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“Centrele Aarhus constituie o verigă între intenţiile nobile şi obţinerea rezulta-
telor. Ele servesc ca avangardă a Convenţiei”.

Jeremy Wates (Viena, 2009)

CENTRELE AARHUS: REZULTATUL COLABORĂRII DE SUCCES ÎNTRE 
ORGANIZAŢIA PENTRU SECURITATE ŞI COOPERARE ÎN EUROPA (OSCE) ŞI COMISIA 

ECONOMICĂ PENTRU EUROPA  A ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE (CEE-ONU)

Din anul 1999 OSCE colaborează cu Secretariatul Convenției de la Aarhus în ve-
derea promovării ratificării şi implementării convenției în țările-membre ale OSCE, 
prin organizarea campaniilor de informare a societății privind convenția, probleme-
le ecologice şi, de asemenea, în vederea susținerii creării, funcționării şi dezvoltării 
ONG-urilor ecologice („Portofoliul Aarhus al OSCE”).

Din anul 2001 OSCE şi Misiunile sale oferă suport în crearea şi activitatea Cen-
trelor Aarhus (CA) şi a Centrelor de informație ecologică publică (CIEP). Ca parte a 
acestei inițiative, OSCE dezvoltă parteneriatul, în temei, cu guvernele țărilor (mem-
bre are OSCE), în care se află aceste centre şi, la fel, cu ONG-urile lider.

Centrele Aarhus şi CIEP constituie o punte de legătură între Guvern şi ONG-uri în 
domeniul elaborării şi realizării politicii cu privire la protecția mediului înconjurător. 
De asemenea, ele constituie o platformă pentru formarea coalițiilor şi a parteneria-
telor între ONG-uri în soluționarea problemelor ecologice.

Către anul 2010 au fost create Centre Aarhus în 9 țări: Albania (3 centre, cu 
suportul OSCE); Armenia (14 centre, cu suportul OSCE); Azerbaidjan (3 centre, cu 
suportul OSCE); Georgia (3 centre, cu suportul OSCE); Belarus (1 centru, cu suportul 
OSCE); Kazakhstan (2 centre, cu suportul OSCE); Kîrgîzstan (1 centru, cu suportul 
OSCE); Tadjikistan (2 centre, cu suportul OSCE); Ucraina (4 centre, cu suportul TA-
CIS, a Guvernului Danemarcii etc.).

La inițiativa OSCE, în anul 2008 a fost desfăşurată o evaluare independentă a 
activității Centrelor Aarhus, avînd ca scop aprecierea experienței acumulate şi opti-
mizarea activității acestora.

În anul 2009, la inițiativa OSCE şi a Secretariatului Convenției de la Aarhus, au 
fost elaborate lucrările „Ghidul Centrelor Aarhus” şi „Foaie de parcurs pentru Cen-
trele Aarhus”.

CENTRELE AARHUS: MISIUNE, SCOP ŞI OBIECTIVE

Misiune: asistență în implementarea Convenției de la Aarhus la nivel național, 
regional şi local.

Concepția dezvoltării: 
a contribui la promovarea valorilor şi practicilor democratice în domeniul pro-- 
tecției mediului;
a pleda pentru o mai mare transparență şi evidență în toate sferele de guver-- 
nare;
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a îmbunătăți starea mediului;- 
a contribui la protejarea drepturilor fiecărui individ, a generațiilor de azi şi de - 
viitor de a trăi într-un mediu favorabil pentru sănătatea şi bunăstarea lor.

Obiective:
asigurarea drepturilor publicului cu privire la obținerea la timp a informației ve-- 
ridice şi complete vizavi de starea mediului, activitățile planificate sau în curs de 
realizare, care pot avea un impact semnificativ asupra mediului;
stabilirea legăturii între public şi instituțiile guvernamentale;- 
acordarea  asistenței practice instituțiilor guvernamentale şi funcționarilor în - 
îndeplinirea obligațiunilor lor privind realizarea prevederilor Convenției de la 
Aarhus;
educația ecologică şi sensibilizarea publicului vizavi de problemele de mediu;- 
asistența participării publicului în procesul de adoptare a deciziilor şi obținerea - 
accesului la justiție în probleme de mediu;
studierea experienței internaționale şi dezvoltarea colaborării internaționale în - 
domeniul realizării prevederilor Convenției de la Aarhus şi a protocoalelor la 
convenție.

