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PREFAŢĂ

În decembrie 2005, Parlamentul Republicii Moldova prin hotărîre 
a aprobat Concepţia privind cooperarea dintre Parlament şi societatea 
civilă, care a devenit primul cadru juridic eficient de participare a pu-
blicului Moldovei la adoptarea hotărîrilor. Graţie acestui document şi 
a deciziilor adoptate de Parlament, societatea a primit un instrument 
modern datorită căruia a devenit posibilă aducerea rapidă şi eficientă 
la cunoştinţa societăţii a proiectelor de acte legislative primite de Parla-
ment pentru dezbatere şi adoptare.

Prin intermediul Internetului acum oricine poate trimite propuneri 
concrete comisiei parlamentare respective care este obligată să le exami-
neze şi să adopte decizii referitoare la soarta lor. Propunerile pot fi expe-
diate Parlamentului prin poşta electronică pe adresa: siap@parlament.
md sau prin poşta obişnuită pe adresa: Parlamentul Republicii Moldova, 
bd. Ştefan cel Mare nr.105, Chişinău 2073.

Primii doi ani de aplicare a Concepţiei au demonstrat însă că orga-
nizaţiile neguvernamentale nu dau dovadă de un suficient activism în 
utilizarea posibilităţii de care dispun pentru îmbunătăţirea legislaţiei na-
ţionale. Conform datelor Parlamentului Republicii Moldova, în primul 
an – 2006 - comentarii la proiectele de legi au expediat nouă ONG-uri 
(93 comentarii). În cel de-al doilea an – 2007 -  de acţiune a Concepţi-
ei la comentare au participat deja 20 ONG-uri (circa 200 comentarii). 
Avînd în vedere că în Moldova sînt înregistrate circa 8000 de ONG-uri,  
activismul atît de slab în utilizarea acestui mecanism eficient de partici-
pare necesită explicaţie.

Între timp, participarea publicului la luarea deciziilor constituie indi-
ciul maturităţii societăţii. Planul de Acţiuni „Republica Moldova – Uni-
unea Europeană” cerea de la Moldova implementarea mecanismului de 
participare atît la nivel legislativ, cît şi la nivelurile executiv şi local.
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Evident că participarea la adoptarea daciziilor este de fapt o muncă 
benevolă şi neremunerată şi nu oricine poate fi de acord să muncească 
gratis. În plus, comentarea proiectelor de legi necesită o anumită pregă-
tire, cel puţin  cunoaşterea bazelor legislaţiei naţionale şi internaţionale. 
Mai este necesară şi o anumită experienţă în comentarea proiectelor de 
legi care include atît crearea de elemente ale propunerilor legislative, cît 
şi argumentarea lor.

Conştientizînd importanţa sprijinului organizaţiilor neguvernamen-
tale de mediu din Moldova în utilizarea instrumentului de comentare 
a proiectelor de legi ce se dezbat în Parlament, Asociaţia Internaţiona-
lă Ecologică a Păstrătorilor Rîului „Eco-TIRAS” cu sprijinul Fundaţiei 
Rosa Luxemburg (Berlin, Germania) publică trei volume de legislaţie de 
mediu ceea ce va trebui să devină un instrument pentru examinarea le-
gilor şi participarea eficientă la comentarea proiectelor de legi. Volumul 
întîi cuprinde legile privind securitatea ecologică şi reziduurile, precum 
şi codurile, cel de-al doilea volum – legile referitoare la biodiversitatea 
biologică şi peisagistică. Primul şi al doilea volum includ legislaţia eco-
logică naţională în varianta actuală pentru august anul 2008. În plus, 
în volumul 3 publicăm acordurile ecologice multilaterale, parte la care 
este Republica Moldova. Nu sunt repetate  convenţiile care deja au fost 
publicate în anul 1999 în culegerea editată de Societatea Ecologică „BI-
OTICA”. 

Proiectul, sprijinit de Fondul „Roza Luxemburg”, include nu numai 
publicarea în două limbi a celor trei volume de legi, dar şi o serie de 
seminare pentru ONG-uri de pregătire către comentarea proiectelor de 
legi.

Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Rîului „Eco-TI-
RAS” exprimă speranţa că proiectul şi publicaţiile vor fi utile pentru 
dezvoltarea în continuare a democraţiei în Moldova şi antrenarea activă 
a societăţii civile la luarea deciziilor în domeniul mediului înconjurător.
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HOTARÎREA PARLAMENTULUI Nr. 373 din  29.12.2005
pentru aprobarea Concepţiei privind cooperarea dintre Parlament 

şi societatea civilă

Publicat : 13.01.2006 în Monitorul Oficial Nr. 005, art Nr : 55. 
Data intrarii in vigoare : 29.12.2005

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre. 
Art.1. - Se aprobă Concepţia privind cooperarea dintre Parlament şi societatea 

civilă (se anexează).
Art.2. - Parlamentul:
- va asigura realizarea prevederilor Concepţiei privind cooperarea dintre 

Parlament şi societatea civilă;
- va asigura, începînd cu 1 februarie 2006, plasarea pe web-site-ul oficial al 

Parlamentului a proiectelor de acte legislative înregistrate în modul stabilit.
Art.3. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI          Marian LUPU
Chişinău, 29 decembrie 2005.
Nr.373-XVI.       

Anexă

CONCEPŢIE
privind cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă

Pornind de la faptul că Republica Moldova a declarat integrarea europeană 
drept  o direcţie strategică de dezvoltare a ţării;

ConŞtientizÎnd responsabilitatea pe care o poartă autorităţile publice, precum şi 
societatea civilă pentru viitorul ţării şi al poporului;

ConsiderÎnd necesară eficientizarea procesului de luare a deciziilor;
Apreciind locul şi rolul tradiţional al societăţii civile în democraţiile europene;
Pornind de la necesitatea promovării democraţiei participative;
Pornind de la necesitatea stabilirii cooperării dintre Parlament şi societatea 

civilă din Republica Moldova, 
Parlamentul instituie următorul mecanism de cooperare.

1. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Scopul prezentului document constă în a stabili o cooperare permanentă, 
deschisă şi eficientă între Parlament şi societatea civilă. Pentru atingerea acestui 
scop, se impune realizarea următoarelor obiective:

a) evaluarea obiectivă a problemelor cu care se confruntă societatea;
b) reprezentarea cît mai largă în Parlament a opiniilor diverselor grupuri de 

cetăţeni;
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c) eficientizarea democraţiei participative şi a procesului de luare a deciziilor;
d) încurajarea iniţiativelor civice;
e) extinderea şi perfecţionarea cadrului legislativ prin participarea cît mai largă 

a alegătorilor la acest proces.
1.2. Cooperarea realizată în conformitate cu prezenta concepţie nu substituie 

alte forme legale de cooperare între Parlament, organele de lucru ale acestuia şi 
organizaţiile societăţii civile. 

2. PRINCIPII

Procesul de cooperare se va baza pe următoarele principii: 
a) principiul participării
Organizaţiile societăţii civile vor fi implicate plenar în procesul de cooperare.  
b) principiul transparenţei
Procesul de cooperare se va desfăşura într-o manieră deschisă, iar mecanismul 

de cooperare va fi clar atît organizaţiilor societăţii civile implicate direct în acest 
proces, cît şi opiniei publice. 

c) principiul eficienţei
Organizaţiile societăţii civile vor fi implicate în mod constructiv în procesul 

de cooperare, astfel încît contribuţiile lor să poată avea impact asupra dezvoltării 
iniţiativelor legislative, iar Parlamentul să poată beneficia din plin de pe urma co-
operării. 

d) principiul egalităţii
În procesul de cooperare, organizaţiile societăţii civile beneficiază de un trata-

ment egal.
e) principiul independenţei
Organizaţiile societăţii civile sînt libere şi independente şi nu vor promova în 

procesul de cooperare cu Parlamentul interese de business sau interese politice.

3. MECANISMUL DE COOPERARE

3.1. Cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă va asigura realizarea sco-
pului şi obiectivelor prezentei concepţii. 

3.2. Participanţi la cooperare sînt Parlamentul şi organizaţiile societăţii civile 
înregistrate în Republica Moldova. 

3.3. În cooperarea sa cu societatea civilă, Parlamentul va conta pe capacitatea 
acesteia de a se organiza în vederea asigurării procesului de cooperare.

3.4. În vederea asigurării procesului de cooperare, Parlamentul va desemna din 
cadrul Aparatului Parlamentului o subdiviziune responsabilă de relaţiile cu socie-
tatea civilă. Această subdiviziune va ţine evidenţa organizaţiilor societăţii civile in-
teresate, care va cuprinde organizaţiile neguvernamentale înregistrate în Republica 
Moldova ce îşi exprimă dorinţa de a coopera cu Parlamentul.

3.5. Cooperarea se va efectua în următoarele forme:



8

a) consilii de experţi
Comisiile permanente ale Parlamentului, în condiţiile prevăzute de Regula-

mentul Parlamentului, creează, pe lîngă comisii, consilii permanente de experţi 
din componenţa reprezentanţilor organizaţiilor societăţii civile conform direcţiilor 
principale de activitate ale comisiilor.

b) consultare permanentă
Parlamentul va pune la dispoziţia societăţii civile proiectele de acte legislative. 

În acest scop, proiectele vor fi plasate pe web-site-ul oficial al Parlamentului. 
Organizaţiile societăţii civile interesate vor putea accesa liber informaţia şi pre-

zenta expertize, analize de impact, comentarii, opinii, evaluări, propuneri şi alte 
materiale, respectînd standardele minime de cooperare. 

c) întruniri ad-hoc
La iniţiativa Preşedintelui Parlamentului, a Biroului permanent, a comisiilor 

parlamentare permanente, a fracţiunilor parlamentare sau a organizaţiilor societăţii 
civile, pot fi organizate întruniri ad-hoc pentru consultări asupra unor probleme 
concrete de pe agenda Parlamentului şi asupra altor probleme de interes naţional.

d) audieri publice
Audierile publice vor fi organizate cel puţin o dată pe an de către fiecare co-

misie parlamentară permanentă întru consultarea organizaţiilor societăţii civile în 
probleme de pe agenda Parlamentului sau în alte probleme de interes naţional.

e) conferinţa anuală
Pentru a evalua gradul de cooperare şi pentru a decide asupra unor noi direcţii 

de cooperare între Parlament şi organizaţiile societăţii civile, Preşedintele Parla-
mentului va convoca o conferinţă anuală, cu participarea reprezentanţilor organiza-
ţiilor societăţii civile, precum şi a reprezentanţilor din cadrul Parlamentului.

3.6. Reprezentanţii societăţii civile vor putea fi incluşi în grupurile de lucru 
create de Parlament şi de organele de lucru ale acestuia în vederea elaborării sau 
definitivării unor proiecte de acte legislative. 

3.7. Toate contribuţiile organizaţiilor societăţii civile, realizate în cadrul proce-
sului de cooperare, poartă caracter de recomandare.

4. STANDARDE MINIME DE COOPERARE

4.1. Cerinţe faţă de procesul de consultare 
4.1.1. Parlamentul va prezenta proiecte de acte legislative, date de contact şi 

alte informaţii relevante.
4.1.2. Contribuţiile organizaţiilor societăţii civile vor fi prezentate în formă cla-

ră, concisă şi vor conţine:
a) analiza subiectului consultărilor;
b) recomandări;
c) anexe, după caz;
d) o prezentare succintă a organizaţiei şi, după caz, un CV.
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4.2. Informarea publică
Parlamentul şi organizaţiile societăţii civile vor asigura procesului de consul-

tare o publicitate adecvată prin implicarea tuturor mijloacelor de informare dispo-
nibile. 

4.3. Termene 
4.3.1. Contribuţiile organizaţiilor societăţii civile vor fi luate în considerare cu 

condiţia că vor fi înaintate în termen de 15 zile lucrătoare de la data plasării proiec-
telor de acte legislative pe web-site-ul Parlamentului sau de la solicitarea expresă 
a Parlamentului. 

4.3.2. În caz de urgenţă sau în cazul cînd este evident că organizaţiile societăţii 
civile pot să-şi exprime punctul de vedere mai operativ, termenul de 15 zile poate 
fi redus. 

4.3.3. În caz de necesitate, termenul stabilit poate fi prelungit: 
a) în funcţie de specificul propunerii (diversitatea organizaţiilor societăţii civile 

implicate, complexitatea subiectului deschis spre consultare etc.);
b) în cazul cînd va coincide cu perioada sărbătorilor, a vacanţelor parlamentare 

etc. 
4.3.4. La expirarea termenului limită de recepţionare a contribuţiilor, Parlamen-

tul va închide procesul de consultare asupra subiectului respectiv şi va trece la alte 
etape ale procesului legislativ. 

4.3.5. Organizaţiile societăţii civile vor fi anunţate despre data convocării în-
trunirilor:

a) în cazul întrunirilor ad-hoc - cu cel puţin 10 zile înainte;
b) în cazul conferinţei anuale - cu cel puţin o lună înainte. 
4.4. Confirmarea recepţionării contribuţiilor
În vederea consolidării coerenţei şi încrederii reciproce, recepţionarea contri-

buţiilor trebuie confirmată. În funcţie de numărul contribuţiilor receptate, precum 
şi de posibilităţi, confirmarea va avea forma unui răspuns (prin e-mail) în care se 
va comunica decizia privind acceptarea sau neacceptarea (deplină sau parţială) a 
contribuţiilor, cu argumentarea acestei decizii.
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***

H O T Ă R Î R E
Biroului permanent al Parlamentului Republicii Moldova

Nr.2-XVI din 16 februarie 2006
cu privire la modul de executare a Hotărîrii Parlamentului

nr.373-XVI din 29 decembrie 2005 pentru aprobarea Concepţiei
privind cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă
________________________________________________

Întru executarea Hotărîrii Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005 
pentru aprobarea Concepţiei privind cooperarea dintre Parlament şi societatea ci-
vilă,

Biroul permanent al Parlamentului adoptă prezenta hotărîre.

Art.1. – Direcţia documentare parlamentară a Aparatului Parlamentului pregă-
teşte şi transmite către Serviciul informaţional-analitic şi de prognozare, în format 
electronic, proiectele de acte legislative în termen de o zi lucrătoare din data recep-
ţionării lor de către comisiile permanente sesizate în fond. 

Art.2. – Serviciul informaţional-analitic şi de prognozare al Aparatului Parla-
mentului:

a) acordă asistenţă comisiilor permanente şi organizaţiilor societăţii civile la 
formarea consiliilor de experţi, la identificarea experţilor din organizaţiile societăţii 
civile, a căror specializare corespunde domeniilor de activitate ale comisiilor per-
manente; invită, în bază de liste, experţi la lucrările consiliilor de experţi; 

b) publică proiectele de acte legislative pe web situl oficial al Parlamentului 
în termen de o zi lucrătoare din data recepţionării lor de la Direcţia documentare 
parlamentară dacă Preşedintele sau vicepreşedinţii Parlamentului nu vor stabili un 
alt termen;

c) recepţionează contribuţiile societăţii civile în termenele stabilite în Concep-
ţia privind cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă;

d) confirmă, în termen de o zi lucrătoare din data primirii, recepţionarea con-
tribuţiilor;

e) distribuie contribuţiile către comisiile permanente în termen de o zi lucrătoa-
re din data primirii lor;

f) recepţionează  în scris răspunsurile comisiilor permanente sesizate în fond 
asupra contribuţiilor societăţii civile;
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g) informează în scris Preşedintele Parlamentului asupra procesului de coope-
rare cu societatea civilă;

h) acordă asistenţă comisiilor permanente la transmiterea răspunsurilor către 
organizaţiile societăţii civile; 

i) ţine registrul organizaţiilor societăţii civile în care se introduc următoarele 
categorii de informaţii: denumirea deplină a organizaţiei, numărul de înregistra-
re şi curriculumul ei vitae; introduce în registru organizaţiile societăţii civile în 
termen de 5 zile lucrătoare din momentul  prezentării primei contribuţii;  solicită  
organizaţiilor societăţii civile, după prezentarea primei contribuţii, lista de experţi 
care vor participa la realizarea formelor specifice de cooperare între Parlament şi 
societatea civilă;

j) ţine registrul contribuţiilor şi răspunsurilor argumentate;
k) organizează logistic, împreună cu Direcţia administrativă a Aparatului Parla-

mentului, întrunirile ad-hoc în termen de 5 zile lucrătoare din momentul realizării 
dreptului Preşedintelui Parlamentului, Biroului permanent, comisiilor  permanente, 
fracţiunilor parlamentare sau organizaţiilor societăţii civile de iniţiere a unor astfel 
de întruniri;

l) acordă comisiilor permanente asistenţă la organizarea audierilor publice, in-
clusiv prin informare, în termen de 2 zile, a tuturor organizaţiilor societăţii civile 
despre iniţiativa comisiilor permanente de a organiza audieri publice;

m) organizează conferinţă anuală, în termen de 30 de zile lucrătoare din mo-
mentul convocării de către Preşedintele Parlamentului, încunoştinţează organizaţi-
ile societăţii civile despre organizarea conferinţei.

Art.3. –  Comisiile permanente:
a) recepţionează contribuţiile societăţii civile în termenele stabilite în Concep-

ţia privind cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă;

b) confirmă, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii lor, recepţionarea 
contribuţiilor;

c) elaborează şi transmit, nu mai tîrziu de data întocmirii raportului lor asupra 
proiectului de act legislativ, către organizaţiile societăţii civile expeditoare a contri-
buţiei şi către Serviciul informaţional-analitic şi de prognozare  răspunsurile asupra 
acestor contribuţii.

PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI   MARIAN  LUPU 
Chişinău, 16 februarie 2006, 
Nr.2-XVI.
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LEGE Nr. 1515 din 16.06.1993
privind protecţia mediului înconjurător

Publicat: 01.10.1993 în Monitorul Parlamentului Nr. 10 Art Nr: 283

Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege. 
Protecţia mediului înconjurător (denumit în continuare mediu) constituie o pri-

oritate naţională, care vizează în mod direct condiţiile de viaţă şi sănătatea popu-
laţiei, realizarea intereselor economice şi social-umane, precum şi capacităţile de 
dezvoltare durabilă a societăţii pe viitor.

Capitolul I

PRINCIPII ŞI DIPOZIŢII GENERALE

Art. 1. - Relaţiile omului şi societăţii cu mediul se reglementează de Consti-
tuţie, de prezenta lege şi de prevederile altor legi şi acte legislative ce ţin cont de 
problematica protecţiei mediului şi folosirii raţionale a resurselor naturale. 

Art. 2. - Prezenta lege constituie cadrul juridic de bază pentru elaborarea actelor 
normative speciale şi instrucţiunilor în probleme aparte din domeniul protecţiei 
mediului în scopul:

a) asigurării fiecărui om a dreptului la un mediu sănătos şi estetic plăcut; 
b) realizării supremei responsabilităţi a fiecărei generaţii pentru protecţia me-

diului în faţa generaţiilor viitoare;
c) obţinerii unui diapazon cît mai larg de folosire a resurselor naturale fără a 

depăşi limitele admisibile, evitîndu-se epuizarea şi degradarea lor, riscul pentru 
sănătatea oamenilor şi alte consecinţe nedorite şi imprevizibile;

d) protecţiei solului şi subsolului, apelor şi aerului de poluare chimică, fizică şi 
biologică, de alte acţiuni care dereglează echilibrul ecologic; 

e) păstrării biodiversităţii şi genofondului, integrităţii sistemelor naturale, valo-
rilor naţionale istorice şi culturale;

f) restabilirii ecosistemelor şi componentelor lor, afectate prin activitatea antro-
pică sau calamităţi naturale.

Art. 3. - Principiile de bază ale protecţiei mediului:
a) prioritatea scopurilor şi activităţii de protecţie a mediului în cadrul realizării 

intereselor de ordin economic şi social-uman ale populaţiei pentru prezent şi viitor;
b) obligativitatea executării legislaţiei cu privire la protecţia mediului, respectă-

rii standardelor, normativelor şi limitelor admisibile de folosire a resurselor natura-
le şi energiei, de aplicare a factorilor chimici, fizici şi biologici asupra componen-
ţilor mediului, de emisii şi deversări nocive, de depozitare a deşeurilor provenite 
din activităţile economice;

c) responsabilitatea tuturor persoanelor fizice şi juridice pentru prejudiciul cau-
zat mediului; prevenirea, limitarea, combaterea poluării, precum recuperarea pagu-
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bei, cauzate mediului şi componenţilor lui din contul persoanelor fizice şi juridice 
care au admis (chiar şi inconştient sau din negligenţă) dauna;

d) proiectarea, amplasarea şi punerea în funcţiune a obiectivelor social-econo-
mice, realizarea programelor şi activităţilor care presupun schimbări ale mediului 
înconjurător sau ale unor componente ale acestuia se admit numai:

cu condiţia informării (de către autorităţile administraţiei publice locale şi be-
neficiari) şi cu acordul populaţiei care locuieşte în perimetrul zonei de protecţie 
sanitară a obiectivului respectiv, în etapele de proiectare şi amplasare a acestuia, 
cu cel puţin 30 de zile înainte de întocmirea materialelor de atribuire a terenului în 
conformitate cu legislaţia; 

cu avizul pozitiv al Expertizei ecologice de stat asupra documentaţiei de pro-
iect, elaborate în modul stabilit;

e) folosirea cu plată a solului, subsolului, apei, pădurilor în scopuri economice 
şi social-umane conform legislaţiei în vigoare;

perceperea de taxe şi aplicarea de amenzi pentru încălcarea legislaţiei cu privire 
la protecţia mediului; folosirea în exclusivitate a mijloacelor astfel obţinute pentru 
combaterea poluării mediului, secătuirii resurselor naturale, dezvoltării unor pro-
cese geologice primejdioase, pentru redresarea mediului şi componenţilor lui şi 
regenerarea resurselor naturale;

f) stimularea aplicării tehnologiilor de economisire a resurselor prin acordarea 
de credite preferenţiale şi prin alte metode; sporirea responsabilităţii beneficiarilor 
prin arendă pe termen lung a resurselor naturale;

g) conştientizarea populaţiei asupra necesităţii de a stabili relaţii eficiente şi 
armonioase între om şi mediul ce-l înconjoară şi de a lua măsuri pentru prevenirea 
pericolului pentru biosferă şi sănătatea omului; încurajarea iniţiativelor promovate 
de mişcările şi formaţiunile obşteşti în sistarea activităţilor dăunătoare mediului;

h) respectarea tratatelor şi acordurilor interstatale şi internaţionale, care au fost 
ratificate de către Parlament; coordonarea legislaţiei Republicii Moldova cu privire 
la protecţia mediului cu principiile legislative în acest domeniu ale statelor vecine, 
ale comunităţii europene şi mondiale.

Art. 4. - (1) Resursele naturale - solul, subsolul, apele, flora şi fauna, aflate pe 
teritoriul republicii, precum şi aerul din spaţiul de deasupra acestui teritoriu consti-
tuie patrimoniul naţional al Republicii Moldova.

(2) Dreptul de gestiune al tuturor resurselor naturale în Republica Moldova este 
exercitat în numele statului de către Parlament. 

(3) Transmiterea dreptului de proprietate şi de folosire a resurselor naturale 
persoanelor fizice şi juridice nu-i scuteşte pe beneficiarii acestor drepturi de respec-
tarea legislaţiei cu privire la protecţia mediului.

Art. 5. - (1) Cunoştinţele în domeniul protecţiei mediului şi folosirii raţionale 
a resurselor naturale constituie o condiţie calificativă obligatorie pentru suplinirea 
funcţiilor de conducere în toate organele de stat.

(2) Minimul necesar de cunoştinţe în domeniul protecţiei mediului şi folosirii 
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raţionale a resurselor naturale obligatoriu pentru persoanele cu funcţii de conduce-
re este stabilit de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale 
şi cu protecţia mediului înconjurător (denumită în continuare autoritatea centrală 
pentru resursele naturale şi mediu). 