Centrele Aarhus: funcţii, activitate şi servicii
asistența guvernelor în îndeplinirea obligațiunilor lor, care reies din Convenția - 
de la Aarhus;
colectarea, acumularea, sistematizarea, păstrarea şi diseminarea informației - 
ecologice;
asistența persoanelor fizice şi juridice în accesul la proiectele de acte legislative - 
şi normative, programe, planuri, strategii în domeniul mediului şi organizarea 
dezbaterii lor publice;
organizarea audierilor publice pentru discuția proiectelor de acte legislative şi - 
normative, a rapoartelor privind rezultatele evaluării impactului asupra mediu-
lui înconjurător (EIMÎ), inclusiv în context transfrontalier;
oferirea informației ecologice accesibile la cererea persoanelor fizice şi juridi-- 
ce; 
consultarea persoanelor fizice şi juridice privind aplicarea drepturilor lor la ac-- 
cesul către informația ecologică, participarea la aprobarea deciziilor şi accesul la 
justiție în probleme de mediu;
desfăşurarea activităților educaționale (seminare, lecții, traininguri);- 
publicații în mass-media, apariții la radio, campanii de publicitate;- 
asistența instituțiilor statale în elaborarea proiectelor planurilor de activități - 
pentru punerea în aplicare a Convenției de la Aarhus şi a protocoalelor sale.
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CENTRELE AARHUS: REPUBLICA BELARUS

Centrul Aarhus al Republicii Belarus a fost creat la 30 decembrie 2005 în ca-
drul proiectului comun al Ministerului Resurselor Naturale şi Protecției Mediului al 
Republicii Belarus şi oficiul OSCE din Minsk, în scopul implementării prevederilor 
Convenției de la Aarhus. Centrul este creat în corespundere cu ordinul Ministerului 
Resurselor Naturale şi Protecției Mediului al Republicii Belarus şi funcționează în 
baza Întreprinderii Unitare Ştiințifice Republicane «Бел НИЦ «Экология».

Activitatea Centrului Aarhus:
organizarea liniei telefonice „fierbinte” - 
care permite cetățenilor şi persoanelor 
juridice de a anunța despre orice activita-
te, care poate provoca daune mediului şi 
sănătății populației, sau despre orice în-
călcare a legislației ecologice;
audieri şi consultații publice privind dez-- 
voltarea energeticii atomice în Republica 
Belarus;
organizarea şi desfăşurarea a 6 audieri pu-- 
blice privind rezultatele EIMÎ (construcția complexelor animaliere; construcția 
drumurilor);
lucrul cu organizațiile de protecție a animalelor şi informarea publicului privind - 
activitatea acestor organizații;
asistența realizării programelor educaționale în domeniul utilizării raționale a - 
energiei şi resurselor naturale;
în cadrul programului de granturi mici au fost create trei centre informaționale - 
pentru ONG-uri şi cetățeni privind dezvoltarea durabilă, dezvoltarea  agrotu-
rismului, soluționarea problemelor ecologo-economice  şi protecția drepturilor 
ecologice ale cetățenilor.

CENTRELE AARHUS: UCRAINA

Centrul Informațional Aarhus de pe lîngă Ministerul Protecției Mediului al Ucrainei 
a fost creat în anul 2004 în baza Centrului Aarhus, înființat în 2003 în cadrul proiectului 
ucrainean-danez „Asistență pentru Ucraina în promovarea Convenției de la Aarhus”.