Capitolul II
COMPETENŢA PARLAMENTULUI, PREŞEDINTELUI REPUBLICII, 
GUVERNULUI ŞI A AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

LOCALE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI

Art. 6. - Parlamentul:
a) aprobă principiile politice generale în domeniul protecţiei mediului şi folo-

sirii resurselor naturale;
b) adoptă acte legislative cu privire la protecţia mediului şi folosirea resurselor 

naturale;
c) aprobă la propunerea Guvernului limitele de folosire a resurselor naturale 

de importanţă naţională, limitele de emisii şi deversări nocive în mediu, limitele 
de depozitare a deşeurilor de producţie şi menajere pe teritoriul republicii, taxele 
pentru folosirea resurselor naturale, pentru poluarea mediului şi pentru depozitarea 
deşeurilor; 

d) aprobă programe de redresare a mediului;
e) declară teritorii drept zone de criză ecologică sau de catastrofă ecologică, 

stabileşte regimul de administrare în ele şi statutul cetăţenilor;
f) audiază raportul anual al Guvernului privind starea mediului în republică.
 Art. 7. - Preşedintele Republicii:
a) reprezintă interesele Republicii Moldova în domeniul protecţiei mediului în 

relaţiile internaţionale;
b) este responsabil în faţa comunităţii mondiale pentru starea mediului în re-

publică.
Art. 8. - Guvernul:
1) realizează politica Parlamentului în domeniul protecţiei mediului şi asigură 

folosirea raţională a resurselor naturale, stabileşte înlesniri pentru activităţile de 
protecţie a mediului, pentru activităţile economice nonpoluante, pentru prelucrarea 
şi neutralizarea deşeurilor de producţie şi menajere;

2) întocmeşte cadastrul resurselor naturale;
3) adoptă decizii cu privire la scoaterea temporară sau definitivă din circuitul 

agricol a terenurilor secătuite sau periclitate de procese geologice, la stabilirea te-
renurilor destinate împăduririi, la crearea zonelor sanitare şi de protecţie, precum şi 
a perdelelor forestiere de protecţie;

4) asigură în comun cu autorităţile administraţiei publice locale acţiuni de con-
servare a diversităţii biologice;
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5) coordonează activitatea de protecţie a mediului, desfăşurarea de ministere, 
departamente şi autorităţile administraţiei publice locale;

6) elaborează programe de ameliorare a calităţii mediului pe anul următor;
7) elaborează măsuri de prevenire a crizelor, accidentelor şi catastrofelor eco-

logice, iar în caz de producere a acestora organizează un complex de acţiuni pentru 
lichidarea consecinţelor lor;

8) determină amplasarea şi regimul poligoanelor de nivel republican pentru 
depozitarea şi prelucrarea deşeurilor de producţie, păstrarea substanţelor toxice şi 
radioactive, precum şi reglementează transportarea şi inactivarea acestora;

9) organizează şi susţine activitatea de educaţie ecologică, creează sistemul de 
instruire ecologică la toate nivelurile sistemului de învăţămînt, asigură pregătirea 
cadrelor de specialişti în domeniul protecţiei mediului;

10) asigură relaţiile externe ale Republicii Moldova cu alte state şi cu organis-
mele internaţionale în domeniul protecţiei mediului; 

11) numeşte directorul general al autorităţii centrale pentru resursele naturale şi 
mediu şi adjuncţii lui;

12) suportă finanţarea activităţii şi înzestrarea tehnico-materială a autorităţii 
centrale pentru resursele naturale şi mediu şi a subdiviziunilor acestuia, finanţarea 
comenzii de stat pentru cercetări ştiinţifice în probleme de protecţie a mediului şi 
folosire raţională a resurselor naturale;

13) cere autorităţilor de administrare a economiei să elaboreze şi să asigure 
realizarea în comun cu autorităţile administraţiei publice locale cu instituţiile de 
cercetări în domeniile respective şi cu autorităţile pentru mediu programe şi reco-
mandări cu privire la: 

a) protecţia şi ameliorarea terenurilor în procesul gospodăririi în conformitate 
cu destinaţia lor şi specificul funcţional al ecosistemelor; schimbarea destinaţiei 
terenurilor conform rezultatelor expertizei ecologice de stat;

b) reducerea consumului de apă industrială şi prevenirea pierderilor ei, creşte-
rea gradului ei de utilizare, preîntîmpinarea eutrofizării neechilibrate a apelor de 
suprafaţă şi a poluării apelor freatice cu substanţe chimice;

c) economisirea energiei, obţinerea unei maxime eficienţe la folosirea ei, reori-
entarea politicii energetice spre producerea decentralizată şi locală a energiei prefe-
renţial pe seama aplicării surselor de energie alternativă (energia vîntului, soarelui, 
masei biologice);

d) îmbunătăţirea performanţelor tehnice pentru reducerea noxelor evacuate în 
atmosferă, sistarea folosirii de clorofluorocarbonaţi, diminuarea poluării atmosfe-
rei cu bioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili, reducerea noxelor 
evacuate prin gazele de eşapament, a zgomotelor şi vibranţiilor în conformitate cu 
prevederile tratatelor şi acordurilor interstatale şi internaţionale în acest domeniu; 

e) elaborarea instrumentelor economice şi de gospodărire pentru minimalizarea 
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deşeurilor prin utilizarea cît mai eficientă a materiei prime, reducerea folosirii sub-
stanţelor toxice, corozive şi inflamabile sau înlocuirea lor cu materiale alternative 
interne, prin mărirea termenului de utilizare a producţiei şi prin reciclarea ei.

Art. 9. - Autorităţile administraţiei publice ale raionului, municipiului în comun 
cu autorizaţiile locale pentru mediu şi pentru sănătate:

asigură respectarea legislaţiei de protecţie a mediului; 
b) aprobă de comun acord cu autoritatea centrală pentru resursele naturale şi 

mediu limitele de folosire a resurselor naturale, cu excepţia limitelor de folosire a 
resurselor de importanţă naţională, limitele de emisii şi deversări nocive în mediu, 
cu excepţia celor ce depăşesc teritoriul raionului, municipiului, limitele poluării 
fonice; limitele de depozitare a deşeurilor de producţie şi menajere;

c) supraveghează şi coordonează activitate primăriilor şi preturilor în domeniul 
depozitării şi prelucrării deşeurilor de producţie şi menajere, construcţiei şi funcţio-
nării instalaţiilor de epurare a apelor reziduale, instalării utilajelor şi depozitivelor de 
reţinere şi neutralizare a noxelor, prevenirii şi combaterii alunecărilor de teren, ero-
ziunii, salinizării, compactării şi poluării solurilor cu îngrăşăminte minerale şi pesti-
cide, folosirii raţionale a pajiştilor, repartizării de terenuri pentru asigurarea gradului 
necesar de împădurire, creării perdelelor forestiere de protecţie şi a spaţiilor verzi;

d) constituie şi administrează fondurile ecologice locale;
e) organizează elaborarea şi realizarea programelor ecologice raionale, muni-

cipale, asigură efectuarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică şi de restabilire a 
echilibrului ecologic în zonele afectate prin activitatea antropică;

f) declară drept zone protejate monumente ale naturii de interes ecologic şi 
peizagistic raional, municipal;

g) asigură informarea sistematică şi operativă a populaţiei, întreprinderilor, in-
stituţiilor, organizaţiilor privind starea mediului în raion, municipiu;

h) contribuie la instruirea şi conştientizarea populaţiei în problemele protecţiei 
mediului şi folosirii raţionale a resurselor naturale.

Art. 10. - Autorităţile administraţiei publice ale comunei (satului), oraşului în 
comun cu autorităţile locale pentru mediu şi pentru sănătate: 

a) asigură păstrarea unui mediu înconjurător sănătos şi folosirea raţională a 
resurselor naturale, exercită un control permanent asupra respectării legislaţiei cu 
privire la protecţia mediului;

b) aprobă anual de comun cu autorităţile pentru mediu limitele de folosire a 
resurselor naturale, cu excepţia limitelor de folosire a resurselor de importanţă raio-
nală; limitele de emisii şi deversări nocive în mediu, cu excepţia celor ce depăşesc 
teritoriul comunei (satului), oraşului; limitele poluării fonice; limitele de depozita-
re a deşeurilor de producţie şi menajere;

c) stabilesc perimetrele pentru depozitarea deşeurilor de producţie şi menajere, 
a moluzului rezultat din construcţii, fierului vechi, organizează inactivarea şi utili-
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zarea acestora, stabilesc locurile pentru cimitirele de animale, pentru acumularea, 
prelucrarea, utilizarea precum şi pentru neutralizarea rezidurilor ce nu pot fi pre-
lucrate;

d) asigură construirea şi funcţionarea instalaţiilor de epurare în conformitate cu 
standardele stabilite pentru apele reziduale, supraveghează echipamentele şi dispo-
zitivele de preepurare a apelor reziduale, de reţinere a noxelor;

e) organizează refacerea landşafturilor şi reconstrucţia zonelor afectate profund 
sun aspect peisagistic şi al echilibrului ecologic cum sînt: terenurile de exploatări 
miniere la suprafaţă, haldele de cenuşă, fosfoghips, depozitele de şlamuri industri-
ale din contul agenţilor economici care au produs afectarea;

f) restabilesc şi menţin raportul ştiinţific argumentat în cadrul zonei între tere-
nurile arabile, pentru păşunat, păduri şi ape pentru a păstra echilibrul natural în eco-
sisteme, delimitează terenurile pentru păşunat, luînd în considerare încărcarea lor 
cu animale, potenţialul de producţie şi cerinţele de protecţie a solului şi vegetaţiei;

g) asigură realizarea măsurilor de prevenire şi combatere a alunecărilor de te-
ren, eroziuni, salinizării, compactării şi poluării solului cu îngrăşăminte minerale şi 
pesticide; repartizarea de terenuri pentru noi obiective, plantaţii multianuale, masi-
ve de irigare care sînt admise numai în baza autorizaţiei serviciului geologic;

h) repartizează terenuri pentru asigurarea gradului necesar de împădurire, înde-
osebi în zonele cu deficit de păduri, organizează împădurirea terenurilor agricole 
impracticabile, sădirea şi întreţinerea perdelelor forestiere de protecţie, aliniamen-
telor de arbori şi arbuşti, spaţiilor verzi, parcurilor şi grădinelor vii;

i) acordă priorităţi şi înlesniri întreprinderilor ce desfăşoară activităţi economi-
ce nonpoluante şi sistemelor de producţie cu circuit închis, sistează planificarea, 
construirea şi lucrările pentru efectuarea cărora s-a obţinut autorizaţia autorităţilor 
pentru mediu.

Capitolul III
AUTORITATEA CENTRALĂ ABILITATĂ 

CU GESTIUNEA RESURSELOR NATURALE 

ŞI CU PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

Secţiunea 1. Competenţa, sarcinile, structura şi dirijarea autorităţii 
centrale pentru resursele naturale şi mediu

 
Art. 11. - Autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu ca autoritate 

centrală, dotată cu împuterniciri prioritare în problemele de protecţie a mediului şi 
de folosire raţională a resurselor naturale, se află în subordonarea Guvernului.

Art. 12. - Autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu activează în 
conformitate cu Constituţia, cu prezenta lege, cu Regulamentul autorităţii centrale 
pentru resursele naturale şi mediu, aprobat de către Parlament, cu alte legi şi acte 
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normative. Autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu este persoana 
juridică, are ştampila sa cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi cu 
denumirea acestuia, dispune de conturi, inclusiv valutare, în băncile republicii. Bu-
getul autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu şi al subdiviziunilor lui 
principale se aprobă de Guvern.

Art. 13. - Autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu îşi realizează 
scopul, funcţiile şi sarcinile direct sau prin intermediul subdiviziunilor sale. Decizii-
le autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu, adoptate în limitele compe-
tenţei sale, sînt executorii pentru toate ministerele, departamentele, autorităţile ad-
ministraţiei publice locale, unităţile militare şi pentru persoanele fizice şi juridice.

Art. 14. - Autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu prezintă Gu-
vernului, rapoarte detaliate asupra stării mediului pe scară naţională, rapoarte asu-
pra activităţii sale, precum şi programe de ameliorare a calităţii mediului.

Art. 15. - Sarcinile de bază ale autorităţii centrale pentru resursele naturale şi 
mediu:

a) efectuarea controlului de stat asupra stării mediului şi componenţilor lui, res-
pectării legislaţiei cu privire la protecţia mediului, a acordurilor interstatale şi in-
ternaţionale, elaborarea şi desfăşurarea de acţiuni în scopul diminuării presingului 
antropic asupra ecosistemelor, biodiversităţii şi sănătăţii oamenilor, prognozarea 
eventualelor crize, accidente şi catastrofe ecologice;

b) organizarea şi asigurarea funcţionării monitoringului ecologic complex, eva-
luării impactului asupra mediului şi efectuării auditului ecologic;

c) efectuarea recensămîntului resurselor naturale, reglementarea în comun cu Gu-
vernul a folosirii lor pentru satisfacerea cerinţelor economice şi sociale ale generaţii-
lor prezente şi viitoare, stabilirea limitelor de folosire a resurselor naturale, de emisii 
şi deversări nocive în mediu, de depozitare a deşeurilor de producţie şi menajere;

d) coordonarea activităţii de ocrotire a ecosistemelor naturale, landşafturilor, 
monumentelor naturii de importanţă ştiinţifică, instructivă şi istorico-culturală;

e) organizarea şi coordonarea cercetărilor ştiinţifice în problemele ecologice, 
elaborarea de programe pentru restabilirea ecosistemelor degradate, organizarea 
pregătirii şi reciclării cadrelor în domeniul ecologiei;

f) formarea şi gestionarea fondului ecologic naţional;
g) generalizarea practicii de aplicare a legislaţiei cu privire la protecţia mediu-

lui, elaborarea actelor legislative în domeniul ecologiei; 
h) informarea opiniei publice despre starea mediului, propagarea cunoştinţelor 

ecologice.
Art. 16. - În scopul realizării sarcinilor sale autoritatea centrală pentru resursele 

naturale şi mediu:
a) efectuează în exclusivitate expertiza ecologică de stat, vizează actele nor-

mative, coordonează programele şi proiectele ce se referă la starea mediului şi 
folosirea resurselor naturale, elaborate de ministere departamente, autorităţile ad-
ministraţiei publice locale;
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b) activează în cadrul comisiilor de stat pentru amplasarea şi darea în folosinţă 
a obiectivelor de producţie, administrative, locative şi de altă destinaţie;

c) acordă şi anulează anual autorizaţiile pentru importul, depozitarea, transpor-
tarea şi folosirea pesticidelor şi altor substanţe toxice;

d) examinează rapoartele de activitate ale conducătorilor organelor de stat, în-
treprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor ce conţin referinţe la protecţia mediului, 
folosirea şi reproducerea resurselor naturale, respectarea legislaţiei cu privire la 
protecţia mediului;

e) cere de la organele de stat, întreprinderi, instituţii, organizaţii din republică 
să prezinte informaţia obligatorie privind starea mediului, folosirea şi reproducerea 
resurselor naturale, îndeplinirea măsurilor pentru protecţia mediului, iar organele 
de stat, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile prezintă autorităţii centrale pentru 
resursele naturale şi mediu întreaga informaţie de care dispun în domeniul vizat în 
mod gratuit şi necondiţionat;

f) antrenează savanţi, specialişti din organele de stat, întreprinderi, instituţii, 
organizaţii la efectuarea expertizei ecologice de stat, la elaborarea programelor de 
protecţie a mediului;

g) formează consilii tehnico-ştiinţifice, comisii, organizează conferinţe şi con-
sfătuiri în problemele protecţiei mediului; 

h) suspendă şi interzice proiectarea, construcţia, reconstrucţia obiectivelor in-
dustriale, agricole şi de menire socială, lucrările de exploatare a resurselor naturale 
şi alte lucrări, dacă acestea se produc prin încălcarea legislaţiei cu privire la pro-
tecţia mediului; 

i) intentează acţiuni civile, împotriva organelor de stat, întreprinderilor, insti-
tuţiilor, organizaţiilor şi persoanelor fizice, care au cauzat daune republicii prin 
poluarea mediului şi folosirea neraţională a resurselor naturale;

j) analizează tendinţele şi nivelul de dezvoltare a activităţii de ocrotire a naturii 
din străinătate, generalizează şi propagă experienţa internaţională pozitivă în acest 
domeniu;

k) participă la elaborarea de contracte şi acorduri interstatale şi internaţionale 
referitoare la problemele ecologice şi folosirea resurselor naturale;

l) stabileşte şi întreţine în corespundere cu legislaţia în vigoare legături cu alte 
state, organisme internaţionale în problemele ce ţin de componenţa autorităţii cen-
trale pentru resursele naturale şi mediu;

m) efectuează alte acţiuni, ce decurg din scopul, funcţiile şi sarcinile lui.
Art. 17. - Autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu este condusă de 

un director general, desemnat de către Guvern.
Art. 18 exclus
Art. 19. - Colegiul autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu este un 

organ consultativ, condus de către directorul general. El se constituie din 7 membri, 
confirmaţi de Guvern.
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Art. 20. - (1) Autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu este forma-
tă din subdiviziuni, direcţii şi secţii.

(2) Subdiviziunile principale ale autorităţii centrale pentru resursele naturale 
şi mediu sînt: Inspectoratul Ecologic de Stat, serviciul “Hidrometeo” şi Institutul 
Naţional de Ecologie, care în calitatea lor de persoane juridice au ştampilă cu ima-
ginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi au denumirea acestora, dispun de 
conturi, inclusiv valutare, în băncile republicii. 

(3) Structura direcţiilor şi a secţiilor autorităţii centrale pentru resursele natu-
rale şi mediu, a subdiviziunilor lui este determinată prin Regulamentul autorităţii 
centrale pentru resursele naturale şi mediu.

Secţiunea 2. Expertiza ecologică de stat

Art. 21. - Expertiza ecologică de stat (denumită în continuare expertiză) este o 
activitate de protecţie a mediului efectuată în scopul: 

a) prevenirii sau minimalizării unui eventual impact direct, indirect sau cumu-
lativ al noilor activităţi economice asupra mediului, componenţilor lui, ecosisteme-
lor, sănătăţii oamenilor;

b) aprecierii din punct de vedere al impactului asupra mediului a tuturor acti-
vităţilor economice, luate aparte sau în ansamblu, care în prezent sau pe viitor pot 
afecta mediul, starea sănătăţii oamenilor, nivelul lor de trai.

Art. 22. – Expertiza se efectuează în termen de pînă la trei luni de către experţii 
ecologi de stat de la direcţia expertizei ecologice de stat a autorităţii centrale pen-
tru resursele naturale şi mediu, care au studii superioare şi o experienţă practică 
în domeniul dat de cel puţin zece ani. Experţii ecologi de stat poartă răspundere 
de aprecierea corectă a documentelor, calitatea avizului, respectarea termenilor de 
avizare şi de executarea legislaţiei cu privire la protecţia mediului.

Art. 23. - (1) Sînt supuse obligatoriu expertizei noile programe şi proiecte:
a) de dezvoltare economică şi socială a republicii, a zonelor aparte a raioanelor, 

municipiilor, oraşelor, comunelor (satelor); de reconstrucţie a municipiilor, oraşe-
lor, comunelor (satelor); de aprovizionare cu căldură, apă, gaz, energie electrică; 
de construcţie a sistemelor de canalizare în localităţi; de urbanism şi de amenajare 
a teritoriilor;

b) de construire, extindere, reconstrucţie şi modernizare a obiectivelor econo-
mice şi sociale susceptibile să afecteze mediul, indiferent de amplasament, surse de 
finanţare, mărimea investiţiei, de titular, de modul lor de construire şi echipare; 

c) de construire a căilor de comunicaţie rutieră, feroviară, navală, de recon-
strucţie a cursurilor de apă, a construcţiilor hidrotehnice, a sistemelor de irigaţii, 
indigurilor şi dispozitivelor de desecare;

d) de explorare, prospectare şi exploatare a resurselor subsolului; de amenajare 
a zonei de litoral şi de exploatare a resurselor naturale ale acestei zone;

e) de înfiinţare de platanţii viti-pomicule în zone cu regim de protecţie a apelor;
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f) de fabricare, comercializare şi utilizare a pesticidelor şi altor substanţe toxice;
g) în executare a tratamentelor fitosanitare în zone de protecţie sau în perimetre 

supuse unui regim de protecţie;
h) de import şi export al pesticidelor şi altor substanţe toxice şi de transportare 

a lor pe teritoriul republicii;
i) de amplasare şi amenajare a depozitelor de deşeuri şi reziduuri toxice, pre-

cum şi de construcţie sau de amplasare a instalaţiilor pentru tratarea, neutralizarea 
sau lichidarea acestora;

j) de orice alte activităţi care pot influenţa negativ calitatea mediului.
(2) Aprobarea programelor şi proiectelor prevăzute la literele a)-j) ale alinea-

tului (1), finanţarea şi realizarea lor este admisă numai în cazul avizului pozitiv al 
expertizei şi cu respectarea recomandărilor acestuia.

Art. 24. - Beneficiarii prezintă la expertiză documentaţia de proiect conform 
normativelor în vigoare cu acordul ministerelor, departamentelor autorităţilor ad-
ministraţiei publice locale, a organizaţiilor interesate privind amplasarea şi asigu-
rarea tehnică a obiectivului, precum şi autorizaţia autorităţilor pentru supraveghere 
şi control de stat, pentru realizarea activităţii economice respective conform listei 
aprobate de Guvern.

Art. 25. - Expertiza situaţiilor prevăzute la litera b) a articolului 21, precum şi a ori-
cărui obiectiv de pe teritoriul republicii se va face la iniţiativa autorităţii centrale pentru 
resursele naturale şi mediu, altor departamente şi ministere, a organizaţiilor obşteşti. 

Secţiunea 3. Inspectoratul Ecologic de Stat

 Art. 26. - (1) Inspectoratul Ecologic de Stat are funcţia de exercitare a controlu-
lui de stat asupra respectării legilor şi altor acte normative în problemele protecţiei 
mediului şi folosirii resurselor naturale.

 (2) Controlul de Stat este efectuat de către inspectorul principal de stat, inspec-
torii superiori de stat, inspectorii de stat, inspectorii principali zonali, inspectorii 
superiori zonali şi inspectorii zonali ai mediului.

 (3) Inspectorul principal de stat al mediului este şeful Inspectoratul Ecologic 
de Stat şi primul adjunct al directorului general al autorităţii centrale pentru resur-
sele naturale şi mediu; inspectorii principali zonali ai mediului sînt şefii agenţiilor 
zonale ale autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu; inspectorii supe-
riori de stat, inspectorii de stat, inspectorii superiori zonali şi inspectorii zonali ai 
mediului sînt salarizaţii autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu sau 
ai subdiviziunilor lui şi sînt desemnaţi în aceste funcţii conform studiilor şi rezul-
tatelor atestării.

 Art. 27. - (1) Inspectorul principal de stat al mediului şi inspectorii principali 
zonali ai mediului, iar în absenţa lor adjuncţii lor au dreptul:

 a) de a sista din propria iniţiativă sau la propunerea autorităţilor administraţiei 
publice locale orice activitate, dacă aceasta contravine legislaţiei cu privire la pro-
tecţia mediului;
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 b) de a înainta pretenţii persoanelor fizice şi juridice, inclusiv străine, pentru 
repararea prejudiciilor cauzate mediului ca rezultat al poluării lui şi folosirii nera-
ţionale a resurselor naturale;

 c) de a cere de la organele de resort pedepsirea disciplinară a persoanelor de 
decizie care nu au asigurat respectarea legislaţiei cu privire la protecţia mediului, 
înfăptuirea acţiunilor de protecţie a lui şi folosire raţională a resurselor naturale; 

 d) de a examina materialele (dosarele) despre încălcarea legislaţiei cu privire la 
protecţia mediului şi de a lua decizii conform legislaţiei în vigoare.

 (2) Directorul general al autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu 
cu acordul colegiului are dreptul de a sista sau anula dispoziţiile inspectorului prin-
cipal de stat al mediului. Inspectorul principal de stat al mediului are dreptul de a 
sista sau anula dispoziţiile inspectorului principal zonal al mediului. 

 Art. 28. - Inspectorii superiori de stat, inspectorii de stat, inspectorii superiori 
zonali şi inspectorii zonali al mediului au dreptul:

 a) să controleze nestingheriţi orice obiectiv de pe teritoriul republicii indiferent 
de apartenenţa departamentală şi forma de proprietate, în cazul unei activităţi sau 
situaţii ce pot influenţa negativ mediul sau componenţii lui;

 b) să oprească şi să inspecteze orice mijloc de transport, orice alte mijloace teh-
nice în caz de încălcare a legislaţiei cu privire la protecţia mediului sau de acţiuni 
susceptibile de a aduce prejudicii mediului şi resurselor naturale;

 c) să ceară persoanelor fizice şi juridice prezentarea documentelor prevăzute de 
legislaţie ce atestă dreptul lor de folosinţă a resurselor naturale;

 d) să reţină persoanelor vinovate de încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia 
mediului şi, în caz de necesitate (pentru identificarea persoanei), să le predea la cel 
mai aprobat post de poliţie sau primărie;

 e) să întocmească procese-verbale şi alte documente despre încălcările legisla-
ţiei cu privire la protecţia mediului, despre neexecutarea de către persoanele fizice 
şi juridice a deciziilor organelor de resort în problemele protecţiei mediului, despre 
nerespectarea condiţiilor expuse în autorizaţia de mediu;

 f) să efectueze controlul lucrurilor personale şi al mijloacelor de transport ale 
infractorilor legislaţiei cu privire la protecţia mediului al producţiei, dobîndite în 
mod ilicit, al instrumentelor de dobîndire a acestuia şi al altor corpuri delicte în 
locurile de dobîndire, prelucrare şi comercializare;

 g) să ridice producţia, dobîndită în mod ilicit, instrumentele de dobîndire a ei 
şi alte corpuri delicte, ce au servit la încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia 
mediului în locurile de dobîndire, de păstrare, prelucrare şi comercializare a pro-
ducţiei, dobîndite în mod ilicit;

 h) să ceară persoanelor fizice şi juridice explicaţii în scris pentru fiecare caz de 
încălcare de către ele a legislaţiei cu privire la protecţia mediului;

 i) să interzică pe teritoriile rezervaţiilor naturale, monumentelor naturii, braniş-
tilor, parcurilor naţionale, pe terenuri cu destinaţie specială efectuată de lucrări ce 
contravin regimului acestor teritorii; 
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 j) să obţină gratuit de la toate persoanele fizice şi juridice, pentru exercitarea 
funcţiilor de control, informaţia şi explicaţiile necesare;

 k) să examineze materiale despre contravenţiile administrative în domeniul pro-
tecţiei mediului şi să tragă contravenienţii la răspundere în limitele competenţei lor;

 l) să participe la lucrările comisiilor de stat de repartizare a terenurilor şi de 
dare în folosinţă a obiectelor nou construite sau reconstruite;

 m) să efectueze şi alte acţiuni, în limitele competenţei lor, în domeniul protec-
ţiei mediului şi folosirii raţionale a resurselor naturale.

 Art. 29. - (1) Inspectorii mediului poartă în exercitarea funcţiilor lor uniforma 
de serviciu, dispun de ştampilă de metal şi de plombator de modelul stabilit.

 (2) Inspector de stat şi zonali ai mediului, care exercită controlul asupra pă-
durilor şi bazelor acvatice, li se permite purtarea, păstrarea şi aplicarea armelor de 
vînătoare şi a armelor de serviciu; inspectorii mediului, conform regulamentului 
privind statului lor juridic, au dreptul de a folosi şi aplica arma de foc pentru a se 
apăra în exercitarea funcţiilor lor.

 (3) Inspectorii de stat şi zonali ai mediului sînt supuşi asigurării de stat obli-
gatorii; în caz de prejudiciu adus averii, sănătăţii lor, precum şi în caz de moarte a 
inspectorilor mediului în exerciţiul funcţiei prejudiciul va fi recuperat totalmente 
de către persoanele fizice şi juridice responsabile de prejudiciul cauzat.

Capitolul IV
DREPTURI ŞI OBLIGAŢIUNI ALE PERSOANELOR FIZICE ŞI 

JURIDICE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI

 Art. 30. - Statul recunoaşte tuturor persoanelor fizice dreptul la un mediu sănă-
tos, în care scop asigură, în conformitate cu legislaţia în vigoare:

 a) accesul deplin, operativ şi liber la informaţiile privind starea mediului şi 
starea sănătăţii populaţiei;

 b) dreptul de a se asocia în organizaţii, partide, mişcări, asociaţii de protecţie a 
mediului, de a adera la cele existente;

 c) dreptul de a participa la dezbaterea proiectelor de legi, diverselor programe 
economice sau de altă natură ce vizează direct sau indirect protecţia mediului şi fo-
losirea resurselor naturale; dreptul la informare şi consultare asupra proiectelor de 
amplasare şi construire a obiectelor cu efecte negative asupra mediului, de refacere 
şi amenajare a teritoriului, a localităţilor urbane şi rurale;

 d) dreptul de a interveni cu demersuri la instanţele de stat, pentru suspendarea 
temporară sau definitivă a activităţii agenţilor economici care aduc daune irepara-
bile mediului; dreptul de a solicita efectuarea expertizei obiectivelor şi de a partici-
pa la efectuarea expertizei obşteşti;

 e) dreptul de a organiza referendumuri naţionale şi locale în probleme majore 
de protecţie a mediului;

 f) dreptul la educaţie şi instruire ecologică;
 g) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul unor organizaţii, partide, 
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mişcări, asociaţii, autorităţilor pentru mediu, administrative sau judecătoreşti pen-
tru a sista acţiunile care aduc daune mediului, indiferent dacă agenţii economici vor 
fi sau nu prejudecaţi în mod direct; dreptul de a trage la răspundere persoanele, care 
au comis contravenţii sau infracţiuni ecologice;

 h) dreptul la despăgubire pentru prejudiciul suferit ca urmare a poluării sau 
a altor acţiuni de afectare a mediului, precum şi pentru prejudiciul adus sănătăţii 
oamenilor;

 i) dreptul de a beneficia de facilităţile prevăzute de legislaţie pentru investiţiile 
capitale, care au drept scop ameliorarea calităţii mediului.

 Art. 31. - Protecţia mediului constituie o obligaţiune generală a locuitorilor 
republicii, ei fiind datori:

 a) să respecte legislaţia cu privire la protecţia mediului şi să protejeze mediul, să 
folosească raţional resursele naturale, să nu lezeze drepturile şi interesele altor bene-
ficiari ai resurselor naturale să semnaleze operativ autorităţile pentru mediu sau orga-
nizaţiile ecologice despre daunele, provocate naturii de persoanele fizice şi juridice;

 b) să contribuie la amenajarea teritoriilor, la cererea aliniamentelor de arbori şi 
arbuşti şi a spaţiilor verzi, să nu admită distrugerea acestora, să nu polueze terito-
riul, unde activează sau locuiesc;

 c) să recupereze pierderile şi să repare prejudiciul cauzat mediului şi popula-
ţiei.

 Art. 32. - Agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, sînt obligaţi:
 a) să folosească cît mai economicos energia, apa, să întreprindă măsuri pentru 

prevenirea alunecărilor de teren, să nu admită eroziunea solului, salinizarea sau 
înmlăştinirea secundară, compactarea şi poluarea solului cu îngrăşăminte minerale 
şi pesticide, să respecte normativele solului cu îngrăşăminte minerale şi pesticide, 
să respecte normativele aplicării în agricultură a substanţelor chimice;

 b) să retehnologizeze procesele de producţie în vederea minimalizării deşeuri-
lor prin folosirea cît mai eficientă a materiei prime, să reducă folosirea substanţelor 
toxice, inflamabile şi să le înlocuiască cu materiale alternative inerte, care asigură 
obţinerea unei producţii finale cît mai durabile, să producă, să utilizeze şi să pună în 
circulaţie ambalaje recuperabile, refolosibile, reciclabile sau uşor degradabile;

 c) să doteze sursele generatoare de noxe cu dispozitive, echipamente şi in-
stalaţii de epurare, capabile de a reduce noxele evacuate sub limitele admisibile, 
stabilite de autorizaţiile pentru mediu;

 d) să planteze şi să întreţină în jurul unităţilor industriale, a complexelor zo-
otehnice perdele forestiere de protecţie şi spaţii verzi, să ţină sub o supraveghere 
permanentă starea mediului din jurul unităţilor industriale şi complexelor zooteh-
nice şi să întreprindă măsuri de protecţie a mediului;

 e) să asigure supravegherea permanentă a construcţiilor şi instalaţiilor în cursul 
funcţionării lor, să ia măsuri pentru prevenirea avariilor şi poluării accidentale a 
mediului, iar în caz de producere a acestora să ia măsuri operative pentru înlătura-
rea cauzelor lor, să anunţe imediat autorităţile pentru mediu, să lichideze pe cont 
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propriu toate consecinţele avariilor şi poluării accidentale, să repare prejudiciile 
aduse mediului, componenţilor lui, averii altor proprietăţi şi sănătăţii persoanelor 
afectate;

 f) să execute hotărîrile şi dispoziţiile ministerelor, departamentelor şi autorită-
ţilor administraţiei publice locale referitoare la problemele protecţiei mediului, să 
prezinte autorităţilor pentru mediu întreaga informaţie referitore la influenţa activi-
tăţii economice promovate asupra mediului şi componenţilor lui, să admită accesul 
necondiţionat şi la orice oră al inspectorilor mediului la unităţile de producţie pen-
tru a efectua controlul acţiunilor activităţilor, susceptibile să afecteze mediul;

 g) să solicite autorităţilor pentru mediu expertizarea activităţilor, susceptibile 
să afecteze mediul;

 h) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru prevenirea poluării mediului cu 
substanţe toxice, volatile, corozive, inflamabile sau cu pulberi de orice fel în timpul 
transportării şi păstrării lor.

Capitolul V
PROTECŢIA RESURSELOR NATURALE ŞI CONSERVAREA 

BIODIVERSITĂŢII

Secţiunea 1. Protecţia solului şi a geoecosistemelor
 
Art. 33. - Politica în domeniul gospodăririi solurilor se bazează pe următoarele 

principii:
 a) recunoaşterea faptului că menţinerea resurselor naturale, a biodiversităţii, a 

aspectului peisagistic rural, a landşafturilor culturale este la fel de importantă ca şi 
asigurarea populaţiei cu produse alimentare şi obţinerea de venit din agricultură. 

 b) promovarea unei agriculturi durabile cu reducerea îngrăşămintelor minerale 
şi a pesticidelor, aplicarea tehnologiilor ecologic inofensive, restabilirea şi menţi-
nerea echilibrului ecologic şi geoecosisteme. 

 Art. 34. - În completarea articolului 8, autorităţile administraţiei publice în eco-
nomie în comun cu instituţiile de ramură de cercetare, cu autorităţile pentru mediu 
şi cu autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate;

 a) să propună producătorilor agricol tehnologii nonpoluante de cultivare a 
plantelor, bazate pe principiile agriculturii ecologice, în măsură să asigure atît pro-
ducţiile necesare de bună calitate, cît şi protecţia şi ameliorarea calităţii solurilor, să 
creeze un sistem de asistenţă fitosanitară operativă pentru evaluarea corectă a stării 
culturilor, pentru aplicarea măsurilor adecvate şi prevenirea utilizării greşite sau 
abuzive a substanţelor chimice şi să asigure asistenţa tehnică agricolă;

 b) să elaboreze şi să implementeze programe anuale de combatere a eroziunii 
solului, subinundării, înmlăştinirii, salinizării, uscării excesive a terenurilor agri-
cole, de prevenire şi stopare a alunecărilor de teren, de menţinere a potenţialului 
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diferenţiat al terenurilor agricole în funcţie de valorile naturale la nivelul de supor-
tabilitate a geoecosistemelor; să exercite o supraveghere sistematică asupra struc-
turii culturilor agricole, asolamentelor şi rotaţiei lor pentru a se menţine un bilanţ 
pozitiv de humus şi elemente nutritive în sol şi a se reduce pierderile prin eroziune 
sub limita restribuirii lui naturale de 5 t/ha pe an;

 c) să estimeze terenurile cu regim hidrotehnic secetos, să elaboreze tehnologii 
de majorare a efectului precipitaţiilor, de folosire raţională a apei pentru irigaţii;

 d) să constituie în perimetre de ameliorare terenuri agricole degradate, care 
pot fi reamenajate, să supravegheze efectuarea lucrărilor de revalorificare a acestor 
terenuri;

 e) să organizeze un subsistem unic de monitoring al calităţii solurilor şi agroe-
cosistemelor pentru supravegherea calităţii solurilor, evidenţierea la timp şi evalu-
area schimbărilor neprevăzute, pentru elaborarea programelor şi luarea măsurilor 
de corectare a tendinţelor negative.

 Art. 35. - Agenţii economici, deţinători de terenuri agricole, indiferent de for-
ma de proprietate, vor gospodări solul în vederea obţinerii de produse alimentare 
şi de venituri, avînd grijă de păstrarea lui pentru generaţiile prezente şi viitoare, în 
care sînt obligaţi: 

 a) să respecte prevederile actelor normative, celor menţionate în articolul 68, 
litera e) din prezenta lege, recomandările autorităţilor agricole cu privire la organi-
zarea asolamentelor şi rotaţiei lor, respectarea structurii culturilor agricole, fertili-
zarea fundamentală ştiinţific, ameliorările funciare, menţinerea unui bilanţ pozitiv 
de humus şi reducerea pierderilor prin eroziune sub limita restituirii lui naturale;

 b) să nu admită compactarea şi poluarea solului cu îngrăşăminte minerale şi 
pesticide, subinundarea, înmlăştinirea, salinizarea, uscarea excesivă a terenurilor 
agricole, să întreprindă măsuri de prevenire şi stopare a eroziunii solului, a alune-
cărilor de teren;

 c) să definitiveze în colaborare cu autorităţile silvice sistemul de perdele fores-
tiere de protecţie.

 Art. 36. - Scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri agricole pentru reali-
zarea unor obiective economice sau de destinaţie socială se realizează prin hotărîre 
de Guvern, la propunerea consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul 
întîi sau, respectiv, de nivelul al doilea, în temeiul cererii proprietarului, cu acordul 
autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu; în cazul unei hotărîri pozitive 
se va asigura decopertarea stratului de sol fertil şi utilizarea lui pentru refacerea 
terenurilor degradate.

 Art. 37. - Împrăştierea pe terenuri agricole a unor ape uzate şi a nămolului, 
provenite de la unităţile industriale, complexele zootehnice, de la stanţiile de epu-
rare se admite numai cu autorizaţia autorităţilor pentru agricultură, pentru mediu 
şi pentru sănătate.

 Art. 38. - Este interzisă şi se sancţionează, conform legii, depozitarea şi îm-
prăştierea pe sol, în afara perimetrelor admise şi special amenajate a deşeurilor 
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de producţie şi menajere, a moluzului rezultat din construcţii, a fierului vechi, a 
ambalajelor de orice fel, a reziduurilor industriale, a substanţelor chimice şi radi-
oactive. 

 Art. 39. - Agenţii economici, care administrează terenuri cu destinaţie specială, 
sînt obligaţi să întreţină în curăţenie şi ordine şi să amenajeze cu spaţii verzi toate 
suprafeţele neocupate productiv, aşa cum sînt cele limitrofe căilor ferate, drumuri-
lor, cele din curţile şi perimetrele unităţilor economice şi sociale. 

 Art.40. - Este interzisă şi se sancţionează, conform legii, vătămarea sau tăierea 
fără autorizaţia autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu a arborilor şi a 
altor tipuri de vegetaţie din păduri, din perdelele forestiere de protecţie, din zonele 
de protecţie a cîmpurilor, apelor rîurilor şi bazinelor acvatice şi din cele limitrofe 
căilor ferate, drumurilor şi din spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale.

 Art.41. - (1) Se interzice reducerea suprafeţei terenurilor fondului forestier. În 
cazuri excepţionale, pentru construcţia obiectelor cu destinaţie specială, a drumuri-
lor de importanţă republicană, a liniilor electrice de tensiune înaltă, a magistralelor 
de petrol şi gaze, reducerea suprafeţei terenurilor fondului forestier se permite în 
baza deciziei Guvernului doar cu avizul pozitiv al Expertizei ecologice de stat.

 (2) Retragerea definitivă a suprafeţelor din terenurile fondului forestier se rea-
lizează prin includerea în ele a unor terenuri utile pentru împădurire şi echivalente 
ca suprafaţă şi bonitate. 

 Art.42. - Deţinătorii de terenuri din fondul forestier vor asigura: 
 a) paza şi regenerarea pădurilor, în primul rînd a biocenozelor silvice autohtone 

prin redresarea lor ecologică, în baza proiectelor amenajamentelor silvice;
 b) valorificarea masei lemnoase numai în limita tăierilor de îngrijire, de igienă, 

de regenerare şi reconstrucţie conform amenajamentelor silvice, prin tehnologii 
ecologic argumentate de recoltare, corhănire şi transportare, care să asigure pro-
tecţia solurilor, a florei şi faunei sălbatice, stabilitatea pantelor şi a ecosistemelor 
silvice;

 c) extinderea suprafeţelor de păduri cu un regim special de protecţie;
 d) restabilirea şi conservarea biodiversităţii caracteristice pădurilor republicii, 

exploatarea şi explorarea resurselor regenerabile ale pădurilor fiind dimensionate 
potrivit limitelor de suportabilitate ecologică a zonei. Vînatul şi pescuitul în fondul 
silvic, capturarea păsărilor şi animalelor, recoltarea plantelor, ciupercilor şi pomu-
şoarelor în scopul comercializării, comercializarea în stare brută sau prelucrată fi-
ind admise numai în baza autorizaţiei autorităţilor silvice;

 e) interzicerea activităţilor economice şi social-obşteşti care pot afecta echili-
brul ecologic al ecosistemelor terestre, al pădurilor, al pajiştilor şi fineţelor, al ori-
căror formaţiuni naturale care conservă diversitatea floristică şi faunistică a zonei. 

 Art.43. - Guvernul va elabora programul de conservare şi dezvoltare a pădu-
rilor.
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Secţiunea 2. Protecţia resurselor acvatice şi a ecosistemelor acvatice

 Art. 44. - Este supus protecţiei întregul potenţial acvatic al Republicii Moldova 
- apele subterane cu biocenozele lor, apele de suprafaţă (cursurile de apă, lacurile 
naturale şi de acumulare, zonele umede aferente acestora) împreună cu resursele 
lor naturale, cu biocenozele lor specifice şi cu zonele sanitare şi de protecţie a 
apelor.

 Art. 45. - În scopul protecţiei resurselor acvatice sînt interzise:
 a) deversarea în apele de suprafaţă, în canalele de irigare şi de desecare a 

apelor uzate neepurate, a celor poluate termic şi radioactive, a apelor contaminate 
cu germeni patogeni şi paraziţi, a produselor sau reziduurilor petroliere şi a altor 
poluanţi;

 b) deversarea în apele de suprafaţă, depozitarea în albiile acestora sau în zonele 
de protecţie a apelor a deşeurilor de orice natură, a dejecţiilor, a moluzului rezultat 
din construcţii, a altor reziduuri şi pesticide, precum şi introducerea de explozibile, 
otrăvuri, narcotice şi alte substanţe de acest fel;

 c) spălarea în apele naturale a mijloacelor de transport, utilajelor şi ambalajelor 
de acest fel.

 Art. 46. - În completarea articolelor 9 şi 10, autorităţile administraţiei publice 
locale, autorităţile pentru mediu şi pentru sănătate, autorităţile pentru resursele ac-
vatice în comun cu instituţiile de ramură de cercetare sînt obligate:

 a) să menţină sub control strict debitele captate, folosirea şi evacuarea apei în 
toate domeniile de folosire a ei, să obţină reducerea necesarului de apă tehnolo-
gică, creşterea gradului de reciclare a acesteia, respectarea normelor specifice de 
consum, evitarea risipei şi a pierderilor de apă. Pierderile prin neglijenţă sau prin 
folosirea neraţională a apei la recuperarea persoanelor fizice şi juridice conform 
taxelor stabilite;

 b) să aplice, conform legii, măsurile necesare pentru prevenirea eutrofizării 
neechilibrate a apelor de suprafaţă şi a poluării apelor subterane cu nitraţi, pesticide 
şi alte produse toxice, şi în acest scop să exercite controlul asupra respectării nor-
melor de ambalare, transportare, depozitare, a regulilor de manipulare şi utilizare 
a acestora pe anumite suprafeţe, mai ales pe cele situate în zonele de protecţie a 
cursurilor şi bazinelor de apă;

 c) să asigure respectarea regimului special de gestionare a zonelor de protecţie 
şi a zonelor sanitare, limitrofe cursurilor rîurilor, pîraielor, lacurilor, construcţiilor 
hidrotehnice şi de acumulare a apei, să nu admită în zonele de protecţie hidrogeo-
logică lucrări şi activităţi ce vin în contradicţie cu regimul zonelor de protecţie şi 
a zonelor sanitare;

 d) să supravegheze în permanenţă starea izvoarelor, pîraielor, rîurilor mici, 
apelor subterane, a biocenozilor lor naturale, a zonelor adiacente, să aplice, con-
form legii, măsuri de prevenire a poluării şi degradării lor, să întreprindă lucrări de 
restabilire a biosistemelor afectate;
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 e) să identifice şi să propună, pentru a fi declarate drept zone protejate, conform 
legii, sectoarele acvatice şi terenurile mlăştinoase cu biocenoze reprezentative sau cu 
populaţii ale unor specii endemice, rare sau periclitate, autohtone sau migratoare. 

 Art. 47. - Agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, care folosesc 
resursele acvatice şi care evacuează ape uzate sînt obligaţi:

 a) să reactualizeze, în decurs de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, 
autorizaţiile emise de autorităţile pentru mediu în modul stabilit pentru captarea 
necesarului de apă şi deversarea apelor uzate în locurile de amplasare a barajelor 
şi altor instanţii hidrotehnice pe albiile cursurilor de apă şi să execute în termenele 
stabilite lucrările recomandate;

 b) să asigure preepurarea apelor reziduale la nivelul standardelor stabilite îna-
inte de deversarea lor în reţeaua de canalizare a localităţilor. Acumularea apelor 
reziduale în orice rezervoare este admisă numai cu acordul comun al autorităţilor 
administraţiei publice locale, al autorităţilor pentru mediu şi al serviciului sanitar 
epidemiologic;

 c) să aplice soluţii tehnice pentru a asigura durabilitatea apeductelor şi pentru 
îmbunătăţirea tehnicii de irigaţie în scopul evitării pierderilor de apă, preîntămpi-
nării deteriorării solurilor şi altor fenomene negative;

 d) să nu afecteze potenţialul de refacere a resurselor biologice specifice, ca-
litatea apelor şi stabilitatea ecosistemelor acvatice prin activităţi de exploatare a 
construcţiilor hidrotehnice, prin piscicultură şi pescuit.

 Art. 48. - Exploatarea apelor minerale, a resurselor naturale aferente fondului 
apelor (nisipului, petrişului, nămolului terapeutic), recoltarea în scopul comerciali-
zării şi comercializarea unor resurse acvatice naturale, precum: peşti, raci, broaşte, 
moluşte, lipitori, păsări de apă, ouă de păsări de apă se admit numai cu autorizaţia 
autorităţilor administraţiei publice locale. 

 Art. 49. - Agenţii economici care deţin nave, platforme plutitoare sînt obligaţi 
să le doteze cu instalaţii de stopare sau epurare a deşeurilor şi apelor uzate şi cu 
racorduri de descărcare a acestora în instalaţii de mal sau plutitoare, în conformi-
tate cu regulile naţionale şi internaţionale referitoare la prevenirea poluării apelor. 
Administraţiile portuare sînt obligate să asigure construcţia imobilelor portuare 
pentru preluarea, prelucrarea, reciclarea sau neutralizarea reziduurilor petroliere, 
menajere şi de altă natură,stocate pe navele fluviale, precum şi crearea unor subu-
nităţi specializate pentru intervenţii operative în caz de poluare accidentală a apelor 
şi pentru acţiuni de depoluare.

Secţiunea 3. Protecţia subsolului

Art. 50. - Sînt supuse protecţiei toate resursele subsolului: roci materie primă 
minerală, agenţi termici naturali, bazine subterane de apă, precum şi cavităţi natu-
rale şi artificiale pe întreg teritoriul republicii.

 Art. 51. - La efectuarea lucrărilor de explorare, extragere, prelucrare şi transpor-
tare a zăcămintelor şi de transportare a a diverselor materiale din ele sînt interzise:
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 a) deteriorarea stratului de sol fertil, a cursurilor de apă împreună cu bioceno-
zele lor naturale, a landşafturilor, cu excepţia cazurilor autorizate în mod special 
de autorităţile administraţiei publice locale de comun acord cu autorizaţiile pentru 
mediu; 

 b) depozitarea materiei prime minerale, a deşeurilor, amplasarea diverselor 
instalaţii, mecanisme, mijloace tehnice în afara perimetrelor zonei de protecţie;

 c) poluarea mediului în cursul transportării materiei prime minerale şi a deşe-
urilor;

 d) producerea de zgomote şi vibraţii peste limitele admise în preajma localită-
ţilor, monumentelor istorice şi ale naturii, rezervaţiile naturale, zonelor recreative 
şi balneoclimaterice.