Activitatea Centrului Aarhus:

participarea la crearea bazelor de date, - 
cataloagelor, cadastrelor ecologice;
participarea la întocmirea planurilor şi or-- 
ganizarea consultațiilor cu publicul, desfă-
şurarea audierior publice, a conferințelor;
desfăşurarea    lucrului    metodic  şi acti-- 
vității editoriale.
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Centrul Informaţional Aarhus al Republi-
cii Crimea a fost creat în anul 2008 pe lîngă 
Comitetul Republican al Republicii Autonome 
Crimea pentru Protecția Mediului. Consiliul 
Observator al centrului este reprezentat de 
către Consiliul Coordonator al organizațiilor 
obşteşti ecologice şi al Comitetul Republican 
al Republicii Autonome Crimea pentru Protec-
ția Mediului. Centrul participă la realizarea ur-
mătoarelor obiective: implementarea preve-
derilor Convenției de la Aarhus în Crimea, sporirea calificării funcționarilor publici 
şi, de asemenea, a reprezentanților organelor de administrare locală, publicului larg 
şi mass-media.

Centrul Informaţional Aarhus din Doneţk a fost creat în anul 2007 cu suportul 
Direcției de Protecție a Mediului a regiunii Donețk şi proiectului TACIS.

Centrul Informaţional Aarhus din Zaporojie funcționează pe lîngă Direcția Regi-
onală a Ministerului Protecției Mediului al Ucrainei. Organizațiile neguvernamenta-
le ecologice ale regiunii Zaporojie sunt implicate în activitatea centrului.

CENTRELE AARHUS: ARMENIA

Centrele obşteşti de informație ecologică (Centrele Aarhus) ale Armeniei  şi-au 
început activitatea în anul 2002 în corespundere cu Memorandumul de Înțelegere 
între Ministerul Protecției Mediului al Republicii Armenia şi Oficiul din Erevan al 
OSCE. De la începutul anului 2002 şi pînă în prezent în diferite regiuni ale Armeniei 
au fost create 14 Centre Aarhus, grație cărora informația privind starea mediului 
în țară şi regiune a devenit accesibilă pentru păturile largi ale populației. La fel, 
Centrele Aarhus contribuie la participarea publicului în procesul de adoptare a de-
ciziilor în domeniul mediului.

Activitatea Centrului din Erevan
Centrul activează în baza unui regulament, 

care a fost adoptat de către Consiliul de Experți al 
Centrului Aarhus de Informație Ecologică (CAIE) 
în august 2002. Administrarea centrului este 
efectuată de către Consiliul de Experți al CAIE. 
În componența Consiliului de Experți sunt incluşi 
reprezentanți ai Ministerului Protecției Mediu-
lui, Adunării Naționale a Armeniei, Academiei 
Naționale a Armeniei şi ONG-urilor de mediu.

Modalităţile de lucru ale centrului:
oferă organizațiilor obşteşti, preocupate - 
de problemele protecției mediului, şi tutu-



7

ror persoanelor interesate posibilitatea de a utiliza gratis literatura, sursele din 
internet şi informația furnizată de Ministerul Protecției Mediului al Republicii 
Armenia;
stimulează discuțiile publice privind subiectele ecologice, în aşa mod contribu-- 
ind la participarea publicului în procesul de adoptare a deciziilor;
oferă spațiu pentru desfăşurarea acțiunilor informaționale şi publice, care au loc - 
sub egida organizațiilor de stat şi obşteşti;
distribuie informația legată de protecția mediului, conferindu-i o formă accesibilă;- 
contribuie la sensibilizarea publicului privind accesul la justiție.- 

Activităţile centrului:
organizarea liniei telefonice „fierbinți” pentru publicul larg; desfăşurarea semi-- 
narelor, trainingurilor, audierilor publice şi expertizelor; activitatea editorială.

CENTRELE AARHUS: AZERBAIDJAN

Centrele Aarhus în oraşele Baku, Ganja, Gazakh au fost create în anul 2006 în 
baza acordului între Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale  şi Misiunea OSCE 
din Baku.

Direcţiile de activitate ale centrelor:
-  asistența implementării Convenției de la 

Aarhus;
-  asigurarea accesului public la resursele 

de informare tipărite şi electronice în do-
meniul ecologiei;

-  susținerea organizațională şi logistică a 
activității ONG-urilor ecologice;

-  dezvoltarea relațiilor de parteneriat între ONG-uri şi autorități.
Realizări:
desfăşurarea seminarelor şi trainingurilor privind Convenția - de la Aarhus;
publicarea buletinului informativ electronic şi distribuirea lui;- 
inițiative privind dezvoltarea ziaristicii ecologice;- 
organizarea audierilor publice la proiectul legii „Cu privire la conservarea biodi-- 
versității” şi discutarea Raportului Național privind realizarea de către Azerbaid-
jan a Convenției de la Aarhus;
introducerea „Pachetului verde” în Azerbaidjan;- 
Desfăşurarea audierilor publice a rapoartelor-  privind rezultatele EIMÎ.

CENTRE AARHUS: GEORGIA

       Centrele Aarhus în oraşele Tbilisi, Gardabani, Marneuli au fost înființate în 
anul 2005 în rezultatul unei inițiative comune între OSCE şi Ministerul Protecției 
Mediului şi Resurselor Naturale al Georgiei. Începînd cu anul 2009, centrele sunt 
susținute de către inițiativa ENVSEC („Mediul şi securitatea”).
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Direcţiile de activitate ale Centrelor Aarhus:
oferirea accesului la informația ecologică prin - 

web-site, biblioteca ecologică şi prin organizarea 
diferitor campanii informaționale;

efectuarea monitoringului participării publicu-- 
lui în procesul de adoptare a deciziilor ecologic 
importante şi prezentarea recomandărilor cu pri-
vire la sporirea eficacității acestui proces Ministe-

rului Protecției Mediului şi Resurselor Naturale al Georgiei;
elaborarea diferitor îndrumare cu privire la drepturile şi obligațiunile publicului - 
şi statului în cadrul Convenției de la Aarhus;
oferirea de consultații juridice şi alte tipuri de consultații populației în legătură - 
cu diverse subiecte ale mediului înconjurător;
contribuirea-  la sensibilizarea publicului şi educația lui ecologică prin asigurarea 
transparenței, desfăşurarea seminarelor, pregătirea cadrelor, distribuirea mate-
rialelor informaționale şi didactice, desfăşurarea diferitor campanii etc.
Realizări:
difuzarea campaniilor radiofonice privind Convenția de la Aarhus şi starea me-- 
diului (2007-2008);
organizarea audierilor publice a rapoartelor privind rezultatele EIMÎ. Observări - 
asupra procesului de implementare a aprecierilor date rapoartelor privind re-
zultatele EIMÎ;
elaborarea rapoartelor „Analiza de drept şi instituțională a implementării Con-- 
venției de la Aarhus în Geogia”. Elaborarea unui curs didactic privind legislația 
internațională în domeniul protecției mediului. Traininguri pentru judecători.

CENTRELE AARHUS: KAZAKHSTAN

Centrul Național Aarhus al Republicii Kazakhstan a fost creat în iunie 2009 de 
către Ministerul Protecției Mediului al Republicii Kazakhstan în baza Întreprinderii 
Republicane de Stat „Centrul Informațional-Analitic de Protecție a Mediului”.

Activitatea Centrului Aarhus:
organizarea serviciului informațional-consulta-- 

tiv (consultațiile sunt oferite gratis organizațiilor 
neguvernamentale şi celor obşteşti). În scopul  
reflectării activității ministerului şi a sporirii inter-
acțiunii cu mass-media, a fost creat un serviciu 
de presă;