 Art. 52. - Este interzisă îngroparea şi depozitarea în spaţii subterane, fără acor-
dul autorităţilor pentru mediu, pentru sănătate şi al autorităţilor administraţiei pu-
blice locale, a unor deşeuri solide, lichide şi gazoase, chimice şi radioactive, care 
pot polua resursele subsolului şi deteriora calitatea acestora.

 Art. 53. - În completarea articolelor 9 şi 10 autorităţile administraţiei publice 
locale, autorităţile pentru mediu, pentru sănătate, pentru gestionarea resurselor sub-
solului şi instituţiile de ramură de cercetare sînt obligate:

 a) să asigure ţinerea cadastrului resurselor subsolului, evidenţa extracţiei şi 
prelucrării lor, a deşeurilor survenite din aceste activităţi, să elaboreze programe de 
folosire a resurselor subsolului pentru dezvoltarea durabilă a societăţii;

 b) să supravegheze în permanenţă lucrările de exploatare a resurselor subsolu-
lui, respectarea limitelor de folosire a acestora, să propună şi să ceară beneficiarilor 
implementarea de tehnologii, care să asigure un randament superior la extragerea şi 
preluarea resurselor subsolului şi o reducere maximă a pierderilor şi a deşeurilor;

 c) să identifice formaţiunile geologice minerologice, paleontologice şi alte for-
maţiuni rare ale subsolului de o deosebită valoare ştiinţifică şi a culturii pentru a fi 
luate sub protecţia specială a statului.

 Art. 54. - Agenţii economici, antrenaţi în exploatarea şi folosirea resurselor 
subsolului, indiferent de forma de proprietate, sînt obligaţi:

 a) să reactualizeze în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi 
autorizaţiile emise de autorităţile pentru mediu, în modul stabilit. Eschivarea de 
la această prevedere sau nerespectarea recomandărilor expertizei atrage după sine 
sistarea activităţii în cauză;

 b) să delimiteze pe teren cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale şi 
al autorităţilor pentru mediu perimetrele zonelor de protecţie şi ale zonelor sanitare 
în jurul activităţilor de exploatare, extragere şi prelucrare a resurselor subsolului, 
să le amenajeze şi să le întreţină în regimul stabilit;

 c) să efectueze lucrări de reconstrucţie ecologică a terenurilor afectate în urma 
activităţilor de explorare, extragere şi prelucrare a resurselor subsolului, şi să le 
recultiveze.
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Secţiunea 4. Protecţia atmosferei

 Art. 55. - Guvernul în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi vor elabora şi vor propune spre aprobare Parlamentului standardele calităţii 
aerului.

 Art. 56. - În completarea articolului 9 organele de administrare în energetică, în 
industrie, agricultură, transport, exploatarea spaţiului locativ în comun cu institu-
ţiile de ramură de cercetare, autorităţile administraţiei publice locale şi autorităţile 
pentru mediu şi pentru sănătate sînt obligate:

 a) să elaboreze si să propună Guvernului spre aprobare limitele anuale de pro-
ducere şi consum a energiei, limitele anuale admisibile de emisii nocive în atmosfe-
ra din surse fixe şi mobile, şi nu permită depăşirea limitelor şi normelor stabilite; 

 b) să creeze şi să asigure funcţionarea unui sistem de supraveghere a calităţii 
aerului pe întreg teritoriul republicii, bazat pe standardele internaţionale;

 c) să propună şi să ceară consumatorilor de energie implementarea de soluţii teh-
nice, care ar asigura reducerea consumului de energie în toate domeniile de activitate, 
utilizarea de materie primă şi combustibil cu conţinut redus de substanţe nocive; 

 d) să retehnologizeze activităţile de producţie pentru a sista emisia în atmosferă 
a substanţelor care provocă destrucţiunea stratului de ozon;

 e) să supravegheze în permanenţă respectarea regimului de emisii nocive în 
atmosferă, să sancţioneze cu promptitudine încălcările admise; în cazul unor con-
diţii meteorologice nefavorabile dispersiei poluanţilor în atmosferă cu acumulări 
locale de substanţe toxice să dispună suspendarea temporară a activităţilor, care 
sînt supuse de poluare a atmosferei. 

 Art. 57. - Agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, activitatea 
cărora este legată de surse de poluare fixe sau mobile sînt obligaţi:

 a) să doteze liniile tehnologice cu utilaje şi dispozitive de captare şi neutraliza-
re a pulberilor şi gazelor nocive, să nu încalce normativele concentraţiei substanţe-
lor nocive în emisii supra limitelor legal admise;

 b) să aplice măsurile necesare pentru a nu admite poluarea atmosferei cu pul-
beri sau substanţe volatile la transportarea şi păstrarea deşeurilor de orice fel;

 c) să creeze şi să întreţină spaţii verzi în jurul obiectivelor industriale, să să-
dească aliniamente de arbori şi arbuşti în zonele limitrofe drumurilor pentru îmbu-
nătăţirea calităţii aerului şi protecţiei fonice;

 d) să asigure măsurile de izolare a surselor generatoare de zgomote şi vibraţii şi 
de protecţie fonică a populaţiei, să nu admită depăşirea limitelor admise de zgomo-
te şi vibraţii, radiaţii neionizante (elecromagnetică, infraroşie, ultravioletă, laser).

Secţiunea 5. Conservarea biodiversităţii şi protecţia monumentelor naturii

 Art. 58. - Statul reconfirmă dreptul la existenţă a tuturor speciilor naturii vii 
(indiferent de importanţa lor pentru om), ca element esenţial al ciclului planetar de 
materie, de formare a climei şi al potenţialului de renovare a resurselor naturale. 
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 Art. 59. - Guvernul în termen de un an de la adoptarea prezentei legi vor ela-
bora şi vor prezenta Parlamentului un program de activităţi pentru conservarea 
biodiversităţii, orientat spre protejarea speciilor de plante şi animale rare sau peri-
clitate de dispariţie de presingul comercial, de cultivare în centre speciale a speci-
ilor periclitate de dispariţie, de reintroducere a speciilor noi, de creare a unei bănci 
genetice naturale a unor teritorii sub protecţie specială, de respectare a acordurilor 
interstatale şi internaţionale cu privire la conservarea biodiversităţii.

 Art. 60 - Autorităţile pentru mediu, în comun cu autorităţile administraţiei pu-
blice locale vor exercita controlul asupra colectării plantelor, pescuitului, vînatului, 
numai în limitele nepericlităţii potenţialului de reproducere a diferitor specii de 
plante şi animale. Sînt interzise colectarea plantelor, pescuitul şi vînatul speciilor 
introduse în Cartea Roşie.

 Art. 61. - Introducerea de specii noi de microoganisme, plante şi animale în 
scopuri alimentare, tehnice, decorative, estetice într-un habitat natural, unde speci-
ile date nu au existat, se admite cu permisiunea autorităţii centrale pentru resursele 
naturale şi mediu. Persoanele fizice şi juridice care vor introduce în mod neauto-
rizat specii noi în ecosistemele existente vor suporta, conform legii, răspunderea 
pentru toate consecinţele unui eventual dezechilibru în ecosisteme.

 Art. 62. - Este interzisă şi se sancţionează prin lege arderea miriştilor, a înve-
lişului vegetal uscat al perdelelor forestiere de protecţie, al cîmpurilor, de pe mar-
ginile drumurilor, arderea deşeurilor nocive în afara perimetrelor admise şi special 
amenajate. 

 Art. 63. - În scopul conservării biodiversităţii şi a unor formaţiuni naturale 
cu valoare ecologică, ştiinţifică şi estetică se formează sisteme: de zone naturale 
protejate (rezervaţii naturale, branişti şi parcuri naţionale), de monumente ale na-
turii (formaţiuni şi structuri geomorfologice; reliefuri unicale, peşteri, formaţiuni 
fosilifere; complexe naturale unicale, arbori izolaţi etc.), de monumente ale artei 
horticole (grădini botanice, parcuri dendrologice, parcuri istorice vechi, parcuri sil-
vice), de parcuri zoologice. 

Statutul de zonă naturală protejată, monument al naturii, monument al artei 
horticole, parc zoologic se atribuie sau se retrage de Parlament la propunerea Gu-
vernului. Zonele naturale protejate şi monumentele naturii, declarate astfel prin de-
crete şi hotărîri guvernamentale, prin decizii ale autorităţilor administraţiei publice 
locale, emise pînă la adoptarea prezentei legi, îşi păstrează legal această calitate. 

 Art. 64. - Teritoriile şi acvatoriile declarate prin lege sau hotărîre a Parlamen-
tului zone naturale protejate sînt administrate de autorităţile pentru mediu. Monu-
mentele naturii, monumentele artei horticole şi parcurile zoologice rămîn în pro-
prietatea beneficiarilor funciari. Valorificarea resurselor naturale şi alte activităţi 
pe teritoriile monumentelor naturii, monumentelor artei horticole, parcurilor zo-
ologice, precum şi în zonele de tampon ale rezervaţiilor naturale se vor desfăşura 
conform regimului obiectivelor şi zonelor respective.
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 Art. 65. - Rezervaţiile naturale, parcurile naţionale, parcurile zoologice sînt 
persoane juridice finanţate de stat, dispun de conturi proprii speciale din mijloace-
le, obţinute prin activitatea ştiinţifică, editorială, recreaţională şi instructivă. Mij-
loacele respective sînt folosite în exclusivitate pentru buna întreţinere a rezervaţii-
lor naturale, parcurilor naţionale şi monumentelor naturii. 

 Art. 66 - Autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu va evita şi 
difuza Catalogul zonelor naturale protejate, monumentelor naturii, monumentelor 
artei horticole, parcurilor zoologice cu regulamentele lor şi cu modificările anuale 
în Catalog.

Capitolul VI
GESTIONAREA DEŞEURILOR, SUBSTANŢELOR TOXICE, 

A ÎNGRĂŞĂMINTELOR MINERALE ŞI PESTICIDELOR

Art. 67 - Politica de stat în domeniul gestionării deşeurilor are la bază:
 a) recunoaşterea faptului că acumularea supradimensionată a deşeurilor este o 

consecinţă a folosirii neraţionale a energiei şi materiei prime ce afectează calitatea 
mediului, componenţii lui şi sănătatea oamenilor;

 b) conştientizarea împlementării de soluţii tehnice, a mecanismelor economice 
şi gestionare, care ar permite reducerea ritmurilor de acumulare a deşeurilor, obţi-
nerea energiei şi a componenţilor reciclabili din deşeuri de producţie şi menajere, 
distrugerea şi izolarea eficientă a deşeurilor irecuperabile.

 Art. 68. - În completarea articolului 8, Guvernul:
 a) recomandă şi implementează prin mecanisme economice şi gestionare teh-

nologii de vîrf de folosire raţională a apei şi materiei prime de limitare a folosirii 
în procesele de producţie a componenţilor cu efectiv negativ asupra mediului şi 
sănătăţii oamenilor, de substituire a acestora prin materiale alternative inerte, de 
obţinere a produselor finale reciclabile după perioada de utilizare, a energiei şi a 
componenţilor reciclabili din deşeuri de producţie şi menajere;

 b) elaborează limitele anuale de acumulare a deşeurilor de producţie şi mena-
jere, supraveghează respectarea acestor limite; 

 c) impun taxe depozitare şi de prelucrare a deşeurilor de producţie şi mena-
jere, stabilesc standardele tehnice privind transportarea, depozitarea la suprafaţă, 
arderea şi îngroparea deşeurilor irecuperabile, pentru a minimaliza efectele nocive 
asupra sănătăţii oamenilor şi calităţii mediului;

 d) creează condiţii de favorizare şi încurajare pentru activităţile de colectare şi 
reciclare a deşeurilor metalice, textile, de pielărie, de masă lemnoasă, cauciuc uzat, 
uleiuri uzate, de obţinere a energiei reziduale;

 e) aprobă, reactualizează anual şi dă publicităţii în termen de şase luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi Regulamentul privind modul de utilizare şi ni-
micire a materialelor şi deşeurilor toxice, Lista materialelor şi deşeurilor toxice, 
Regulamentul privind modul de transportare, păstrare şi utilizare a îngrăşămintelor 
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minerale şi al pesticidelor, Lista îngrăşămintelor minerale şi a pesticidelor, fiind 
excluse substanţele cu toxicitate şi remanenţă ridicată, neselective şi cumulative, 
Normativele maxime admise de remanenţe ale pesticidelor şi altor substanţe toxice 
în sol, apă, furaj şi în produsele alimentare de origine vegetală şi animală.

 Art. 69. - În completarea articolelor 9 şi 10 autorităţile administraţiei publice 
locale în comun cu autorităţile pentru mediu şi pentru sănătate sînt obligate:

 a) să admită depozitarea deşeurilor de orice fel - menajere, industriale şi agri-
cole, a nămolurilor reziduale, provenite prin activităţi industriale, agrozootehnice 
şi urbane, a moluzului, rezultat din construcţii, numai în perimetre special amena-
jate cu acordul proprietarilor funciar, avîndu-se în vedere protecţia terenurilor limi-
trofe apelor de suprafaţă şi freatice, a aşezărilor umane, a zonelor de interes turistic 
şi peisagistic, precum şi recultivarea terenurilor după epuizarea capacităţilor lor în 
scopul depozitării deşeurilor;

 b) să stabilească limitele anuale de depozitare a deşeurilor pe teritoriul comu-
nei (statului), oraşului, raionului, municipiului, să supravegheze respectarea regi-
mului perimetrelor de depozitare şi a standardelor tehnice de păstrare, prelucrare, 
ardere, îngropare a deşeurilor;

 c) să controleze permanent în intravilan şi extravilan, inclusiv pe terenurile din 
perimetrele obiectivelor economice şi sociale, modul de respectare a legislaţiei cu 
privire la protecţia mediului, a Regulamentului privind modul de utilizare şi nimi-
cire a materialelor şi deşeurilor toxice, să sancţioneze persoanele fizice şi juridice 
responsabile de încălcarea acestora.

 Art. 70. - Producătorii în comun cu unităţile comerciale vor organiza, iar pri-
măriile şi preturile vor crea condiţiile necesare pentru colectarea materialelor de 
ambalaj folosite, precum: hîrtie, carton, masă lemnoasă, sticlă, metal, masă plasti-
că, şi vor asigura refabricarea şi reciclarea acestora.

 Art. 71. - Agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, sînt obligaţi:
 a) să retehnologizeze procesele de producţie în vederea folosirii cît mai eficien-

te a energiei, apei şi materialelor, minimalizării formării de deşeuri de orice fel;
 b) să ţină în permanenţă evidenţa deşeurilor de producţie, să efectueze identi-

ficarea, sortarea, ambalarea (brichetarea) lor, să asigure prelucrarea acestora pe loc 
sau predarea la unităţile specializate de recuperare a energiei şi a deşeurilor indus-
triale reciclabile, precum şi transportarea şi depozitarea deşeurilor irecuperabile la 
poligoanele special amenajate;

 c) să creeze condiţii necesare pentru prevenirea poluării accidentale a mediului 
cu substanţe chimice de orice fel, iar în caz de poluare a acestuia să lichideze urgent 
consecinţele şi să repare prejudiciul cauzat.

Art. 72. - Agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, şi instituţiile de 
ramură de cercetare, care folosesc, fabrică, transportă sau comercializează substan-
ţe toxice sau radioactive, deşeuri nocive sînt obligaţi:

 a) să reactualizeze în termen de şase luni de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi autorizaţiile emise de autorităţile pentru mediu, în modul stabilit. Eschivarea 
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de la prezenta prevedere sau de la recomandările expertizei va atrage după sine 
sistarea activităţii în cauză;

 b) să ţină un registru special, întocmit conform formelor stabilite, în care se 
vor înscrie date privind natura, originea, cantitatea, modul de depozitare, utilizare 
a pesticidelor şi altor substanţe toxice, caracteristicele lor fizice şi chimice, să fur-
nizeze aceste date autorităţilor pentru mediu şi pentru sănătate;

c) să efectueze transportarea de pesticide şi alte substanţe toxice, inclusiv radi-
oactive, numai în perimetrele special amenajate, cu mijloace utilate special pentru 
acest scop şi însoţite de persoane împuternicite în baza autorizaţiei, eliberate pentru 
fiecare caz aparte de către autorizaţiile pentru mediu.

 Art. 73. - Este interzisă introducerea în republică a deşeurilor, a reziduurilor 
de orice natură în stare brută sau prelucrată, cu excepţia maculaturii prelucrate şi a 
cioburilor din sticlă, prevăzute în anexa nr.3 la Legea nr.1347-XIII din 9 octombrie 
1997 privind deşeurile de producţie şi menajere, destinate utilizării în calitate de 
materie primă secundară la întreprinderile”autohtone existente, în vederea prelu-
crării, stocării temporare, depozitării, împrăştierii pe sol sau în apă, distrugerii prin 
orice mijloace. Autorităţile vamale controlează şi poartă răspundere de aplicarea 
prevederilor prezentului articol, privind importarea şi transportarea deşeurilor şi 
reziduurilor de orice fel prin teritoriul republicii.

 Art. 74. - Producătorii şi furnizorii îngrăşămintelor minerale şi pesticidelor (er-
bicide, insectic, raticide, desicanţi, reglatori ai proceselor de creştere) sînt obligaţi 
să respecte întocmai prevederile Regulamentului privind modul de transportare, 
păstrare şi utilizare a îngrăşămintelor minerale şi a pesticidelor în ceea ce priveşte 
condiţiile de fabricare, de ambalare (cu informaţia asupra componenţei şi instrucţi-
unile de păstrare şi aplicare şi cu avertizarea de evitare a riscului toxicologic asupra 
sănătăţii oamenilor şi calităţii mediului), de transportare a acestor produse şi de 
recuperare a reziduurilor, precum şi ambalajelor pentru furnizori. 

 Art. 75. - În scopul reducerii riscului toxicologic pentru mediu şi sănătatea 
oamenilor la folosirea îngrăşămintelor minerale şi a pesticidelor se interzice: 

 a) depozitarea îngrăşămintelor minerale şi a pesticidelor în încăperi şi locuri 
neautorizate de autorităţile pentru mediu şi pentru sănătate, folosirea lor în zonele 
supuse măsurilor speciale de protecţie;

 b) tratarea seminţelor cu pesticide în afara perimetrilor special amenajate fără 
respectarea tuturor măsurilor de protecţie a mediului şi sănătăţii oamenilor;

 c) aplicarea de pesticide în perioada înfloritului la culturile a căror polenizare 
se realizează prin insecte;

 d) folosirea de momeli toxice din pesticide neautorizate în acest scop;
 e) depăşirea limitelor maxime admise de remanenţe ale pesticidelor şi altor 

substanţe toxice în sol, apă, furaj şi în produsele alimentare de origine vegetală 
şi animală. Orice produs alimentar, în care concentraţia de remanenţe toxice de-
păşeşte limitele maxime admise urmează a fi tratat conform prevederilor pentru 
reziduurile nocive pe contul producătorului. 
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 Art. 76. Autorităţile centrale pentru agricultură, pentru mediu şi pentru sănătate 
vor organiza pe întreg teritoriul republicii o reţea unică de laboratoare specializate 
pentru controlul reziduurilor de pesticide şi al altor substanţe toxice în sol, apă, 
furaj şi în produsele alimentare de origine vegetală şi animală. 

Capitolul VII
PROTECŢIA ÎMPOTRIVA RADIAŢIEI IONIZATE

 
Art.77. - Republica Moldova nu va admite pe teritoriul ei construirea de termo-

centrale atomice, importul, amplasarea şi tranzitul armelor atomice, al combustibi-
lului nuclear prelucrat, al deşeurilor nucleare de orice fel. Excepţie fac materialele 
nucleare care sînt transportate între Federaţia Rusă şi Republica Bulgaria prin teri-
toriul Republicii Moldova şi teritoriul Ucrainei.

 Art. 78. - Activităţile în domeniul nuclear, precum: importul, investigaţia ştiin-
ţifică, retehnologizarea, elaborarea, producerea, prelucrarea, utilizarea, transportul, 
exportul, neutralizarea şi îngroparea surselor radioactive sînt admise numai în baza 
unei autorizaţii comune a autorităţilor centrale pentru mediu şi pentru sănătate.

 Art. 79. - Autorizaţiile pentru activităţile în domeniul nuclear se vor elibera 
numai cu condiţia înzestrării surselor de radiaţie ionizată cu sisteme sigure de ra-
dioprotecţie, blocare şi semnalizare pentru asigurarea protecţiei radiologice a per-
sonalului de serviciu, populaţiei şi mediului, a prezentării informaţiei despre nive-
lurile de radiaţie, măsurile şi instalaţiile de radioprotecţie, aparatele şi metodele de 
control al sursei de radiaţie, regimul de protecţie în cursul exploatării şi deservirii.

 Art. 80. - Titularii de autorizaţii pentru activităţi în domeniul nuclear sînt obli-
gaţi:

 a) să asigure respectarea actelor normative, prescripţiilor tehnice şi normelor 
legale în vigoare, care garantează protecţia împotriva radiaţiilor ionizante a perso-
nalului de serviciu, a populaţiei şi a mediului;

 b) să ţină o evidenţă strictă a materialelor radioactive şi de interes nuclear, să 
le asigure împotriva deteriorării, răspîndirii accidentale, pierderii sau sustragerii 
acestora; 

 c) să organizeze serviciul de control al situaţiei radiologice pe teritoriul între-
prinderii, instituţiei, organizaţiei şi în zona sanitară de protecţie conform regimului 
special al acestor unităţi, aprobat de autorităţile centrale pentru mediu şi pentru 
sănătate;

 d) să aplice măsuri de prevenire sau minimalizare a efectului radioactiv asupra 
omului, să nu depăşească limitele de radiaţie admise conform autorizaţiei;

 e) să anunţe imediat autorităţile centrale pentru mediu, pentru sănătate, pentru 
menţinerea ordinii publice, autorităţile administraţiei publice locale asupra deteri-
orării, răspîndirii accidentale, pierderii sau sustragerii materialelor radioactive, iar 
în cazul unui accident nuclear, produs în instalaţiile proprii, să participe nemijlocit 
la localizarea şi înlăturarea consecinţelor acestuia şi să repare prejudiciul cauzat de 
accident.
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 Art. 81. - Guvernul va crea, în decurs de un an de la intrarea în vigoare a prezen-
tei legi, un Comitet Naţional de Protecţie Radiologică care va supraveghea nivelul de 
radioactivitate în sol, aer, apă, subsol floră, faună, în produsele alimentare şi indus-
triale pe întreg teritoriul republicii şi va informa sistematic populaţia asupra situaţiei 
radiologice, comunicînd valorile înregistrate în comparaţie cu nivelul admisibil de 
radiaţie, iar în cazul depăşirii nivelului maxim de radiaţie se vor comunica datele 
respective populaţiei, pe teritorii şi localităţi aparte. Tăinuirea şi denaturarea infor-
maţiei asupra unui risc radioactiv pentru populaţie se va califica drept crimă de stat.

 Art. 82. - În caz de accident la obiectivele nucleare situate pe teritoriul altor 
ţări, care creează o situaţie de risc nuclear pentru republică, Guvernul informează 
imediat populaţia despre situaţia creată şi întreprinde măsurile necesare pentru pro-
tecţia ei şi lichidarea consecinţelor provocate de accident.

Capitolul VIII
FONDURILE ECOLOGICE

Art. 83.- Fondurile ecologice: Fondul ecologic naţional (de pe lîngă autoritatea 
centrală pentru resursele naturale şi mediu) şi fondurile ecologice locale (de pe 
lîngă organele teritoriale ale autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu) 
se creează în scopul colectării de resurse financiare suplimentare pentru protecţia 
mediului şi reconstrucţia ecosistemelor. Nu mai puţin de 70% din mijloacele fon-
durilor ecologice locale se utilizează la prevenirea şi combaterea poluării mediului, 
la restabilirea stării lui şi lichidarea consecinţelor poluării.