crearea Fondului de Stat al Informației Ecologi-- 
ce, resursele informaționale ale căruia includ peste 1500 de documente;
crearea bazei electronice de date „ЭкоИнфоПраво”  a documentelor normative - 
şi de drept în domeniul protecției mediului şi utilizării resurselor naturale, în 
care sunt sistematizate peste 750 de acte normative şi de drept; 
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contribuirea la soluționarea problemelor ecologice prioritare ale Republicii Kaza-- 
khstan (conservarea biodiversității, combaterea deşertificării, problemele Mării 
Caspice, Mării Aral, lacului Balhaş, poligonului nuclear din Semipalatinsk, etc.);
în scopul educației ecologice, organizarea cursurilor de recalificare şi sporire a - 
calificării în domeniul protecției mediului şi utilizării resurselor naturale.
Centrul Regional Aarhus di- n or.Atîrau a fost întemeiat în scopul realizării pre-
vederilor Convenției de la Aarhus pe teritoriul bazinului Jaik-Caspic. Crearea 
centrului a fost documentată prin semnarea la 21 septembrie 2009 a Memo-
randului de Înțelegere privind crearea şi organizarea activității Centrului Regio-
nal Aarhus între Ministerul Protecției Mediului al Republicii Kazakhstan, Centrul 
OSCE din Astana, Ecoforumul ONG-urilor din Republica Kazakhstan şi Achimatul 
regiunii Atîrau.

CENTRELE AARHUS: KÎRGÎZSTAN

Centrul Aarhus din Kîrgîzstan a fost întemeiat în cadrul proiectului ENVSEC, cu 
suportul Oficiului teritorial Oş al Centrului OSCE 
din Bişkek.

Activitatea Centrului Aarhus:
informarea publicului referitor la prevederi-- 
le Convenției de la Aarhus;
sensibilizarea tineretului privind probleme-- 
le ecologice şi atragerea lor în activitățile de 
protecție a mediului;
dezvoltarea ziaristicii ecologice şi asistența dezvoltării dialogului între guvern şi - 
societatea civilă privitor la problemele ecologice.
Realizări:
utilizarea panourilor informaționale în locurile publice pentru informarea popu-- 
lației despre starea mediului;
desfăşurarea a trei audieri publice de mare rezonanță privind proiectele ce țin - 
de managementul colectării şi prelucrării deşeurilor în Taşcomur, raionul de do-
bîndire a aurului Ceatkal şi la construcția uzinei de ciment din Kîzîl Kîia;
instruirea avocaților, judecătorilor şi angajaților procuraturii în scopul extinderii - 
cunoştințelor lor privind Convenția de la Aarhus şi contribuirii la realizarea prin-
cipiului convenției referitor la accesul la justiție.

CENTRUL AARHUS: TADJIKISTAN

Centrele Aarhus din Tadjikistan (Duşanbe, 2003, Hudjand), susținute în cadrul 
proiectului ENVSEC, se sprijină pe parteneriatul dintre Guvern, ONG-uri şi Biroul 
OSCE din Duşanbe.

Centrul Aarhus din Hudjand a fost creat în baza organizației neguvernamentale 
„Grupul de tineret pentru protecția mediului”.
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Activitatea Centrului Aarhus:
accesul  la  informațiile  despre  mediu  în timp  - 

 util  prin  intermediul surselor electronice şi de  
 tipar;

elaborarea   strategiei   ecologice   locale   a or. - 
 Taboşar şi a planului de realizare a acesteia;

organizarea bibliotecii şi videotecii ecologice;- 
crearea şi difuzarea  emisiunii televizate ecolo- - 

 gice ”Busola”;
organizarea şcolii liderilor ecologici;- 
pregătirea panourilor informațional-ecologice;- 
oferirea consultațiilor juridice gratuite referitor la protecția mediului;- 
organizarea concursului de ziaristică ecologică;- 
oferirea de mini-granturi pentru desfăşurarea unor activități practice de protec-- 
ție a mediului cu implicarea populației locale;
organizarea Săptămânii Filmului Ecologic.- 

RAPORT DE CERCETARE SOCIOLOGICĂ

Cercetarea sociologică „Centre Aarhus: informație şi evaluare a necesităților” a fost rea-
lizată de către ONG-urile ECOTOX (Chişinău) şi ECOSPECTRUM (Tighina) în cadrul proiectului 
susținut de către «EcoContact» (Chişinău). Studiul a avut drept scop evaluarea gradului de 
conştientizare a ONG-urilor de mediu din Republica Moldova, inclusiv Transnistria cu privire 
la Centrele Aarhus şi rolul lor în aplicarea Convenției de la Aarhus, precum şi identificarea 
necesității serviciilor furnizate de către astfel de centre.