 Art.84. - Sursele de formare a fondurilor ecologice sînt: plăţile pentru poluarea 
mediului, amenzile pentru încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia mediului, 
mijloacele parvenite de la repararea prejudiciilor aduse mediului, de la comerci-
alizarea producţiei confiscate ce a fost obţinută prin exploatarea ilicită a florei şi 
faunei, donaţiile şi depunerile benevole. Toate mijloacele încasate se acumulează la 
conturi speciale ale organelor teritoriale ale autorităţii centrale pentru resursele na-
turale şi mediu şi se repartizează după cum urmează: 30% din mijloace - în Fondul 
ecologic naţional, 70% din mijloace - în fondul ecologic local.

 Art. 85. - Mijlocele fondurilor ecologice pot fi folosite numai în limita urmă-
toarelor activităţi:

 a) elaborarea şi implementarea programelor locale şi republicane de protecţie 
a mediului şi a biodiversităţii, de îmbunătăţiri funciare, amenajări silvice a teri-
toriilor, de reconstrucţie ecologică a landşafturilor şi rîurilor mici, afectate prin 
intervenţii antropice; 

 b) construirea, reconstruirea şi reutilarea obiectivelor de protecţie a mediului;
 c) procurarea de mijloace tehnice, utilaje, aparatură, reactive pentru laboratoa-

rele autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu şi subdiviziunile lui; 
 d) efectuarea de lucrări ştiinţifice în domeniul protecţiei mediului la comanda 

autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu;
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 e) reinstruirea şi reciclarea cadrelor în domeniul protecţiei mediului; g) con-
struirea şi întreţinerea colaborării internaţionale în domeniul protecţiei mediului;

 h) premierea colectivelor - indiferent de apartenenţă departamentală - care au 
adus un aport real în domeniul protecţiei mediului. Sumele pentru premiere nu vor 
depăşi 5 % din mijloacele fondurilor ecologice. 

 Art.86. - (1) Alocarea de mijloace pentru activităţile prevăzute la art.85 se efec-
tuează prin hotărîrile consiliilor de administrare ale fondurilor respective, adoptate 
în baza examinării propunerilor organelor centrale de specialitate ale administraţiei 
publice, autorităţilor administraţiei publice locale, organizaţiilor obşteşti.

 (2) Finanţarea activităţilor prevăzute la art.85 lit.a) şi b) ce implică cheltuieli 
cu caracter investiţional se va efectua în temeiul Legii nr.721-XIII din 2 februarie 
1996 privind calitatea în construcţii, precum şi al altor acte normative în vigoare.

 Art.87. - (1) Fondul ecologic naţional şi fondurile ecologice locale sînt admi-
nistrate de către consiliile lor de administrare, în componenţa a cel puţin 5 persoa-
ne, create în baza Regulamentului fondurilor ecologice aprobat de Guvern.

 (2) Consiliile de administrare ale fondurilor ecologice locale vor prezenta Consi-
liului de administrare al Fondului ecologic naţional dări de seamă trimestriale şi anu-
ale în formă legală. Consiliul de administrare al Fondului ecologic naţional va pre-
zenta dări de seamă anuale în conformitate cu Regulamentul fondurilor ecologice.

Art. 88 exclus
Capitolul IX

RESPONSABILITATEA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAŢIEI. 
REZOLVAREA LITIGIILOR ÎN DOMENIUL 

PROTECŢIEI MEDIULUI

 Art. 89. - Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage după sine răspunderea, 
după caz, civilă, administrativă sau penală, conform legislaţiei în vigoare. 

 Art. 90. - Încălcarea sau neexecutarea prezentei legi atrage după sine sistarea, 
limitarea sau interzicerea activităţii persoanelor fizice şi juridice, indiferent de for-
ma de proprietate. 

 Art. 91. - Persoanele fizice şi juridice sînt obligate a recupera daunele şi pre-
judiciile produse prin încălcarea prezentei legi în modul şi mărimile stabilite de 
legislaţia în vigoare.

 Art. 92. - Reprezentanţii autorităţilor pentru mediu poartă răspundere persona-
lă, conform legislaţiei în vigoare, pentru asigurarea aplicării prezentei legi. Persoa-
nele fizice şi juridice, în caz de dezacord cu deciziile reprezentanţilor autorităţilor 
pentru mediu, au dreptul de a se adresa instanţelor superioare de protecţie a mediu-
lui pentru examinarea şi soluţionarea cazului, iar în caz de dezacord cu decizia lor, 
au dreptul de a se adresa instanţelor de judecată. 

 Art. 93. În cazul cînd, prin incompetenţă sau prin abuz de putere, decizia auto-
rităţilor pentru mediu a adus pagube sau prejudicii persoanelor fizice sau juridice 
aceste daune şi prejudicii se recuperează de factorii care au luat decizia în modul şi 
măsura stabilită prin legislaţia în vigoare.
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 Art. 94. (1) Litigiile în domeniul protecţiei mediului, care nu pot fi rezolvate în 
condiţiile unei concilieri amiabile între părţile interesate, sînt supuse spre rezolvare 
instanţelor de judecată conform legislaţiei în vigoare.

 (2) Actele administrative prin care se lezează drepturile sau interesele legitime 
prevăzute de legislaţia în domeniul protecţiei mediului pot fi atacate în instanţa de 
contencios administrativ potrivit Legii contenciosului administrativ.

Capitolul X
ACORDURILE INTERNAŢIONALE 

ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI

 Art. 95. - În cazul cînd un acord internaţional, la care Republica Moldova este 
parte, conţine alte prevederi, decît cele prevăzute de legislaţia cu privire la protecţia 
mediului în Republica Moldova, se vor aplica prevederile acordului internaţional.

 
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA       MIRCEA SNEGUR
 Chişinău, 16 iunie 1993, Nr. 1515-XI.

Codul subsolului 
Nr. 1511 din 15.06.1993

Publicat: 01.11.1993 în Monitorul Oficial Nr. 011 art. nr.325

Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezentul cod.

C a p i t o l u l   I
DISPOZIŢII GENERALE

 
Articolul 1. Sarcinile legislaţiei privind subsolul
 Legislaţia privind subsolul are următoarele sarcini: reglementarea relaţiilor mi-

niere în scopul asigurării, în interesul generaţiei de azi şi celor viitoare, a folosirii 
ştiinţific întemiate, raţionale şi complexe a subsolului pentru satisfacerea necesa-
rului de materie primă minerală şi altor necesesităţi ale economiei naţionale, pro-
tecţiei subsolului, asigurării securităţii lucrărilor la folosirea subsolului, precum şi 
apărarea drepturilor persoanelor fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate 
şi forma de gospodărire. 

 Articolul 2. Legislaţia privind subsolul
 Relaţiile în domeniul folosirii şi protecţiei subsolului (relaţiile miniere) în Re-

pulica Moldova se reglementează de prezentul cod şi de alte acte normative.
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 Articolul 3. Noţiunea de subsol
 Subsolul este partea scoaţei terestre, situată mai jos de stratul de sol şi de 

fundul bazinelor de apă se întinde pînă la adîncimi accesibile pentru studiere şi 
valorificare geologică.

 Articolul 4. Proprietatea asupra subsolului
 Subsolul este proprietatrea Republicii Moldova care îl posedă, îl foloseşte, 

dispune de el şi îl protejează.
 Articolul 5. Reglementarea relaţiilor miniere
 Reglementării sînt supuse relaţiile miniere în domeniile: 
 a) elaborării şi perfecţionării principiilor fundamentale, regulilor generale şi 

normelor de folosire a subsolului;
 b) determinării unei politici tehnico-ştinţifice unice în domeniul studierii, eva-

luării, folosirii şi protecţiei subsolului, precum şi al desfăşurării în condiţii de secu-
ritatea lucrărilor la folosirea subsolului;

 c) stabilirii bazelor protecţiei mediului înconjurător în timpul folosirii subso-
lului;

 d) determinării principiilor de evaluare geologo-economică şi a exactităţii de 
substanţe utile;

 e) stabilirii principiilor generale de plată pentru subsol;
 f) creării şi ţinerii fondului de stat de informaţii privind subsolul şi determinării 

modului de formare şi folosire a lui;
 g) dispunerii de fondul de stat de informaţii privind subsolul;
 h) exercitării supravegherii de stat a folosirii, protecţiei subsolului şi a efec-

tuării lucrărilor de studiere geologică a subsolului, precum şi reglementării altor 
chestiuni în domeniul folosirii şi protecţiei subsolului.

 Articolul 6. Administrarea de stat în domeniul folosirii şi protecţiei subsolului
Administrarea de stat în domeniul folosirii şi protecţiei subsolului se efectuează 

de către Guvern, prin intermediul organului de stat abilitat cu gestiunea resurselor 
naturale şi cu protecţia mediului înconjurător (în componenţa lui serviciul control 
geologic de stat) şi al organului de stat pentru supravegherea minieră, şi de către 
autorităţile administraţiei publice locale.

Articolul 7. Competenţa autorităţilor administraţiei publice locale
 De competenţa autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul folosirii 

şi protecţiei subsolului pe teritoriul din subordine ţin: 
 a) exercitarea controlului de stat asupra folosirii şi protercţiei subsolului;
 b) acordarea perimetrilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de substan-

ţe, exercitarea controlului asupra respectării modului stabilit de de desfăşurare a 
lucrărilor miniere şi aducere a terenurilor degradate în timpul folosirii subsoluliui 
într-o stare bună pentru folosirea urlterioară;

 c) încetarea dreptului de folosire a subsolului, repartizat pentru extragerea 
substanţelor utile larg răspîndite şi apelor subterane dulci în cazurile prevăzute de 
articolul 15;
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 d) sistarea folosirii neautorizate a subsolului ridicării neautorizate de construc-
ţii pe terenurile cu zăcăminte de substanţe utile larg răspîndite;

 e) soluţionarea litigiilor în chestiunile de folosire a subsolului;
 f) soluţionarea altor chestiuni în domeniul folosirii şi protecţiei subsolului.
 Articolul 8. Benefeciarii folosinţei subsolului
 Beneficiari ai folosinţei subsolului pot fi persoane fizice şi juridice din Repu-

blica Moldova, indiferent de tipul de proprietate şi forma de gospodărire, precum şi 
persoanele fizice şi juridice străine, dacă legislaţia în vigoare nu prevede altfel. 

 Articolul 9. Felurile de folosire a subsolului
 (1) Subsolul se dă în folosinţă pentru: 
 a) studiere geologică, geomecanică, ecologică şi de altă natură;
 b) exploatarea zăcămintelor de substanţe utile;
 c) construirea şi exploatarea obiectivelor şi construcţiilor care sînt legate de 

extragerea substanţelor utile;
 d) îngroparea (depozitarea) substanţelor nocive şi deşeurilor de producţie;
 e) satisfacerea altor necesităţi de stat şi publice.
 (2) Toate felurile de folosire a subsolului se realizează numai în baza proiecte-

lor (schemelor tehnologice).
 Articolul 10. Atribuirea subsolului în folosinţă
 (1) Subsolul este în folosinţă în baza peremetrului minier şi licenţei.
 (2) Perimetrele miniere pentru exploatarea zăcămintelor de substanţe utile (cu 

excepţia perimetrelor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de substanţe utile larg 
răspîndite) se atribuie de către organul de stat pentru supravegherea minieră. Peri-
metrele miniere pentru exploatarea zăcămintelor de substanţe utile larg răspîndite se 
atribuie de către autorităţile administraţiei publice locale, după coordonarea cu orga-
nul de stat abilitat cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjură-
tor, şi urmează să fie înregistrate la organul de stat pentru supravegherea minieră.

 (3) Nu se admite exploatarea subsolului fără perimetru minier şi licenţă.
 (4) Studierea şi valorificarea industrială experimentală a subsolului se fac fără 

perimetru minier.
 Articolul 11. Termenele de folosire a subsolului
 Folosirea subsolului poate fi temporară şi pe termen nelimitat. Termenele de 

folosire a subsolului se stabilesc de Guvern.
Articolul 12. Plata pentru folosirea subsolului
(1) Subsolul este dat în folosinţă cu plată. Modul de percepere şi mărimea plăţii 

pentru folosirea subsolului se stabileşte de legislaţia în vigoare.
(2) Mărimea plăţii pentru folosirea subsolului se stabileşte în funcţie de însuşi-

rile, care determină valoarea subsolului, precum şi de condiţiile ecologice, tehnico-
miniere şi de altă natură. 

(3) Nu se percepe plată pentru folosirea subsolului la studierea lui, în cazul în 
care nu se degradează integretatea acestuia, precum şi de la beneficiarii folosinţei 
subsolului în scopuri ştiinţifice, culturale şi educaţionale.
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Articolul 13. Stimularea economică
 (1) Stimularea economică a beneficiarilor folosinţei subsolului este orientată 

spre sporirea eficienţei folosirii subsolului şi resurselor lui, spre luarea măsurilor de 
protecţie a subsolului şi mediului înconjurător de acţiunea dăunătoare a lucrărilor 
legate de folosirea subsolului.

 (2) Formele de stimulare economică a beneficiarilor folosinţei subsolului in-
clud:

 a) scutirea totală sau parţială de plăţi pentru folosirea subsolului sau amînarea 
acestor plăţi, în cazul luării măsurilor orientate spre sporirea eficienţei utilizării 
resurselor, protecţia subsolului şi a mediului înconjurător;

 b) finanţarea cu scop special a lucrărilor orientate spre folosirea deplină şi com-
plexă şi de protecţie a subsolului din contul programelor de stat.

 (3) Legislaţia în vigoare poate prevedea şi alte forme de stimulare economică 
a beneficiarilor subsolului.

 Articolul 14. Drepturile şi obligaţiile fundamentale ale beneficiarilor folosinţei 
subsolului

 (1) Beneficiarii folosinţei subsolului au dreptul:
 a) să folosească sectoarele de subsol în corespundere cu condiţiile şi scopurile 

pentru care li s-au repartizat;
 b) să folosească rezultatele activităţii lor, inclusiv producţia fabricată şi deşe-

urile industriei miniere.
 (2) Beneficiarii folosinţei subsolului au dreptul prioritar la: 
 a) prelungirea termenului de acţiune a autorizaţiei, precum şi la primirea au-

torizaţiei pentru desfăşurarea etapelor ulterioare de studiere şi valorificare a sub-
solului;

 b) înstrăinarea terenurilor necesare pentru exploatarea zăcămintelor de sub-
stanţe utile în limitele perimetrelor miniere. 

 3. Benefeciarii folosinţei subsolului sînt obligaţi să asigure:
 a) studierea deplină şi complexă a subsolului, folosirea raţională şi complexă 

a resurselor lui în corespundere cu proiectele şi schemele tehnologice, inclusiv la 
prelucrarea materiei prime minerale;

 b) desfăşurarea în condiţii de securitate pentru viaţa şi sănătatea lucrătorilor şi 
populaţiei a lucrărilor, legate de folosire a subsolului, precum şi protecţia subso-
lului, mediului înconjurător, obiectivelor şi construcţiilor de acţiunea dăunătoare a 
lucrărilor menţionate;

 c) zădărnicirea în limitele perimetrului minier a ridicării de construcţii pe su-
prafeţele cu zăcăminte de substanţe utile şi pe teritoriile situate de asupra obiecti-
velor şi construcţiilor din subteran;

 d) aplicarea metodelor şi tehnologiilor la studierea şi valorificarea subsolului în 
scopul folosirii lui cît mai eficiente şi evitării acţiunilor dăunătoare asupra mediului 
înconjurător;
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 e) deservirea geologică şi tipografică minieră şi asigurarea controlului asupra 
lucrărilor, legate de exploatarea subsolului; 

 f) evidenţa mişcării rezervelor de substanţe utile şi deşeurilor industriei mini-
ere în timpul extragerei şi prelucrărilor, ţinerea cadastrelor de stat şi balanţelor de 
substanţe utile;

 g) prezentarea către organul de stat pentru supravegherea minieră a unei infor-
maţii autentice cu privire la studierea şi folosirea subsolului, precum şi a datelor 
statistice cu privire la cantitatea şi calitatea substanţelor utile extrase şi la folosirea 
lor complexă, la starea securităţii în timpul folosirii, la măsurile de protecţie a sub-
solului şi a mediului înconjurător;

 h) achitarea plăţilor obligatorii pentru folosirea subsolului; 
 i) ţinerea şi păstrarea documentaţiei geologice, de topografie minieră şi de altă 

natură;
 j) lichidarea sau conservarea întreprinderilor, obiectivelor şi construcţiilor după 

finisarea lucrărilor, legate de toate felurile de folosire a subsolului;
 k) aducerea terenurilor şi obiectivelor naturale situate pe ele, care au fost de-

gradate în timpul folosirii subsolului, într-o stare bună pentru folosirea ulteriaoră.
 Articolul 15. Încetarea dreptului de folosire a subsolului
 (1) Dreptul de folosire a subsolului încetează în baza deciziei organului care a 

atribuit subsolul în folosinţă, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare în caz de:
 a) apariţie a pericolului pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor şi populaţiei, 

precum şi pricinuirea de daune mediului înconjurător executării lucrărilor legate de 
folosirea subsolului;

 b) retragere a sectoarelor de subsol pentru necesităţile statului sau publice;
 c) dispariţie a necesităţii de a folosi subsolul;
 d) lichidarea a întreprinderii, subsolului căreia i-a fost repartizat spre a fi fo-

losit;
 e) folosire a subsolului în alte scopuri decît cele prevăzute;
 f) expirare a termenului stabilit de folosire a subsolului;
 g) încălcare a regulilor şi condiţiilor de folosire şi protecţie a subsolului.
 (2) legislaţia în vigoare poate prevedea şi alte temeiuri pentru încetarea drep-

tului de folosire a subsolului.
 Articolul 16. Retragerea subsolului
 (1) Retragerea subsolului pentru necesităţi de stat şi publice se face în baza 

deciziei organului care a atribuit subsolul în folosinţă. 
 (2) Pagubele pricinuite beneficiarilor folosinţei subsolului în urma retragerii de 

la ei a sectoarelor de subsol urmează a fi restituite în întregime de către întreprinde-
rile, în folosul cărora se retrag sectoarele de subsol în modul prevăzut de legislaţia 
în vigoare.

 (3) Litigiile, legate de restituirea pagubelor şi determinarea mărimii lor se so-
luţionează de instanţa judecătorească competentă. 
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C a p i t o l u l   II
STUDIEREA SUBSOLULUI

 Articolul 17. Sarcinile studierii subsolului
 (1) Studierea subsolului prevede obţinerea sistematică a unei informaţii ample 

privind structura geologică, starea geomecanică şi situaţia ecologică în timpul fo-
losirii subsolului.

 (2) Studierea geologică a subsolului se efectuează la toate etapele şi stadiile 
de valorificare a lui şi se prevede descoperirea acumulărilor naturale de substanţe 
utile, aprecierea valorii lor industriale şi a perspectivelor de folosire ulterioară, 
stabilirea sectoarelor de subsol potrivite pentru folosirea în alte scopuri, precum şi 
pentru obţinerea unei informaţii de altă natură în ceeea ce priveşte structura geolo-
gică a subsolului.

 (3) Studierea geomecanică a subsolului se efectuează cu scopul de a determi-
na starea de deformare sub tensiune a masivului de roci şi de a stabili condiţiile, 
parametrii tehnologici şi succesivitatea lucrărilor miniere la toate stadiile de valo-
rificare a subsolului.

 (4) Studierea ecologică a subsolului se efectuează în scopul obţinerii unei in-
formaţii autentice necesare pentru argumentarea elaborării măsurilor complexe re-
spective de protecţie a mediului înconjurător şi asigurarea păstrării la maximum 
de nimicire, deteriorare, degradare, poluare, epuizare şi de alte procese negative în 
timpul valorificării subsolului.

 Articolul 18. Cerinţele principale faţă de studierea subsolului
 În timpul studierii subsolului să fie asigurate:
 a) aplicarea metodelor şi procedeelor de studiere a subsolului care garantează 

protecţia mediului înconjurător şi exclud pierderile nejustificate de substanţe utile, 
reducerea calităţii lor, schimbării ale stării geomecanice a masviului de roci şi ale 
altor însuşiri naturale ale subsolului;

 b) studierea deplină a subsolului, autenticitatea informaţiei cu privire la subsol 
şi prezentarea ei la timp organelor de stat respectiv; 

 c) autenticitatea determinării cantităţii şi calităţii rezervelor de substanţe utile 
de bază şi secundare şi a componetelor lor, a însuşirilor tehnologice ale substanţe-
lor utile şi rocilor adiacente; 

 d) amplasarea rocilor extrase din subsol, epurarea, utilizarea şi evacuarea ape-
lor subterane, care exclud acţiunea lor dăunătoare asupra mediului înconjurător;

 e) aprecierea strării geomecanice a masivului minier şi a proceselor ce au loc 
în el;

 f) studierea, prognozarea şi determinarea eventualelor acţiuni negative asupra 
mediului înconjurător, precum şi a stbilităţii ecologice şi receptivităţii sistemelor 
ecologice la sarcinile tehnogene;

 g) ţinerea şi păstrarea documentaţiei pentru toate genurile de lucrări pentu uti-
lizarea ei ulterioară;
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 h) lichidarea în modul stabilit a galeriilor de mine şi construcţiilor care pot fi 
utilizate în continuare;

 i) recultivarea terenurilor degradate în timpul studierii subsolului şi aducerea 
lor într-o stare nepericuloasă din punct de vedere ecologic potrivită pentru folosire 
în economie.

 Articolul 19. Înregistrarea de stat a lucrărilor de studiere a subsolului
 (1) Toate lucrările de studiere a subsolului sînt supuse înregistrării la organul 

de stat special împuternicit.
 (2) Nu se admite efectuarea lucrărilor de studiere a subsolului fără înregistrarea 

de stat.
 Articolul 20. Rezultatele studierii subsolului
 Rezultatele studierii geologice, geomecanice şi ecologice a subsolului aparţin 

persoanelor fizice şi juridice, care finanţează lucrările, în urma cărora s-au obţinut 
date cu privire la studierea subsolului, dacă legea sau contractul nu prevăd altfel.

 Articolul 21. Evaluarea geologo-economică a substanţelor utile
 (1) Pentru determinarea valorii industriale a zăcămintelor şi calcularea rezer-

velor de substanţe utile din ele, se stabilesc condiţii la materia primă minerală, ce 
reprezintă totalitatea cerinţelor, argumentate din punct de vedere economic, faţă de 
cantitatea şi calitatea substanţelor utile, utilizarea lor în măsură deplină şi în mod 
complex, faţă de condiţiile geologo-miniere, tehnologice şi inofensive din punct 
de vedere ecologic de exploatare a zăcămintelor, precum şi evaluarea valorică a 
materiei prime din subsol.

 (2) Condiţiile la materia primă şi evaluarea ei valorică se elaborează ţinînd cont 
de utilizarea substanţelor de bază şi a celor secundare, precum şi a componentelor 
preţioase din ele, şi se aprobă în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

 (3) În cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru anumite feluri de substan-
ţe utile poate fi aplicat un alt mod de evaluare geologo-economică a zăcămintelor.

 Articolul 22. Descoperitorii zăcămintelor de substanţe utile
 (1) Persoanele fizice şi juridice care au descoperit un zăcămînt anterior necu-

noscut, ce prezintă valoare industrială, precum şi persoanele care au descoperit 
rezerve suplimentare de substanţe utile sau o nouă materie primă minerală într-un 
zăcămînt cunoscut mai înainte, ce fac să crească în mod substanţial valoarea lui 
industrială, sînt recunoscuţi drept descoperitori.

 (2) Descoperitorii au dreptul la remuneraţie. Drepturile desoperitorilor şi mo-
dul de plată a remuneraţiei se stabilesc de legislaţia în vigoare.

C a p i t o l u l   III
FONDUL DE STAT DE INFORMAŢII PRIVIND SUBSOLUL

 
 Articolul 23. Atribuţiile fondului de stat de informaţii privind subsolul
 (1) Fondul de stat de informaţii privind subsolul se ocupă de evidenţa, acu-

mularea şi sistematizarea materialelor, legate de studierea, folosirea şi protecţia 
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subsolului în scopul creării unei baze pentru elaborarea şi realizarea programelor 
de stat de folosire a subsolului.

 (2) Fondul de informaţii privind subsolul se formează din materialele prezentate 
de beneficiarii folosinţei subsolului, care se ocupă de studierea şi valorificarea lui.