Investigațiile au fost realizate în august-octombrie 2011 şi au cuprins 35 de ONG-uri  de 
mediu din Moldova, inclusiv 17  din regiunea Transnistreană. Metodologia aplicată a constat 
în completarea autoadministrată a chestionarului. În continuare sunt prezentate rezultatele 
cercetării sociologice.

1. Direcţiile principale ale activităţii a ONG-urilor 
31 ONG (16+15)	 1 – educația şi conştientizarea ecologică;
14 ONG (7+4) – politica de mediu;	
11 ONG (5+6) – conservarea biodiversității;	
7 ONG (6+1) – valorificarea durabilă a energiei şi resurselor;	
5 ONG (1+4) – turismul ecologic;	
2 ONG (0+2) – ocrotirea animalelor.	
1 în paranteză primul număr indică numărul de ONG-uri de pe malul drept al Nistrului, 

iar al doilea număr- de pe malul stîng.

2. Gradul de informare privind existenţa Centrelor Aarhus şi rolul lor în implementa-
rea Convenţiei de la Aarhus   

Cunosc despre existența Centrelor Aarhus– 34 ONG (17+17);	
Nu cunosc nimic – 1 ONG (Moldova).	



11

3. Gradul de informare cu privire la scopurile şi obiectivele unui Centru Aarhus
Bine	  – 17 ONG-uri;
Relativ bine	  – 11 ONG-uri;
Foarte puțin	  – 5 ONG-uri;
Nu ştiu nimic	  – 2 ONG-uri.

4.Atitudinea vis-a-vis de crearea centrelor Aarhus în Moldova, inclusiv Transnistria
    4.1. Necesitatea creării centrelor la nivel naţional:
Atitudine pozitivă – 34 ONG-uri (17+17);	
Atitudine negativă – 0;	
Nu ştiu – 1 ONG (Moldova	 ).
   4.2. Necesitatea creării centrelor regionale:
Atitudine pozitivă – 32 ONG (16+16);	
Atitudine negativă – 2 (Moldova);	
Nu ştiu – 1 	 (Transnistria).

5.  Activitatea Centrelor Aarhus în raport cu Ministerul Mediului
Pe deplin independentă de activitățile Ministerului Mediului şi/sau a departamentelor 	
lor regionale – 4 ONG-uri (2+2);
Subordonată Ministerului Mediului şi/sau departamentelor regionale- 3 ONG-uri (2+1);	
Fondată pe bază de parteneriat, cu recunoaşterea oficială din partea statului a rolului 	
special al Centrelor Aarhus – 28 ONG-uri (14+14); 

7 7

2 2

10

4
3

Bine Relativ Bine Stiu Foarte putin Nu stiu nimic

Moldova Transnistria

 

3; 9%
4; 11%

28; 80%

Subordonate  M inis terului Mediului i / sau departam entelor regionale 

Pe deplin independente de  activit ile  M inis terului M ediului i / sau a departam ente lor lor 
regionale  
Fondate  pe  baz  de  parteneriat, cu recunoa terea oficial  din partea  statului a rolului
special al Centre lor Aarhus

 

3; 9%
4; 11%

28; 80%

Subordonate  M inis terului Mediului i / sau departam entelor regionale 

Pe deplin independente de  activit ile  M inis terului M ediului i / sau a departam ente lor lor 
regionale  
Fondate  pe  baz  de  parteneriat, cu recunoa terea oficial  din partea  statului a rolului
special al Centre lor Aarhus
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6. Statutul de organizare a Centrelor Aarhus
 Centru din cadrul 

Ministerului Mediului şi 
/ sau a departamentelor 

regionale

Centru pe lîngă o 
organizație non-
guvernamentală

Centrul Aarhus 
ca o entitate 

juridică 
separată

Total ONG-uri 4 17 14
Regiunea 
teritorială

Moldova 3 9 6
Transnistria 1 8 8

7. Suport din partea statutului în activitatea centrului
este necesar suportul din partea statului– 33 ONG-uri (16+17);	
nu este necesar suportul din partea statului – 2 ONG-uri (Moldova).	

8. Tipul de suport din partea statului pentru susţinerea activităţii Centrelor Aarhus

9. Scopurile şi obiectivele  unui Centru Aarhus

 Total
ONG-uri

Regiunea teritorială
Moldova Transnistria

Protejarea drepturilor publicului la obținerea  în timp a 
informației utile şi exacte cu privire la mediul înconjura-
tor, planificarea şi realizarea activităților existente, care 
pot avea un impact semnificativ asupra mediului 

33 17 16

Promovarea participării publicului la adoptarea decizii-
lor şi accesul la justiție privind  problemele de mediu 28 15 13

Educația ecologică şi sporirea gradului de conştientizare 
a publicului în problemele de mediu 21 12 9

Studiul experienței internaționale şi dezvoltarea  
cooperării internaționale în punerea în aplicare a 
Convenției de la Aarhus şi a protocoalelor sale

15 6 9

Asigurarea asistenței  practice agențiilor  guvernamenta-
le şi funcționarilor în îndeplinirea obligațiunilor lor de a 
pune în aplicare Convenția de la Aarhus 

12 7 5

Suport acordat Guvernelor privind  îndeplinirea obligațiunilor 
care le revin în temeiul Conventiei de la Aarhus 9 6 3

Stabilirea relației dintre organizațiile publice şi instituțiile 
guvernamentale 6 3 3

29

17 18 17
13

10
12

10

16

7 6 7

Suport  informational
si de expertiza

Sprijin logistic Suport financiar Asistenta acordata in
cazul unor

evenimente speciale

Total Moldova Transnistria
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10. Funcţiile principale ale (serviciile) unui Centru Aarhus

 Total
ONG-uri

Regiunea teritorială
Moldova Transnistria

Consilierea persoanelor fizice, entităților juridice privind 
utilizarea drepturilor lor de acces la informații despre 
mediu, participarea la procesul decizional şi accesul la 
justiție în probleme legate de mediu

23 11 12

Asistența persoanelor fizice şi juridice în accesul la 
proiecte de lege, documente normative, programe, 
planuri şi strategii în domeniul mediului şi organizarea 
dezbaterilor lor publice

22 13 9

Organizarea audierilor publice privind discuția 
proiectelor de documente legislative şi normative, 
a raportelor despre rezultatele evaluării impactului 
asupra mediului, inclusiv în context transfrontalier

20 9 11

Colectarea, acumularea, sistematizarea, stocarea şi 
diseminarea informației ecologice 19 11 8

Organizarea şi desfăsurarea activităților educaționale şi 
de informare (seminare, cursuri, traininguri) 19 12 7

Furnizarea informației despre mediu la cererea 
persoanelor fizice şi a entităților juridice 13 5 8

Acordarea asistenței agențiilor de stat privind pregătirea 
planurilor de acțiuni pentru aplicarea Convenției de la 
Aarhus şi a protocoalelor sale

11 7 4

Publicații în mass-media, discursuri la radio şi 
desfăşurarea campaniilor de publicitate 2 2

11. Dispunerea ONG-urilor de a facilita organizarea şi activitatea Centrelor Aarhus
Sunt dispuse – 31 (15+16)	
Nu sunt dispuse – 2 (Moldova)	
Nu ştiu-  2	   (1+1).

12. Modul în care ONG-urile din Moldova şi Transnistria ar putea ajuta Centrele 
Aarhus

9

5

9

7

5

9

2

6

12 12

A oferi sprijin
logistic pentru
crearea unui

centru si / sau
prin participarea
in Consiliul de
Observatori al

Centrului

A oferi sprijin
logistic, tehnic
si/sau financiar

Centrului

A oferi sprijin de
expert in

activitatea
Centrului

A oferi sprijin
informational si

publicitar
activitatii
centrului

Acordarea
sprijinului de
voluntariat
Centrului in
realizarea

evenimentelor  si
actiunilor speciale

Moldova Transnistria  
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13. Sursele principale de informare privind activitatea centrelor Aarhus