 (3) Modul de ţinere a fondului de informaţii privind subsolul se stabileşte de 
legislaţia în vigoare.

 Articolul 24. Evidenţa de stat a obiectivelor de folosire a subsolului
 Zăcăminte de substanţe utile, manifestarea lor, precum şi sectoarele de subsol 

ce nu sînt legate de extragerea substanţelor utile, urmează a fi luate la evidenţa de 
stat în cadastrele de stat ale obiectivelor de folosire a subsolului şi în balanţele de 
stat ale rezervelor de substanţe utile.

 Articolul 25. Cadastrele de stat ale obiectivelor de folosire a subsolului
 (1) Cadastrele de stat se întocmesc pentru zăcămintele naturale şi tehnogene şi 

manifestările de substanţe utile, precum şi pentru obiectivele din subteran, care nu 
sînt legate de extragerea substanţelor utile.

 (2) Cadastrele de stat ale zăcămintelor şi manifestărilor de substanţe utile tre-
buie să conţină date despre fiecare zăcămînt, caracterizînd locul de aflare a lui, 
cantitatea şi calitatea substanţelor de bază şi secundare a componentelor lor, con-
diţiile tehnico-miniere, hidrogeologice, ecologice şi alte condiţii de exploatare a 
zăcămintelor şi evaluarea geologo-economice, precum şi date cu privire la fiecare 
manifestare a substanţelor utile.

 (3) Cadastrele de stat ale obiectivelor din subteran, ce nu sînt legate de extra-
gerea substanţelor utile, precum şi sectoarele subsolului folosite pentru îngroparea 
(depozitarea) substanţelor nocive şi deşeurilor trebuie să conţină date cu privire la 
locul de aflare, dimensiunile, destinaţia, termenele de funcţionare, condiţiile geolo-
go-miniere şi alte condiţii naturale ale obiectivului.

 (4) Cadastrele de stat se ţin de organele special înputernicite. Modul de ţinere 
a cadastrelor se stabileşte de legislaţia în vigoare. 

 Articolul 26. Balanţele de stat ale rezervelor de substanţe utile
 (1) Balanţele de stat ale rezervelor de substanţe utile ţin cont de datele experti-

zei de stat întreprinderilor privind rezervele de substanţe utile.
 (2) Balanţele de stat ale rezervelor de substanţe utile se întocmesc în baza 

dărilor de seamă de stat ale întreprinderilor, ce efectuează studierea, exploatarea, 
evaluarea geologo-economică a zăcămintelor de substanţe utile. Balanţele trebuie 
să conţină date despre cantitatea, calitatea şi gradul de studiere a substanţelor utile 
în zăcămintele de însemnătate industrială, despre evaluarea lor geologo-economi-
că, despre amplasarea şi gradul de valorificare industrială, extragerea, pierderile şi 
asigurarea industriei cu rezerve de substanţe utile explorate.

 (3) Balanţele de stat ale rezervelor de substanţe utile se întocmesc de organe 
special împuternicite în corespundere cu legislaţia în vigoare.
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C a p i t o l u l IV
PROIECTAREA, CONSTRUIREA ÎNTREPRINDERILOR, 

OBIECTIVELOR ŞI CONSTRUCŢIILOR, LEGATE DE 
FOLOSIREA SUBSOLULUI

 Articolul 27. Proiectarea şi construirea întreprinderilor, obiectivelor şi con-
strucţiilor

 (1) Proiectarea întreprinderilor pentru extragerea substanţelor utile se face în 
baza rezervelor aprobate. Nu se permite proiectarea şi exploatarea zăcăminelor de 
substanţe utile pe sectoare aparte. Proiectarea întreprinderii şi transmiterea zăcă-
mîntului pentru exploatarea industrială fără expertiză de stat a rezervelor şi aproba-
rea lor, se permite în cazuri excepţionale, stabilite de legislaţia în vigoare.

 (2) Proiectarea obiectivelor şi construcţiilor, care nu sînt destinate pentru ex-
tragerea substanţelor utile, precum şi elaborarea proiecttelor de folosire a susolului 
pentru îngroparea (depozitarea) substanţelor nocive şi a deşeurilor se efectuează în 
baza cercetărilor geologo-inginereşti şi de altă natură de comun acord cu organul de 
stat abilitat cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.

 Articolul 28. Cerinţele principale faţă de proiectarea şi construirea întreprinde-
rilor, obiectivelor şi construcţiilor

 (1) În proiectele întreprinderilor extractive de substanţe utile trebuie să se pre-
vadă:

 a) extragerea cît mai deplină şi mai complexă din subsol a rezervelor de subtan-
ţe utile de bază şi secundare, care se asigură prin amplasarea raţională a construc-
ţiilor de suprafaţă şi din subteran, prin metode de deschidere şi dirijare a presiunii 
rocilor, a sistemelor de exploatare a zăcămintelor de substanţe utile, prin parametrii 
lor şi succesivitatea exploatării;

 b) studierea geologică, geomecanică şi de altă natură a subsolului, efectuată în 
procesul de construcţie şi exploatare a întreprinderilor extractive de substanţe utile 
şi întocmirea documentaţiei necesare; 

 c) aprecierea prognozată a influenţei întreprinderilor, obiectivelor şi construc-
ţiilor proictate asupra mediului înconjurător; 

 d) luarea de măsuri pentru asigurarea securităţii lucrătorilor şi populaţiei, pro-
tecţiei subsolului şi mediului încjurător, a obictivelor şi construcţiilor, precum şi 
prevenirea situaţiilor de avarie;

 e) depozitarea, evidenţa şi păstrarea substanţelor utile extrase concomitent şi 
temporar nefolosite;

 f) posibilitatea folosirii spaţiilor exploatate din subsol pentru necesităţi econo-
mice şi de altă natură.

 (2) La proiectarea şi construirea obiectivelor şi construcţiilor, care nu sînt des-
tinate pentru extragerea substanţelor utile, şi la întocmirea proiectelor folosirii sub-
solului pentru îngroparea (depozitarea) substanţelor nocive şi deşeurilor, trebuie să 
se prevadă: 
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 a) asigurarea stabilităţii rocilor pe întreg termenul de existenţă a obiectivelor 
şi construcţiilor;

 b) luarea de măsuri pentru preîntîmpinarea situaţiilor de avarie şi efectuarea 
măsurilor de lichidare a avariilor şi de înlăturare a urmărilor lor;

 c) izolarea totală a obiectivelor şi construcţiilor, destinate pentru păstrarea sub-
stanţelor chimice, produselor fluide şi gazoase, precum şi a sectoarelor de subsol, 
destinate pentru îngroparea (depozitarea) substanţelor nocive şi a deşeurilor;

 d) luarea de măsuri se exclud interacţiunea substanţelor nocive şi a deşeurilor 
îngropate cu masivul de roci adiacente.

 (3) În proiectul întreprinderii pentru prelucrarea materiei prime minerale tre-
buie să se prevadă:

 a) aplicarea schemelor tehnologice, ce asigură extragerea raţională şi complexă 
din materia primă minerală extrasă a componentelor lor ce au valoare industrială;

 b) utilizarea cît mai deplină a deşeurilor de pe urma prelucrării (zgurei, prafu-
lui, apelor reziduale etc.);

 c) depozitarea, evidenţa şi păstrarea deşeurilor de producţie temporar nefolsite, 
ce conţin componente utile, precum îndeplinirea cerinţelor de executare a lucrărilor 
în condiţii de securitate şi luarea măsurilor de prevenire a situaţiilor de avarie.

 (4) La proiectarea, construirea şi darea în exploatare a întreprinderilor, obiec-
tivelor şi construcţiilor din subteran, trebuie de asemenea să se respecte cerinţele 
indicate în articolele 28, 33 şi 36.

C a p i t o l u l   l V
FOLOSIREA SUBSOLULUI PENTRU EXPLOATAREA 

ZĂCĂMINTELOR DE SUBSTANŢE UTILE ŞI ÎN SCOPURI 
CE NU SÎNT LEGATE DE EXTRACVŢIA SUBSTANŢELOR UTILE

 Articolul 29. Exploatarea zăcămintelor de substanţe utile
 (1) Exploatarea zăcămintelor de substanţe utile se face în limitele perimetru-

lui minier, eliberat de organul de stat pentru supravegherea minieră. Exploatarea 
se efctuează în corespundere cu proiectele şi schemele tehnologice aprobate ale 
întreprinderilor extractive de substanţe utile, care au fost supuse expertizei de stat, 
precum şi în conformitate cu planurile de dezvoltare a lucrărilor miniere şi cerin-
ţele legislaţiei ecologice.

 (2) Extragerea substanţelor utile larg răspîndite se face în baza perimetrului 
minier, înregistrat la organul de stat pentru supravegherea minieră şi a proiectului 
de exploatare şi recultivare a zăcămîntului.

 (3) Regulile exploatării tehnice a întreprinderilor extractive de substanţe utile 
şi planurile de dezvoltare a lucrărilor miniere se coordonează cu organul de stat 
pentru supravgherea minieră.

 Articolul 30. Expertiza de stat şi aprobarea rezervelor de substanţe utile
 (1) Rezervele de substanţe utile ale zăcămintelor explorate, precum şi rezervele 

de substanţe utile explorate suplimentar în procesul de exploatare a zăcămintelor, 
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evaluarea lor geologo-economică şi argumentarea tehnico-economică a construcţi-
ei întreprinderilor extractive de substanţe utile supuse expertizei de stat. 

 (2) În timpul expertizei rezervelor se stabileşte autenticitatea datelor obţinute 
privind cantitatea şi calitatea rezervelor explorate de substanţe utile, condiţiile de 
stratificare a lor, evaluarea geologo-economică, precum şi gradul de pregătire a 
zăcămîntului pentru valorificarea industrială.

 (3) Rezevele de zăcăminte de substanţe utile se aprobă de un organ de stat 
special împuternicit în modul stabilit de legislaţia în vigoare. 

 Articolul 31. Cerinţele principale faţă de exploatarea zăcămintelor de substanţe 
utile şi prelucrarea materiei prime minerale

 (1) În procesul exploatării zăcămintelor de substanţe utile trebuie să se asigure:
 a) aplicarea procedeiilor şi metodelor de extragerei a substanţelor utile, care 

exclud exploatarea neraţională a rezervelor de zăcăminte naturale şi tehnogene, 
degradarea zăcămintelor explorate şi a celor din preajmă şi care contribuie la păs-
trarea rezervelor de substanţe utile conservate în subsol şi la suprafaţă;

 b) securitatea vieţii şi sănătăţii lucrătorilor şi populaţiei, protecţia subsolului şi 
a mediului înconjurător, a obiectivelor şi construcţiilor;

 c) păstrarea şi evidenţa substanţelor utile extrase concomitent, temporar ne-
folosite, deşeurilor de producţie ce conţin componente utile, a spaţiului subteran 
exploatat în scopul utilizării lor ulterioare;

 d) utilizarea raţională a rocilor deschise, precum şi amplasarea lor justă;
 e) executarea lucrărilor geologice şi de tipografie minieră, precum şi ţinerea şi 

păstrarea documentaţiei;
 f) evidenţa şi dările de seamă de stat în problemele poziţiei şi mişcări rezervelor, 

pierderilor cantitative şi calitative de subastanţe utile şi folosirea rocilor deschise.
 (2) În procesul prelucrării materiei prime minerale trebuie să se asigure:
 a) aplicarea tehnologiilor inofensive pentru viaţa şi sănătatea lucrătorilor şi 

populaţiei şi pentru mediul înconjurător;
 b) folosirea complexă a materiei prime minerale prelucrate şi extragerea cît 

mai deplină şi argumentată din punct de vedere economic a componentelor utile în 
producţia-marfă;

 c) evidenţa şi controlul distribuirii cantitative şi calitive a componentelor utile 
la diferite etape de prelucrare a materiei prime minerale;

 d) studierea permanentă a însuşirilor tehnologice şi a compoziţiei meteriei pri-
me minerale, efectuarea examenelor tehnologice experimentale în scopul perfecţi-
onării tehnologiei de prelucrare a materiei prime minerale;

 e) depozitarea şi păstrarea semiproduselor şi deşeurilor de pe urma prelucrării 
materiei prime minerale temporar nefolosite, ce exclud acţiunea dăunătoare asupra 
mediului înconjurător.

 Articolul 32. Modul de folosire a subsolului în scopuri ce nu sînt legate de 
extragerea substanţelor utile

 (1) Folosirea subsolului pentru construcţia şi expoloatarea obiectivelor şi con-
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strucţiilor din subteran în scopuri, ce nu sînt legate de extragerea substanţelor utile, 
se face în baza peremetrului şi proiectului coordonat cu organul de stat abilitat cu 
gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.

 (2) În proiect trebuie să se prevadă măsuri ce asigură integritatea obiectivelor 
şi construcţiilor pe întreaga periaodă de existenţă a lor, îndeplinirea măsurilor de 
prevenire şi de lichidare a avariilor şi de înlăturare a urmărilor lor.

 Articolul 33. Condiţiile de ridicare a construcţiilor pe suprafeţele cu zăcăminte 
de substanţe utile şi pe teritorile de asupra obiectivelor şi construcţiilor din subte-
ran, ce nu sînt legate de exploatarea zăcămintelor

 (1) Se interzice proiectarea şi construcţia localităţilor, complexelor industriale 
şi altor obiective ale economiei naţionale, precum şi ridicarea caselor de locuit şi 
altor construcţii pînă la obţinerea datelor cu privire la substanţele utile din subsolul 
sectorului pe care urmează să se ridice construcţii.

 (2) Ridicarea construcţiilor pe suprafeţele cu zăcăminte de substanţe utile, pre-
cum şi construcţia sistemelor de irigaţie şi desecare, sădirea plantaţiilor multia-
nuale, se face cu autorizaţia organului de stat pentru supravegherea minieră şi cu 
acordul beneficiarilor folosinţei subsolului. Totodată, trebuie să se prevadă şi să se 
efectueze măsuri de construcţie şi de altă natură, care asigură posibilitatea extrage-
rii din subsol a substanţelor utile. 

 (3) Ridicarea construcţiilor pe suprafeţele cu zăcăminte de substanţe utile larg 
răspîndite se efectuează în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

 Articolul 34. Trecerea la pierderi a rezervelor de substanţe utile
 Substanţele utile, precum şi rezervele de substanţe utile ce şi-au pierdut valoa-

rea industrială, au fost inundate în procesul extragerii, care n-au fost aprobate în 
timpul prospecţiunilor gelogice sau de exploatare ulterioară a zăcămîntului, urmea-
ză să fie trecute la pierderi de pe balanţa întreprinderii cu întroducerea schimbărilor 
respective în balanţa de stat a rezervelor de substanţe utile în modul stabilit de 
legislaţia în vigoare.

 Articolul 35. Lichidarea şi conservarea întreprinderilor, obiectivelor şi con-
strucţiilor

 (1) După finalizarea exploatării rezervelor de substanţe utile sau în cazul în 
care dispare necesitatea de a folosi întreprinderi, obiective şi construcţii la exploa-
tarea subsolului, precum şi în cazurile cînd conform calculelor tehnico-economice, 
ecologice şi în temeiuri de altă natură exploatarea ulterioară a zăcămîntului sau a 
obiectivului este neraţională sau e imposibilă, întreprinderea extractivă de substan-
ţe utile sau obiectivele şi construcţiile, care nu sînt destinate pentru extragerea, se 
lichidează ori se conservează în baza unui proiect special.

 (2) În cazul lichidării totale sau parţiale a conservării întreprinderilor extractive 
de substanţe utile sau a obiectivelor şi construcţiilor, ce nu sînt destinate pentru 
extragerei, galeriile de mine trebuie să fie aduse în starea, care asigură securitatea 
populaţiei şi protecţia mediului înconjurător, iar în cazul conservării, de asemena şi 
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integritatea zăcămîntului, galeriilor de mine pentru întreaga periadă de conservare. 
În cazul lichidării întreprinderii extractive de substanţe utile trebuie de asemena, să 
fie soluţionată şi chestiunea cu privire la posibilitatea utilizării galeriilor de mine 
în alte scopuri economice.

 (3) Licidarea şi conservarea întreprinderilor extractive de subtanţe utile sau a 
obiectivelor şi construcţiilor ce nu sînt destinate extragerei, se efectuează de către 
beneficiarul folosinţei subsolului cu acordul organelor special împuternicite.

 (4) În timpul lichidării şi conservării întreprinderilor extractive de substanţe 
utile, a obiectivelor şi construcţiilor din subteran, documentaţia topografică minie-
ră, geologică şi tehnocă se complectează la momentul finisării lucrărilor miniere şi 
se transmite spre păstrare la fondul de stat de informaţii privind subsolul.

C a p i t o l u l  VI
FOLOSIREA SUBSOLULUI PENTRU ÎNGROPAREA 

(DEPOZITAREA) SUBSTANŢELOR NOCIVE ŞI A DEŞEURILOR

 Articolul 36. Modul de folosire a subsolului pentru îngroparea (depozitarea) 
substanţelor nocive şi a deşeurilor

 (1) Folosirea subsolului pentru îngroparea (depozitarea) substanţelor nocive 
şi a deşeurilor, se efectuează în condţiile determinate într-o autorizaţie specială, 
eliberată de organul de stat abilitat cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia 
mediului înconjurător în limitele perimetrului minier repartizat. 

 (2) Folosirea subsolului pentru îngroparea (depozitarea) substanţelor nocive 
şi a deşeurilor se înfăptuieşte numai după efectuarea expertizei ecologice de stat a 
proiectelor şi altei documentaţii.

 3) Nu se permite păstrarea substanţelor nocive şi deşeurilor de asupra zăcămin-
telor, obiectivelor şi construcţiilor din subteran. 

 (4) Modul de îngropare a deşeurilor deosibit de periculoase şi radioactive se 
stabileşte de legislaţia în vigoare.

 Articolul 37. Cerinţele principale faţă de îngroparea (depozitarea) în subsol a 
substanţelor nocive şi deşeurilor 

 (1) Îngroparea (depozitarea) substanţelor nocive şi deşeurilor se face cu înde-
plinirea următoarelor cerinţe:

 a) localizarea şi izolarea substanţelor nocive şi a deşeurilor îngropate în hotare 
strict stabilite şi preîntîmpinarea pătrunderii lor în galeriile de mine, pe suprafaţa 
terestră şi în obiectivele acvatice, inclusiv şi în caz de apariţie a unor situaţii de 
avarie; 

 b) excluderea interacţiunii substanţelor nocive şi deşeurilor îngropate cu masi-
vul de roci adiacente;

 c) aplicarea metodelor şi tehnologiilor inofensive din punct de vedere ecologic, 
care asigură protecţia subsolului şi a mediului înconjurător de acţiuni dăunătoare;

 d) asigurarea unui sistem permanent de control asupara stării obiectelor îngro-
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pate (depozitate) şi a mediului înconjurător, precum şi aplicarea unor măsuri efeci-
ente de protecţie şi înştiinţare operativă a populaţiei în caz de apariţie a situaţiilor 
de avarie. 

 (2) În cazul în care se încalcă cerinţele privind îngroparea (depozitarea) sub-
stanţelor nocive şi deşeurilor, ea se limitează, se sistează sau se interzice de către 
organele de stat special împuternicite.

C a p i t o l u l  VII
SECURITATEA DESFĂŞURĂRII LUCRĂRILOR LEGATE 

DE FOLOSIREA SUBSOLULUI

 Articolul 38. Asigurarea desfăşurării în condiţii de securitate a lucrărilor legate 
de folosirea subsolului

 (1) Toate lucrările legate de folosirea subsolului se desfăşoară în condiţii de 
securitate.

 (2) Răspundera pentru asigurarea desfăşurării lucrărilor în condiţii de securita-
te revine pe seama beneficiarilor folosinţei subsolului. 

 Articolul 39. Cerinţele principale cu privire la asigurarea desfăşurării în condi-
ţii de securitate a lucrărilor în timpul folosirii subsolului

 La desfăşurarea lucrărilor, legate de folosirea subsolului, se asigură:
 a) securitatea vieţii şi sănătăţii lucrătorilor şi populaţiei; 
 b) organizarea controlului asupra securităţii desfăşurării lucrărilor;
 c) elaborarea şi luarea de măsuri de prevenire şi micşorare a normelor admisi-

bile la toate felurile de acţiuni dăunătoare în urma exploatării subsolului mediului 
înconjurător, obiectivelor şi construcţiilor de suprafaţă;

 d) elaborarea planurilor şi luarea măsurilor de prevenire şi lichidare a situaţiilor 
de avarie;

 e) aplicarea metodelor, tehnologiilor şi mijloacelor tehnice, ce corespund re-
gulilor şi normelor desfăşurării în condiţii de securitate a lucrărilor şi de protecţie 
a subsolului;

 f) evidenţa, păstrarea şi consumarea cuvenită a substanţelor explozive şi a mij-
loacelor de explodare, precum şi utilizarea lor corectă şi nepericuloasă;

 g) introducerea în documentaţia tehnică, inclusiv în planurile de lucrări miniere 
şi în planurile de lichidare a situaţiilor de avarie a unor date ce precizează limita 
zonei de desfăşurare în condiţii de securitate a lucrărilor;

 h) desfăşurarea lucrărilor miniere, geologice, de topografie minieră, de minare 
şi de altă natură legate de studierea şi folosirea subsolului de către specialişti în 
domeniile date;

 i) sistarea lucrărilor în caz de apariţie a pericolului pentru viaţa lucrătorilor, 
evacuarea lor în locuri nepericuloase şi luarea măsurilor necesare pentru înlătura-
rea pericolului;

 j) admiterea la dirijarea lucrărilor miniere şi de minare a persoanelor cu pre-
gătire specială;
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 Articolul 40. Serviciul minier de salvare
 (1) Pentru prevenirea şi lichidarea situaţiilor de avarie în timpul folosirii subso-

lului se crează servicii miniere de salvare sau echipe miniere benevole de salvare.
 (2) Serviciul minier de salvare pentru prevenirea şi lichidarea situaţiilor de 

avarie îşi desfăşoară activitatea în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
 Articolul 41. Lichidarea situaţiilor de avarie
 În cazul apariţiei situaţiilor de avarie în timpul desfăşuririi lucrărilor benficiarii 

folosinţei subsolului sînt obligaţi să înştiinţeze imediat despre aceasta autorităţile 
administraţiei publice locale, alte organe competente şi să ia măsuri urgente pentru 
sistarea lucrărilor şi lichidarea acestor situaţii. autorităţile administraţiei publice lo-
cale, precum şi întreprinderile situate în raionul avariei, sînt obligate să contribuie 
la lichidarea situaţiilor de avarie în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

C a p i t o l u l  VIII
PROTECŢIA SUBSOLULUI

 Articolul 42. Cerinţele principale în domeniul protecţiei subsolului
 (1) Cerinţele principale în domeniul protecţiei subsolului sînt:
 a) respectarea modului stabilit de atribuire şi folosire a subsolului;
 b) neadmiterea folosirii neautorizate a subsolului;
 c) preîntîmpinarea ridicării neîntemeiate şi neautorizate de construcţii pe su-

prafeţele cu zăcăminte de substanţe utile şi pe sectoarele situate de asupra obiecti-
velor şi construcţiilor din subteran;

 d) asigurarea studierii cît mai depline şi mai complexe a subsolului şi folosirii 
resurselor lui; e) neadmiterea şi preîntîmpinarea acţiunii dăunătare a lucrărilor, le-
gate de studierea şi folosirea subsolului, asupra integrităţii rezervelor de substanţe 
utile, obiectivelor şi construcţiilor de suprafaţă şi de subteran;

 f) protecţia zăcămintelor de substanţe utile, obiectivelor şi construcţiilor din 
subteran de inundaţii, incendii şi alţi factori, care conduc la degradarea calităţii 
substanţelor utile sau la deterioarea zăcămintelor, obiectivelor şi construcţiilor; 

 g) respectarea cerinţelor legislaţiei ecologice în timpul desfăşurării lucrărilor, 
legate de studierea şi folosirea subsolului; 

 h) asigurarea unei prognoze sigure şi aprecierea acţiunii lucrărilor legate de 
folosirea subsolului, asupra mediului înconjurător şi luarea măsurilor necesare de 
protecţie a lui şi de securitate a populaţiei;

 i) evidenţa şi întocmirea dărilor de seamă statistice de stat cu privire la rezerve-
le de substanţe utile de bază şi secundare extrase şi lăsate în subsol.

 (2) În cazul în care dispoziţiile prezentului artcol se încalcă, folosirea subsolu-
lui poate fi limitată, sistată sau interzisă de către organul de stat pentru supraveghe-
rea minieră, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

 (3) Beneficiarii folosinţei subsolului şi organul de stat pentru supravegherea 
minieră sînt obligaţi să informeze opinia publică despre starea folosirii şi protecţiei 
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subsolului şi îndeplinirea măsurilor de protecţie a subsolului, studierea şi folosirea 
lui raţională.

Articolul 421. Atribuţiile organului de stat abilitat cu gestiunea resurselor natu-
rale şi cu protecţia mediului înconjurător

Organul de stat abilitat cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului 
înconjurător are următoarele atribuţii: 

a) elaborează proiecte de acte legislative şi normative ce ţin de domeniul studi-
erii, folosirii şi protecţiei subsolului;

b) elaborează metodologia de calcul al prejudiciului cauzat subsolului;
c) propune Guvernului raportarea substanţelor utile la categoria resurselor des-

tinate exploatării, resurselor de rezervă sau resurselor protejate;
d) efectuează controlul de stat în domeniul folosirii şi protecţiei subsolului, 

inclusiv controlul geologic;
e) în comun cu organul de stat pentru supravegherea minieră, transmite zăcă-

mintele de substanţe utile pentru valorificare industrială;
f) ţine Cadastrul de stat al obiectivelor de folosire a subsolului şi întocmeşte 

balanţa de stat a rezervelor de substanţe utile;
g) reglementează folosirea şi stabileşte limitele de folosire a substanţelor utile;
h) asigură colaborarea internaţională în domeniul studierii, folosirii şi protecţiei 

subsolului.
Articolul 43. Protecţia sectoarelor subsolului care prezintă o deosibită valoare 

ştiinţifică şi culturală
 (1) Aflorimentele geologice rare, formaţiile mineralogice, obiectele paleonto-

logice şi alte sectoare ale subsolului, care prezintă o deosibită valoare ştiinţifică şi 
culturală, pot fi declarate, în modul stabilit, rezervaţii ori monumente ale naturii 
sau culturii. Orice activitate care încalcă integritatea rezervaţiilor şi monumentelor 
menţionate nu se permite.

 (2) În cazul în care în timpul folosirii subsolului au fost descoperite aflorimente 
geologice rare şi formaţii mineralogice, meteoriţi, obiecte paleontologice, arhio-
logice şi de altă natură, ce prezintă interes pentru ştinnţă şi cultură, beneficiarii 
folosinţei subsolului sînt obligaţi să sisteze lucrările pe sectorul unde a fost găsit 
obiectul şi să comunice despre aceasta organelor de stat respective.

C a p i t o l u l  IX
SUPRAVEGHEREA MINIERĂ DE STAT A STUDIERII, FOLOSIRII 

ŞI PROTECŢIEI SUBSOLULUI

 Articolul 44. Organele care exercită supravegherea minieră de stat a studierii, 
folosirii şi protecţiei subsolului

 (1) Supravegherea minieră de stat a studierii, folosirii şi protecţiei subsolului, 
se exrcită de organul de stat pentru supravegherea minieră.

 (2) Autorităţile administraţiei publice locale exercită controlul de stat în dome-
niul folosirii şi protecţiei subsolului în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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 Articolul 45. Sarcinile supravegherii miniere de stat a studierii, folosirii şi pro-
tecţiei subsolului

 Supravegherea minieră de stat a studierii, folosirii şi protecţiei subsolului res-
pectarea de către toţi beneficiarii folosinţei subsolului a modului stabilit de studiere 
şi folosire a subsolului, îndeplinirea obligaţiilor privind protecţia lui şi desfăşurarea 
în condiţii de securitate a lucrărilor ce sînt legate de studierea şi folosirea subsolu-
lui, preîntîmpinarea şi lichidarea acţiunii dăunătoare a lucrărilor menţionate asupra 
populaţiei, mediului înconjurător, obiectivelor şi construcţiilor, precum şi privind 
îndeplinirea regulilor de evidenţă a rezervelor şi zăcămintelor de substanţe utile, 
păstrare a informaţiei cu prvire la subsol şi altor reguli şi norme stabilite de legis-
laţia în vigoare.

 Articolul 46. Atribuţiile organului de stat pentru supravegherea minieră
 (1) Organul de stat pentru supravegherea minieră controlează:
 a) îndeplinirea cerinţelor privind protecţia subsolului şi desfăşurarea în condiţii 

de securitate a lucrărilor în procesul studierii şi folosirii subsolului;
 b) corespunderea autorizaţiilor eliberate cu regulile şi normele de folosire şi 

protecţie a subsolului;
 c) respectarea cerinţlor expuse în perimetrele miniere, proiectele (schemele 

tehnologice) în procesul folosirii subsolului;
 d) caracterul legal şi oportun al cerinţelor, înintate faţă de beneficiarii folosinţei 

subsolului, pentru încălcările de către ei a regulilor şi normelor de studiere, folosire 
şi protecţie a subsolului;

 e) veridicitatea desfăşurării lucrărilor şi calitatea acestora în timpul studierii 
subsolului;

 f) corectitudinea exploatării zăcămintelor şi folosirii subsolului în alte sco-
puri;

 g) respectarea modului stabilit de evidenţă şi de trecere la pierderi a rezervelor 
de substanţe utile;

 h) respectarea modului stabilit de plată folosirea subsolului. 
 (2) Organul de Stat pentru supravegherea minieră are dreptul:
 a) să sisteze lucrările legate de studierea şi folosirea subsolului în cazul încăl-

cării perimetrului minier şi a proiectelor de folosire a subsolului, a regulilor şi nor-
melor de desfăşurare în condiţii de securitate a lucrărilor şi de protecţie a subsolului 
sau pricinuirii de pagube a mediului înconjurător;

 b) să sisteze folosirea neautorizată a subsolului şi ridicarea neautorizată de 
construcţii pe suprafeţele cu zăcăminte de substanţe utile;

 c) să aplice, în modul stabilit de lege, amenzi pentru încălcarea legislaţiei pri-
vind subsolul, a regulilor şi normelor de desfăşurare în condiţii de securitate a 
lucrătorilor.

 (3) Organul de stat pentru supravegherea minieră poate avea alte atribuţii în 
ceea ce preveşte supravegherea folosirii şi protecţiei subsolului, prelucrării materi-
ei prime minerale, ţinerea Cadastrului de stat al obiectivelor din subteran ce nu sînt 
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legate de extragerea substanţelor utile, precum şi alte drepturi în ceea ce priveşte 
preîntîmpinarea şi curmarea încălcării regulilor şi normelor de desfăşurare în con-
diţii de securitate a lucrărilor.

Articolul 47. Asigurarea geologică, topografică minieră şi de altă natură a lucră-
torilor în timpul folosirii subsolului şi controlul asupra îndeplinirii lor

 (1) Beneficiarii folosinţei subsolului sînt obligaţi să organizeze asigurarea geo-
logică, topografică minieră, ecologică şi de altă natură a lucrărilor în timpul folosi-
rii subsolului şi să exercite controlul asupra respectării modului stabilit de folosire 
a subsolului, de desfăşurare a lucrărilor de studiere a lui, de îndeplinire a cerinţelor 
privind protecţia subsolului, de asigurare a extragerii raţionale şi complexe a sub-
stanţelor utile de bază şi secundare şi a componentelor lor, inclusiv în timpul prelu-
crării materiei prime minerale, a cerinţelor de desfăşurare în condiţii de securitate 
a lucrărilor legate de folosirea subsolului, asupra luării măsurilor ce asigură secu-
ritatea populaţiei, protecţiei mediului înconjurător, a obiectivelor şi construcţiilor, 
asupra respectării regulilor de evidenţă a rezervelor de zăcăminte de substanţe utile 
şi îngropării (depozitării) în subsol a substanţelor nocive şi deşeurilor, precum şi a 
altor reguli şi norme stabilite de legislaţia în vigoare.

 (2) Controlul asupra folosirii corecte şi protecţiei subsolului se exercită de că-
tre serviciile geologice, de topografie minieră şi de alte servicii ale întreprinderilor 
în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

 Articolul 48. Expertiza de stat a folosirii subsolului
 (1) Expertiza de stat a folosrii subsolului se efectuează în scopul asigurării stu-

dierii şi valorificării raţionale, inofensiva din punct de vedere ecologic şi tehnolo-
gic a subsolului, precum şi pentru aprecierea exactă a rezervelor de substanţe utile 
şi se înfăptuieşte de către organele de stat special împuternicite în modul stabilit de 
legislaţia în vigoare.

 (2) Obiectele expertizei de stat sînt;
 a) programele de stat de studiere, folosire şi protecţie a subsolului;
 b) documentaţia de avanproiectare, proiectele şi schemele tehnologice de efec-

tuare a lucrărilor legate de folosirea subsolului, normele, regulile şi altă documen-
taţie tehnico-normativă;

 c) tehnica, utilajul, tehnologiile, materialele substanţele noi legate de studierea 
şi valorivicarea subsolului.

 (3) Nu se permite proiectarea şi desfăşurarea lucrărilor legate de folosirea sub-
solului fără expertizei de stat.

C a p i t o l u l X
SOLUŢIONAREA LITIGIILOR LEGATE DE PROBLEMELE 

FOLOSIRII SUBSOLULUI ŞI RĂSPUNDEREA PENTRU 
ÎNCĂLCAREA LEGISLAŢIEI PRIVIND SUBSOLUL

 Articolul 49. Modul de soluţionare a litigiilor
 (1) Litigiile legate de problemele folosirii subsolului se soluţionează de orga-
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nul de stat pentru supravegherea minieră, instanţa judecătorească competentă în 
modul stabilit de legislaţia în vigoare. 

 (2) Litigiile Patrimoniale legate de folosirea şi protecţia subsolului se soluţio-
nează de instanţa judecătorească competentă.

Articolul 50. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei privind subsolul
 (1) Persoanele fizice şi juridice poartă răspundere civilă, administrativă sau 

penală în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru:
 a) folosirea neautorizată a subsolului;
 b) studierea şi cercetarea subsolului fără proiectele speciale;
 c) studierea incomplectă şi neraţională a subsolului, prezentarea informaţiei 

neveridice cu privire la cantitatea şi calitatea materiei prime extrase;
 d) nerespectarea principalelor cerinţe privind proiectarea, construirea şi da-

rea în exploatare a întreprinderilor, obiectivelor şi construcţiilor în timpul folosirii 
subsolului;

 e) încălcarea regulilor şi normelor de desfăşurare în condiţii de securitate a 
lucrărilor legate de folosirea subsolului;

 f) încălcarea cerinţelor privind ocrotirea subsolului şi mediului înconjurător;
 g) neasigurarea integrităţii obiectivelor şi construcţiilor, precum şi a teritoriilor 

şi obiectivelor mediului înconjurător ocrotite în mod deosebit, în timpul studierii 
şi folosirii subsolului;

 h) încălcarea modului de evidenţă ţinerii a balanţei mişcării rezervelor de sub-
stanţe utile şi deşeurilor producţiei extractive de substanţe utile, a cerinţelor privind 
ţinerea cadastrelor şi balanţelor de substanţe utile;

 i) neachitarea plăţilor pentru folosirea subsolului;
 j) neîndeplinirea măsurilor privind aducerea terenurilor, afectate în timpul fo-

losirii subsolului, într-o stare ce nu prezintă pericol, potrivită pentru folosirea ul-
terioară;

 k) neîndeplinirea cerinţelor în ceea ce priveşte aducerea întreprinderilor extrac-
tive de substanţe utile, în curs de lichidare sau conservare, galeriilor subterane şi 
sondelor de foraj, într-o stare care asigură securitatea populaţiei, precum şi cerinţe-
lor cu privire la integritatea zăcămintelor, galeriilor subterane şi sondelor de foraj 
pentru întreaga perioadă de conservare; 

 l) încălcarea condiţiilor de îngropare (depozitare) a substanţelor nocive şi a 
deşeurilor, de evacuare a apelor reziduale;

 m) încălcarea condiţiilor de ridicare a construcţiilor pe suprafeţele cu zăcămin-
te de substanţe utile şi pe teritoriile de asupra obiectivelor şi construcţiilor, precum 
şi pe locurile de îngropare (depozitare) a substanţelor nocive şi deşeurilor situate 
în subteran. 

 (2) Folosirea neautorizată a subsolului şi ridicarea neautorizată a construcţiilor 
pe suprafeţele cu zăcăminte de substanţe utile se sistează fără restituirea cheltuieli-
lor suportate în timpul folosirii ilicite a subsolului.
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C a p i t o l u l XI
TRATATELE INTERNAŢIONALE

 
 Articolul 51. Tratatele internaţionale
 Dacă tratatul internaţional, parte a căruia este Republica Moldova, stabileşte 

alte reguli decît cele ce se conţin în legislaţia privind subsolul, se aplică regulile 
tratatului internaţional.

 PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA  MIRCEA SNEGUR
 
Chişinău, 15 iunie 1993, Nr.1511-XII.

Codul apelor
Nr. 1532 din 22.06.1993

Publicat: 01.10.1993 în Monitorul Parlamentului Nr. 10 art. nr: 287

Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezentul cod, care constituie cadrul 
juridic de bază pentru elaborarea actelor normative speciale şi instrucţiunilor, ce 
reglementează relaţiile din domeniul folosirii fondului apelor (denumite în conti-
nuare relaţii din domeniul apelor), în scopul:

 a) asigurării folosirii raţionale a apelor pentru necesităţile populaţiei şi ale eco-
nomiei naţionale;

 b) protecţia apelor împotriva poluării, impurificării şi epuizării; 
 c) prevenirii şi lichidării efectelor distructive ale apelor;
 d) ameliorării stării obiectelor acvatice şi păstrării lor pentru generaţiile pre-

zente şi viitoare;
 e) protejării drepturilor persoanelor juridice şi fizice;
 f) consolidării legalităţii în relaţiile din domeniul apelor.

COMPARTIMENTUL  I
DISPOZIŢII GENERALE

Capitolul I
DISPOZIŢII DE BAZĂ

 Articolul 1. Noţiuni principale
 În sensul prezentului cod, se definesc următoarele noţiuni principale:
 fondul apelor - totalitatea obiectivelor acvatice în graniţele teritoriului Repu-

blicii Moldova, incluse sau care urmează a fi incluse în cadastrul apelor;
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 ape de suprafaţă - apele care se află permanent sau temporar în obiectivele 
acvatice de suprafaţă;

 ape subterane - apele care se află în obiectivele acvatice subterane şi constituie 
o resursă minerală utilă de subsol;

 obiectiv acvatic - o concentraţie de apă la suprafaţă în formele reliefului tere-
nului sau în subsol, care are graniţe, volum şi caracteristici de regim al apelor;

 obiectiv acvatic de suprafaţă - o concentraţie de ape naturale la suprafaţa pă-
mîntului (rîu, lac natural, lac artificial, izvor de apă etc.);

 obiectiv acvatic natural - fluviu, rîu, pîrău, baltă, lac natural şi lac de acumulare 
creat în regim natural sau ameliorativ, cu zonele inundabile;

 
obiectiv acvatic artificial - iaz, heleşteu, lac de acumulare format prin îndigu-

irea apei;
 obiectiv acvatic unic şi indivizibil - apele de suprafaţă, inclusiv terenul aflat sub 

ape, fîşia riverană de protecţie şi construcţiile hidrotehnice de regularizare, precum 
şi apele subterane cu stratul acvifer şi roca impermeabilă care le limitează;

 obiectiv acvatic separat (închis) - obiectiv acvatic artificial, cu o suprafaţă 
limitată, care nu are legătură hidraulică cu un alt obiectiv acvatic de suprafaţă;

 obiectiv acvatic piscicol - orice curs de apă şi bazin (fluviu, rîu, afluent, lac, 
iaz, heleşteu, lac de acumulare) care este sau poate fi utilizat pentru reproducerea, 
creşterea şi dobîndirea peştelui şi a altor organisme acvatice;

 iaz (heleşteu) - lac artificial, format prin stăvilirea apei cu baraj de pămînt sau 
prin abaterea unui curs de apă, destinat pisciculturii, irigaţiei etc.;

 lac de acumulare - lac artificial care constituie o rezervă de apă, cu posibilă 
utilizare în diferite scopuri; 

 cuvetă - loc unde se cantonează apa, ca urmare a executării lucrărilor de barare 
a unui curs de apă, unde au loc fenomene specifice legate de proprietăţile fizico-
chimice şi biologice ale apei, de apariţia unei flore şi faune specifice;

 baraj (dig) - construcţie hidrotehnică de pămînt, de piatră sau de beton, reali-
zată în scopul reţinerii unui volum de apă;

 fîşie riverană de protecţie - teren amenajat de-a lungul malurilor obiectivului 
acvatic natural şi artificial, destinat protecţiei apelor;

 activitate de gospodărire a apelor - activitate a persoanelor juridice sau fizice 
în vederea captării, folosirii şi protecţiei resurselor de apă;

 folosirea apelor - activitatea persoanelor juridice sau fizice reglementată de 
lege şi orientată spre utilizarea obiectivelor acvatice;

 beneficiar de folosinţă separată a resurselor de apă - persoană juridică sau 
fizică căreia i s-a atribuit în folosinţă un obiectiv acvatic (sau o parte a acestuia) în 
baza hotărîrii autorităţii publice;

 protecţia obiectivelor acvatice - activitate obligatorie a structurilor de 
gospodărire a apelor, organelor de protecţie a mediului şi a autorităţilor ad-
ministraţiei publice locale, orientată spre protecţia, menţinerea şi reabili-
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tarea parametrilor iniţiali, cantitativi şi calitativi, ai obiectivului acvatic. 
 cea mai bună tehnologie disponibilă – cele mai actuale procedee, echipamente şi 
metode de exploatare care corespund anumitor măsuri de limitare a deversărilor 
apelor reziduale, emisiilor şi cantităţilor de deşeuri.

 Articolul l1. Proprietatea asupra obiectivelor acvatice
 Obiectivele acvatice în Republica Moldova pot aparţine, cu drept de proprieta-

te publică, statului sau unităţilor administrativ-teritoriale ori, cu drept de proprieta-
te privată, persoanelor juridice sau fizice.

 
Articolul 12. Proprietatea publică asupra obiectivelor acvatice
 (1) Obiectivele acvatice proprietate publică se atribuie exclusiv în folosinţă. 

Atribuirea în folosinţă a obiectivelor acvatice proprietate publică se face, în funcţie 
de importanţa lor, de către Guvern sau de către autorităţile administraţiei publice 
locale.

 (2) Obiectivele acvatice proprietate publică a statului se administrează de către 
o autoritate specială, abilitată de Guvern. 

 (3) Obiectivele acvatice nu se pot afla concomitent în proprietatea mai multor 
subiecţi ai dreptului de proprietate publică.

 (4) Delimitarea obiectivelor acvatice în obiective proprietate publică a statului 
şi obiective proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează în 
conformitate cu legislaţia în vigoare.

 Articolul l3. Obiectivul acvatic
 Obiectivul acvatic natural sau artificial (apa, terenul aflat sub apă, fîşiile rive-

rane de protecţie, construcţiile hidrotehnice) este obiectiv acvatic unic şi indivizibil 
şi se înregistrează în modul stabilit de prezentul cod.

 Articolul 2. Fondul apelor
 Fondul apelor include toate obiectivele acvatice naturale şi artificiale de pe 

teritoriul Republicii Moldova.
 Articolul 21. Terenurile fondului apelor
 (1) Terenuri ale fondului apelor sînt terenurile aflate sub ape (albiile cursurilor 

de apă, cuvetele lacurilor, iazurilor, lacurilor de acumulare), mlaştinile, terenuri-
le pe care sînt amplasate construcţii hidrotehnice şi alte amenajări ale serviciului 
apelor, precum şi terenurile repartizate pentru fîşiile riverane de protecţie a apelor 
rîurilor, bazinelor de apă, canalelor magistrale intergospodăreşti şi colectoarelor.

 (2) Atribuirea anumitor terenuri la terenurile fondului apelor şi determinarea 
hotarelor lor se efectuează în conformitate cu legislaţia funciară.

 (3) Dreptul de proprietate asupra terenurilor fondului apelor este stabilit de 
Codul civil, prezentul cod şi de alte acte legislative.

Articolul 22. Obiectivele acvatice proprietate publică a statului 
 În proprietatea publică a statului se află:
 a) obiectivele acvatice de suprafaţă situate pe teritoriul a două sau mai multor 

raioane;
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 b) apele subterane;
 c) obiectivele acvatice situate pe teritoriul unui raion, destinate satisfacerii ne-

cesităţilor apărării, sistemului energetic, domeniului transporturilor, obiectivelor 
de telecomunicaţii, serviciului meteorologic şi altor sisteme de stat;

 d) obiectivele acvatice de frontieră;
 e) obiectivele acvatice declarate ca arii naturale protejate de stat;
 f) obiectivele acvatice parte a staţiunilor balneare de importanţă naţională.
 Articolul 23. Obiectivele acvatice proprietate publică a unităţilor administrativ-

teritoriale
 În proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale se află obiectivele 

acvatice care sînt situate integral în limitele unităţii administrativ-teritoriale re-
spective şi care nu sînt atribuite în proprietatea publică a statului şi nici nu consti-
tuie obiect al proprietăţii private a persoanelor juridice sau fizice.

Articolul 24. Proprietatea privată asupra obiectivelor acvatice
 (1) În cazul construcţiei de obiective acvatice, în condiţiile legii, pe terenurile 

proprietate privată a persoanelor juridice sau fizice, acestea devin obiecte ale pro-
prietăţii private, cu excepţia apei care se atribuie în folosinţă conform legislaţiei în 
vigoare.

 (2) Proprietate privată a persoanelor juridice sau fizice pot fi obiectivele acva-
tice separate (închise), precum şi obiectivele acvatice care sînt amplasate pe pîraie 
şi nu au o legătură hidraulică cu alte obiective acvatice de suprafaţă.

 (3) Proprietarii vor utiliza obiectivele acvatice în strictă concordanţă cu condi-
ţiile generale de folosire a obiectivelor acvatice, stabilite de legislaţia în vigoare.

 Articolul 3. Reglementarea relaţiilor din domeniul apelor
 (1) Reglementarea relaţiilor din domeniul apelor cuprinde:
 a) proprietatea, folosirea şi dispunerea de fondul apelor;
 b) stabilirea modului de folosire a apelor, protecţia apelor împotriva poluării, 

impurificării şi epuizării, prevenirea şi lichidarea efectului distructiv al apelor;
 c) planificarea măsurilor privind folosirea şi protecţia apelor, prevenirea şi li-

chidarea efectului lor distructiv;
 d) aprobarea schemelor de folosire complexă şi de protecţie a apelor, a balan-

ţelor de gospodărire a apelor;
 e) exercitarea controlului de stat asupra folosirii şi protecţiei apelor;
 f) reglementarea altor chestiuni ce vizează relaţiile din domeniul apelor.
 (2) Folosirea obiectivelor acvatice (a resurselor de apă) şi dispunerea de aces-

tea, dacă ating interesele altor state, se realizează în baza acordurilor interstatale.

Capitilul II
ADMINISTRAREA ŞI CONTROLUL DE STAT 

ÎN DOMENIUL FOLOSIRII ŞI PROTECŢIEI APELOR

 Articolul 4. Administrarea de stat în domeniul folosirii şi protecţiei apelor
 Administrarea de stat în domeniul folosirii şi protecţiei apelor este exercitată de 
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către Guvern, autorităţile administraţiei publice locale şi de autorităţile administra-
ţiei publice centrale, autorizate în modul special în acest scop, conform legislaţiei 
în vigoare.

 
Articolul 5. Controlul de stat asupra folosirii şi protecţiei apelor
(1) Controlul de stat asupra folosirii şi protecţiei apelor este chemat să asigure:
 a) respectarea de către toate persoanele juridice şi fizice, indiferent de formă de 

proprietate, a modului stabilit de folosire a apelor;
 b) executarea obligaţiunilor şi prescripţiilor privind protecţia apelor, preveni-

rea şi lichidarea efectelor lor distructive, respectarea regulilor de ţinere a evidenţei 
apelor, precum şi altor reguli, stabilite de legislaţia apelor.