14. Căile preferate de informare privind activitatea Centrelor Aarhus din Republica 
Moldova, inclusiv Transnistria

CONCLUZII

Indiferent de direcțiile de activitate,   majoritatea ONG-urilor sunt informate despre exis-	
tența şi rolul Centrelor Aarhus în implementarea Convenției de la Aarhus; 
Atitudinea ONG-urilor privitor la necesitatea creării  Centrelor Aarhus este similară pe 	
ambele maluri ale Nistrului;
Deşi cca 90% din ONG-uri nu doresc să ofere statului posibilitatea de creare a Centrelor 	
Aarhus, ele recunosc, totuşi,  necesitatea unui suport din partea statutului în activitatea 
centrului;
Toate ONG-urile sunt dispuse de a colabora cu Centrele Aarhus, marea majoritate (peste 	
88%) sunt dispuse de a facilita organizarea şi activitatea Centrelor Aarhus, însă doar 7 
ONG-uri din 35 sunt dispuse de a oferi sprijin logistic, tehnic şi/sau financiar unui ase-
menea Centru;
Toate ONG-urile participante ar fi de acord şi sunt cointeresate să primească informație 	
despre activitatea Centrelor Aarhus create în Republica Moldova, inclusiv Transnistria.

30

22

9

1

16

7 8

0

14 15

1 1

Internet Informatia diseminata
de catre organizatiile
non-guvernamentale

Informatia diseminata
de catre Ministerul

Mediului

Publicatii in mass-
media

Total Moldova Transnistria
 

1 7

6 6

11 11

11 9

Publica�ii in
mass-media

Buletine
electronice

Difuzarea
elictronică

Informa�ie pe
siteul centrului

Moldova Transnistria
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Uniunea Europeană este constituită din 27 state membre, 
care au decis să-şi unească treptat abilităţile, resursele şi 
destinele. Împreună, pe parcursul unei perioade de 50 de ani 
de extindere, ele au creat o zonă de stabilitate, democraţie 
şi dezvoltare durabilă, menţinând în acelaşi timp diversi-
tatea culturală, toleranţa, şi libertăţile individuale. Uniunea 
Europeană este decisă de a împărtăşi realizările şi valorile 
sale cu ţările şi oamenii din afara frontierelor sale.

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) 
reprezintă reţeaua globală de dezvoltare a Naţiunilor 
Unite, care promovează schimbarea şi conectează ţările la 
informaţii, experienţa şi resursele necesare pentru a ajuta 
oamenii să-şi construiască o viaţă mai bună.   



Asociaţia Obștescă Societatea Ecotoxicologilor din Republica Modova 
ECOTOX este o societate ecologică obştească, independentă, apolitică, 
nonguvernamentală, fondată în septembrie 1999. Membrii organizaţiei 
sunt savanţi recunoscuţi, doctoranzi, masteranzi, studenţi. Scopul principal 
al societăţii este educaţie ecologică, expertiza ecologică şi evaluarea calităţii 
apei, produselor alimentare şi mediului ambiant în ansamblu, desfăşurarea 
studiilor ecologice şi informarea populaţiei despre starea ecologică a mediu-
lui şi influenţa factorilor ecologici asupra sănătăţii. 

e-mail: ecotox@yahoo.com

ECOSPECTRUM este o societate obştească, independentă, apolitică, 
nonguvernamentală, a fost fondată în 2004 în oraşul Bender de câtre un 
grup de profesori de biologie şi chimie. Membrii organizaţiei au cunoştinţe 
şi experienţă necesară pentru monitorizarea ecologică, gestionarea apei, 
politică de mediu şi de drept, educaţie ecologică. Misiunea organizaţiei – 
de a contribui la soluţionarea problemelor socio-ecologice din oraş şi din 
regiune prin intermediul opiniei publice, educaţiei ecologice, dezvoltarea 
relaţiilor de parteneriat cu guvernul şi mediul de afaceri. 

E-mail: ecospectrum@gmail.com 