 (2) Controlul de stat asupra folosirii şi protecţiei apelor este exercitat de către 
autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediu-
lui înconjurător, denumită în continuare autoritatea centrală pentru resursele na-
turale şi mediu şi de autorităţile administraţiei publice centrale, autorizate în mod 
special în acest scop, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 (3) Controlul de stat asupra respectării prevederilor legii în domeniul gospo-
dăririi apelor se exercită de către autoritatea centrală pentru resursele naturale şi 
mediu şi de către organul de stat pentru gestionarea fondului apelor.

Capitolul III
SPRIJINUL ACORDAT ÎN REALIZAREA MĂSURILOR PRIVIND 

FOLOSIREA RAŢIONALĂ ŞI PROTECŢIA APELOR

 Articolul 6. Sprijinul acordat autorităţilor administraţiei publice centrale în re-
alizarea măsurilor privind folosirea raţională şi protecţia apelor

 Organizaţiile publice, mijloacele mass-media şi cetăţenii acordă sprijin au-
torităţilor administraţiei publice centrale în realizarea măsurilor privind folosirea 
raţională şi protecţia apelor. 

 Articolul 7. Formele de participarea în realizarea măsurilor privind folosirea 
raţională şi protecţia apelor

 Organizaţiile publice, mijloacelor mass-media şi cetăţenii: 
 a) acordă sprijin autorităţilor administraţiei publice centrale în realizarea mă-

surilor privind folosirea raţională şi protecţia apelor;
 b) desfăşoară o muncă de educare pentru formarea unei atitudini grijulii faţă 

de apă;
 c) organizează controlul public asupra realizării măsurilor de protecţie a apelor;
 d) comunică despre încălcările regulilor de folosire a apelor;
 e) prezintă autorităţilor pentru mediu propuneri privind optimizarea folosirii şi 

protecţiei apelor;
 f) participă la efectuarea de lucrări pentru optimizarea folosirii şi protecţiei 

apelor, precum şi la prevenirea şi lichidarea efectelor distructive a apelor;
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 g) defăşurară şi alte activităţi, menite să asigure folosirea raţională şi protecţia 
apelor.

Capitolul IV
AMPLASAREA, PROIECTAREA, CONSTRUIREA ŞI DAREA 
ÎN EXPLOATARE A ÎNTREPRINDERILOR, INSTALAŢIILOR 

ŞI ALTOR OBIECTIVE, CARE AFECTEAZĂ STAREA APELOR

 Articolul 8. Condiţiile amplasării, protectării, construirii şi dării în exploatare a 
întreprinderilor, instalaţiilor şi altor obiective, care afectează starea apelor

 (1) La amplasarea, proectarea, construirea şi darea în exploatare a întreprinde-
rilor, instalaţiilor şi altor obiective noi sau reconstruite, precum şi retehnologizarea 
acestora, care afecteazăă starea apelor, trebuie să fie prevăzute măsuri care să asi-
gure folosirea raţională a apelor, cu condiţia satisfacerii prioritare a necesarului de 
apă potabilă şi menajeră şi ocrotirii sănătăţii populaţiei, precum: 

 a) de evidenţă a volumelor de apă captate din sursele de apă şi ale apei de 
întoarcere;

 b) de protecţie a apelor împotriva poluării, impurificării şi epuizării;
 c) de prevenire a efectelor distructive ale apelor; 
 d) de reducere pînă la limitele minime a terenurilor inundate;
 e) de protecţie a pămînturilor împotriva salinizării, subinundării sau uscării 

excesive;
 f) de menţinere a condiţiilor naturale favorabile şi a configuraţiilor geografice.
 (2) La edificarea întreprinderilor, instalaţiilor şi a altor obiective care afectează 

starea apelor se va ţine cont, în dependenţă de condiţiile naturale şi economice şi de 
posibilităţile de folosire a obiectivelor acvatice pentru odihnă şi sport.

 Articolul 9. Condiţiile amplasării, proectării, construirii şi dării în exploatare a 
întreprinderilor, instalaţiilor şi a altor obiective situate în bazinele piscicole

 În procesul de amplasare, proiectare, construire şi dare în exploatare a între-
prinderilor, instalaţiilor şi a altor obiective noi sau reconstruite în bazinele piscicole 
se vor realiza, concomitent cu respectarea prevederilor articolului 8 şi în termenele 
stabilite, măsuri care să asigure protecţia peştelui, altor reprezentanţi ai faunei şi 
florei acvatice şi condiţiile de reproducere a lor. 

 Articolul 10. Stabilirea locurilor pentru construirea întreprinderilor, instalaţii-
lor şi altor obiective, care afectează starea apelor

 Locurile pentru construcţia întreprinderilor, instalaţiilor şi altor obiective, care 
afectează starea apelor, se stabilesc în coordonare cu autoritatea centrală pentru 
resursele naturale şi mediu, organele de stat pentru gestionarea fondului apelor, 
autorităţilor pentru supravegherea sanitară de stat şi cu alte autorităţi ale admi-
nistraţiei publice centrale, autorizate în mod special în acest scop, cu autorităţile 
administraţiei publice locale şi cu alte organe interesate. 

 Articolul 11. Coordonarea proiectelor de construcţie a întreprinderilor, instala-
ţiilor şi altor obiective, care afectează starea apelor
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 Proiectele de construcţie a întreprinderilor, instalaţiilor şi altor obiective, care 
afectează starea apelor, sînt supuse expertizei ecologice în modul stabilit şi coor-
donate cu autorităţile administraţiei publice centrale, autorizate în mod special în 
acest scop, conform Codului apelor şi Codului funciar.

 Articolul 12. Condiţiile în care sînt interzise construirea, darea în exploatare şi ex-
ploatarea întreprinderilor, instalaţiilor şi a altor obiective, care afectează starea apelor

 (1) Se interzice persoanelor juridice şi fizice, indiferent de forma de proprieta-
te, de a construi, de a da în exploatare şi de a exploata: 

 a) întreprinderi, specii, agregate, obiective comunale, alte obiecte fără efec-
tuarea expertizei ecologice, precum şi cele care nu sînt dotate cu dispozitive de 
prevenire a poluării şi impurificării apelor sau a efectelor lor distructive;

 b) sisteme de irigaţii şi aprovizionare cu apă a lacurilor de acumulare şi cana-
lelor înainte de decopăertarea terenului de stratul de sol vegetal şi pînă la realizarea 
măsurilor preconizate în proiecte pentru prevenirea inundării, subinundării, îmlăş-
tinirii, salanizării şi eroziunii;

 c) sisteme de desecare pînă la finalizarea construcţiei instalaţiilor pentru capta-
rea apei şi a altor instalaţii în conformitate cu proiectele aprobate;

 d) prize de apă fără dispozitive pentru protecţia peştelui în conformitate cu 
proiectele aprobate;

 e) instalaţii şi construcţii hidrotehnice pînă la finisarea dispozitivelor pentru 
trecerea viiturilor şi a peştelui în conformitate ci proiectele aprobate;

 f) foraje de apă înainte de dotarea lor cu instalaţii de reglare şi măsurare a de-
bitului de apă şi stabilirea zonelor de protecţie sanitară.

 (2) Se interzice umplerea lacurilor de acumulare pînă la realizarea măsurilor de 
amenajare a albiilor acestora, prevăzute în proiecte. 

Capitolul V
EXECUTAREA LUCRĂRILOR LA OBIECTIVELE ACVATICE, 

ÎN ZONELE DE PROTECŢIE A APELOR

 Articolul 13. Zonele de protecţie a apelor ale bazinelor şi cursurilor de apă
 Sînt parte integrantă a zonelor de protecţie a apelor ale bazinelor şi cursurilor 

de apă:
 a) centurile întîia şi a doua a zonei de protecţie sanitară a surselor de alimentare 

cu apă;
 b) zonele riverane ale arterelor acvatice interioare;
 c) zonele de reparaţie ale canalelor magistrale şi intergospodăreşti;
 d) zonele de protecţie a apelor ale rîurilor şi bazinelor mici, inclusiv cele re-

verane;
 e) alte zone, prevăzute de legislaţie.
 Articolul 14. Modul de executare a lucrărilor la obiectivele acvatice şi în zonele 

de protecţie a apelor
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 Orice activitate economică care afectează starea apelor, desfăşurată în obiecti-
vele acvatice sau în zonele de protecţie a apelor ale bazinelor şi cursurilor de apă, 
se efectuează cu autorizaţia autorităţilor pentru mediu, organelor de stat pentru ges-
tionarea fondului apelor, autorităţilor administraţiei publice locale a altor organe 
interesate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

COMPARTIMENTUL  II
FOLOSIREA APEI

Capitolul VI
BENEFICIARII DE FOLOSINŢĂ A APEI ŞI OBIECTIVELE 

DE FOLOSINŢĂ A APEI

 Articolul 15. Beneficiarii de folosinţă a apei
 Poate fi beneficiar de folosinţă a apei orice persoană juridică şi fizică, indiferent 

de forma de proprietate.
 Articolul 16. Obiectivele de folosinţă a apei
 Se atribuie în folosinţă obiectivele acvatice enumerate la articolul 2.
 Articolul 17. Cazurile de limitare, interzicere parţială sau totală a folosirii 

obiectivelor acvatice
 (1) În scopul asigurării securităţii statului, ocrotirii sănătăţii populaţiei, mediu-

lui înconjurător, valorilor istorico-culturale, folosirea obiectivelor acvatice poate fi 
limitată, interzisă parţial sau total în modul stabilit de legislaţia în vigoare. 

 (2) Limitarea, interzicerea parţială sau totală a folosirii obiectivelor acvatice 
se stabilesc de Guvern sau autorităţile administraţiei publice locale, la propunerea 
organului de stat pentru gestionarea fondului apelor, coordonată cu autoritatea cen-
trală pentru resursele naturale şi mediu, cu organul de stat pentru supravegherea 
minieră în cazul folosirii apelor subterane, cu autoritatea pentru supravegherea sa-
nitară de stat şi cu autoritatea pentru protecţia resurselor piscicole.

Articolul 171. Protecţia juridică a drepturilor de folosinţă a obiectivului acvatic
 Protecţia juridică a drepturilor (încălcate sau contestate) de folosinţă a obiec-

tivului acvatic se exercită de instanţele de judecată competente, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.

Capitolul VII
FOLOSINŢA APEI

 Articolul 18. Folosinţa apei
 Apa ca resursă naturală este proprietate publică exclusivă şi poate fi atribuită 

doar în folosinţă, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
Articolul 181. Clasificarea folosinţei apei
 Folosinţa apei se clasifică în funcţie de:
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 a) scopul folosirii apei;
 b) parametrii obiectivelor acvatice;
 c) condiţiile tehnice de folosire a apei;
 d) condiţiile de atribuire în folosinţa a obiectivelor acvatice;
 e) caracterul folosirii apei;
 f) metodele de folosire a obiectivelor acvatice;
 g) acţiunea folosirii apei asupra obiectivelor acvatice.
 Articolul 19. Folosinţa apei în funcţie de destinaţia ei specială de bază
 (1) Obiectivele acvatice se atribuie în folosinţă, cu condiţia respectării dis-

poziţiilor legii şi a cerinţelor autorizaţiei de folosinţă a apei, pentru satisfacerea 
necesităţii de apă potabilă şi menajeră al populaţiei, în scopuri curative, de asanare, 
pentru satisfacerea necesităţilor agricole, industriale, hidroenergetice, de transport, 
piscicole şi altor necesităţi de stat, publice, sociale. 

 (2) Folosirea obiectivelor acvatice pentru deversarea apelor reziduale poate fi 
admisă numai cu condiţia respectării prevederilor articolelor 72 şi 73 şi legislaţiei 
în vigoare. 

 (3) Obiectivele acvatice pot fi atribuite în folosinţa pentru unul sau cîteva sco-
puri.

 Articolul 20. Folosinţa generală şi specială a apei
 (1) În funcţie de condiţiile tehnice de folosire a apei se disting: folosinţa gene-

rală a apei, realizată fără aplicarea unor instalaţii şi (sau) dizpozitive tehnice, care 
afectează starea apelor, şi folosinţa specială a apei, realizată cu aplicarea unor atare 
instalaţii şi (sau) dispozitive tehnice. În unele cazuri, la categoria foloşinţei specia-
le a apei poate fi trecută folosirea obiectivelor acvatice fără aplicarea instalaţiilor şi 
(sau) dispozitivelor tehnice, dacă procesul afectează în consecinţă starea apelor.

 (2) Lista tipurilor folosinţei speciale a apei se reglementează de standardele de 
stat corespunzătoare.

 Articolul 21. Folosinţa comună şi separată a apei
 (1) Obiectivele acvatice se pot afla în folosinţă comună sau separată.
 (2) În folosinţa separată se află obiectivele acvatice (sau unele părţi ale aces-

tora), atribuite beneficiarilor de folosinţă a apei în baza hotărîrii autorităţilor admi-
nistraţiei publice centrale în conformitate cu articolul 24.

 (3) În folosinţă comună se află obiectivele acvatice (sau unele părţi ale acesto-
ra) care nu sînt atrubuite în folosinţă separată.

 Articolul 22. Folosinţa primară şi secundară a apei
 Sînt consideraţi beneficiari primari de folosinţă a apei persoanele juridice şi 

fizice, cărora li s-au atribuit obiectivele acvatice în folosinţă separată. În cazurile 
prevăzute de legislaţia în vigoare, beneficiarii primari sînt în drept să elibereze altor 
persoane juridice şi fizice în acord cu autoritatea centrală pentru resursele naturale 
şi mediu şi organele de stat pentru gestionarea fondului apelor autorizaţii de folo-
sinţă secundară a apei. 
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Capitolul VIII
MODUL ŞI CONDIŢIILE DE ATRIBUIRE ÎN FOLOSINŢĂ 

A OBIECTIVELOR ACVATICE

 Articolul 23. Satisfacerea cu prioritate a necesarului de apă potabilă şi mena-
jeră al populaţiei

 Obiectivele acvatice se atribuie în folosinţă în primul rînd în scopul satisfacerii 
necesităţii de apă potabilă şi menajară a populaţiei.

 Articolul 24. Modul de atrbuire a obiectivelor acvatice în folosinţa separată
 (1) Obiectivele acvatice se atribuie în folosinţă separată, integrală sau parţială 

în baza hotărîrii Guvernului sau a autorităţilor administraţiei publice locale, în mo-
dul stabilit de, articolele 25 şi 26. 

 (2) În hotărîrile cu privire la atribuirea obiectivelor acvatice în folosinţă sepa-
rată se indică scopul atribuirii şi condiţiile principale de folosinţă.

 (3) Modul de a face şi de a examina demersurile privind atribuirea obiectivelor 
acvatice în folosinţă separată se stabileşte de către Guvern.

 Articolul 25. Organele care atribuie obiectivele acvatice în folosinţă separată
 (1) Obiectivele acvatice proprietate publică a statului se atribuie în folosinţă 

separată de către Guvern, la propunerea autorităţii centrale pentru resursele na-
turale şi mediu, coordonată cu autorităţile administraţiei publice centrale pentru 
gestionarea fondului apelor.

 (2) Obiectivele acvatice proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoria-
le se atribuie în folosinţă separată de către autoritatea administraţiei publice locale, 
de comun acord cu autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu şi cu 
organul de stat pentru gestionarea fondului apelor. 

Articolul 26. Titlul de stat ce confirmă dreptul de folosinţă separată a obiecti-
vului acvatic

 (1) Dreptul beneficiar la folosinţa separată a obiectivului acvatic (sau a unei 
părţi a acestuia) se autentifică prin titlul de stat de folosinţă separată a apei, eliberat 
de organul de stat pentru gestionarea fondului apelor.

(2) Modelul titlului de stat de folosinţă separată a apei este stabilit de Guvern.
 Articolul 27. Autorizaţia de folosinţă specială a apei
 (1) Folosinţa specială a apei se realizează în baza autorizaţiei eliberate de către 

autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu, în coordonare cu organele de 
stat pentru gestionarea fondului apelor, autorităţile pentru hidrogeoligie, autorităţile 
pentru supravegherea minieră (în cazul folosirii apelor minerale şi apei potabile 
subterane pentru îmbuteliere) autorităţile pentru supraveghere sanitară de stat, auto-
rităţile pentru protecţia rezervelor piscicole, precum şi cu alte organe interesate.

(11) Autorizaţia pentru folosinţa specială a apei se eliberează pentru următoare-
le moduri de folosinţă:

 a) captarea apelor de suprafaţă şi/sau subterane pentru alimentarea cu apă în 
scopuri potabile, menajere, tehnologice şi pentru irigare; 
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 b) evacuarea/deversarea apelor după utilizare (ape reziduale, ape din desecări 
ori drenaje, ape meteorice, ape de mină sau de zăcămînt) în receptori naturali (cur-
suri de apă, lacuri) sau prin injectare în subsol. 

 (12) Nu este necesară autorizaţia pentru folosinţa specială a apei în cazurile:
 a) evacuării/deversării apelor reziduale în sistemele de canalizare ale altor de-

ţinători; 
 b) folosinţei apei din sistemele centralizate de aprovizionare cu apă;
 c) folosinţei apei fără aplicarea instalaţiilor şi/sau dispozitivelor tehnice;
 d) folosinţei apelor freatice (pînza de apă care se află pe primul strat imperme-

abil de la suprafaţa solului) . 
 (13) Autorizaţia pentru folosinţa specială a apei se eliberează de către Inspec-

toratul Ecologic de Stat sau de către subdiviziunile teritoriale ale acestuia la solici-
tarea persoanelor fizice şi juridice, în baza cererii depuse, după darea în exploatare 
a instalaţiilor şi/sau dispozitivelor tehnice, precum şi periodic după expirarea ter-
menului anterior de folosinţă specială a apei. La cererea de autorizare a folosinţei 
speciale a apei se anexează, după caz:

 a) normativul deversărilor limitat admisibile, în cazul deversărilor de ape uzate 
în obiectivul acvatic;

 b) planul de măsuri pentru protecţia resurselor acvatice; 
 c) actul de inspectare a situaţiei ecologice în domeniul protecţiei apelor şi de 

gospodărire a lor;
 d) proiectul zonelor sanitare de protecţie a surselor de apă;
 e) informaţia privind dotarea cu utilaj de protecţie a peştelui.
 (14) Pînă la depunerea cererii de autorizare, condiţiile de folosinţă a apei se 

coordonează, după caz, cu organul de stat pentru gestionarea fondului apelor, cu au-
torităţile pentru hidrogeologie, autorităţile pentru supraveghere sanitară de stat, au-
torităţile de protecţie a rezervelor piscicole, precum şi cu alte autorităţi interesate: 

 a) autoritatea administraţiei publice centrale pentru supravegherea minieră, în 
cazul folosinţei apelor subterane; 

 b) autorităţile veterinare de stat, în cazul folosinţei apei pentru necesităţile 
sectoarelor zootehnic şi piscicol;

 c) autorităţile pentru supravegherea sanitar-veterinară de stat, în cazul folosin-
ţei apelor reziduale pentru irigarea terenurilor agricole. 

 (15) Coordonarea condiţiilor de folosinţă a apei se efectuează de către toate 
autorităţile gratuit şi în termen de cel mult 3 zile lucrătoare. 

 (16) Cererea de autorizare a folosinţei speciale a apei se examinează în termen 
de cel mult 10 zile lucrătoare. 

 (17) Autorizaţia pentru folosinţa specială a apei se eliberează gratuit pentru un 
termen de 3 ani.

(2) Autorizaţia pentru folosinţa specială a apei, care se realizează prin instalarea 
şi exploatarea pe rîuri a construcţiilor de stăvilire a apei, este eliberată de Guvern 
la propunerea organelor de stat pentru gestionarea fondului apelor, coordonată cu 
autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu.
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Articolul 28. Modul de realizare a folosinţei generale a apei
 (1) Folosinţa generală a apei se realizează fără autorizaţie. 
 (2) Folosinţa generală a apei impune respectarea necondiţionată a cerinţelor 

autorităţilor pentru supravegherea sanitară de stat, autorităţilor pentru protecţia re-
zervelor piscicole, instanţelor ce reglementează navigaţia, precum şi a regulilor 
privind ocrotirea pe apă a vieţii oamenilor, folosirea raţională şi protecţia apelor. 

 (3) În scopul ocrotirii vieţii şi sănătăţii oamenilor şi în alte scopuri, autorităţile 
administraţiei publice locale stabilesc locurile unde se interzice scăldatul, plim-
batul cu barca, captarea apei în scopuri potabile şi menajere pentru necesităţile 
populaţiei, adăpatul animalelor preconizînd şi alte condiţii de folosinţă generală a 
obiectivelor acvatice, situate pe teritoriul localităţii respective.

 (4) Propunerile referitoare la condiţiile de folosinţă generală a apei sînt îna-
intate de autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu, organele de stat 
pentru gestionarea fondului apelor, autorităţile pentru supravegherea sanitară de 
stat, precum şi de alte organe interesate.

 (5) Autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate să facă publice con-
diţiile de folosinţă generală a apei ce le-au stabilit.

 Articolul 29. Folosinţa generală a apei în cadrul obiectivelor acvatice, atribuite 
în folosinţă separată

 (1) În cadrul obiectivelor acvatice, atribuite în folosinţă separată, folosinţa ge-
nerală a apei este autorizată de beneficiarul primar de folosinţă a apei în baza con-
diţiilor, pe care acesta le stabileşte, iar în caz de necesitate poate fi interzisă.

 (2) Beneficiarul primar de folosinţă a apei este obligat să facă publice condiţiile 
de folosinţă generală a apei sau interzicerea acesteia în cadrul obiectului acvatic, 
care i-a fost atribuit în folosinţă separată.

 (3) Dacă beneficiarul primar de folosinţă a apei şi autorităţile administraţiei 
publice locale n-au făcut publice condiţiile de folosinţă generală a apei sau interzi-
cerea acesteia în cadrul obiectivului acvatic atribuit în folosinţă separată, folosinţa 
generală a apei se consideră permisă fără restricţii conform legislaţiei apelor.

 Articolul 30. Plata pentru folosirea apei
 (1) Pentru folosirea apei şi poluarea ei se achită în modul stabilit plăţile prevă-

zute de legislaţia în vigoare.
 (2) Plata pentru poluarea apei nu scuteşte persoanele fizice şi juridice de obli-

gaţia de a repara prejudiciul cauzat resurselor acvatice şi mediului înconjurător.
 Articolul 31. Termenele de folosinţă a apei
 (1) Obiectivele acvatice se atribuie în folosinţă permanentă (pe o perioadă 

nelimitată) sau în folosinţă temporară (pe o perioadă limitată).
 (2) Se consideră folosinţă permanentă folosinţă acordată fără specificarea unui 

termen dinainte stabilit.
 (3) Folosinţă temporară poate fi de scurtă durată - pînă la trei ani, şi de lungă 

durată - de la trei pînă la douăzeci şi cinci de ani. În caz de necesitate, termenele de 
folosinţă a apei pot fi prelungite pe o perioadă, care nu va depăşi respectiv terme-
nele de folosinţă temporară de scurtă durată sau de lungă durată.



70

 (4) Folosinţă generală a apei nu este limitată.
 Articolul 32. Modul de calculare şi prelungire a termenelor de folosinţă tem-

porară a apei
 (1) Termenul de folosinţă temporară a apei începe să curgă din ziua adoptării 

hotărîrii cu privire la atribuirea obiectului acvatic în folosină separată sau din ziua 
primirii autorizaţiei de folosinţă specială a apei, cu excepţia cazurilor cînd în deci-
zia, hotărîrea sau autorizaţia în cauză nu este indicat un alt termen.

 (2) Prelungirea termenului de folosinţă temporară se efectuează la cererea be-
neficiarilor de folosinţă a apei interesaţi, în baza hotărîrii autorităţii a administraţiei 
publice centrale, care a atribuit obiectivul acvatic în folosinţă separată sau a elibe-
rat autorizaţia de folosinţă specială a apei. 

Capitolul IX
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE BENEFICIARILOR 

DE FOLOSINŢĂ A APEI

 Articolul 33. Folosirea obiectivelor acvatice conform destinaţiei lor
 Beneficiarii de folosinţă a apei au dreptul să folosească obiectivele acvatice 

numai în scopurile pentru care acestea le-au fost atribuite. 
 Articolul 34. Drepturile beneficiarilor de folosinţă a apei
 În conformitate cu destinaţia specială a obiectivelor acvatice, beneficiarii de 

folosinţă a apei au dreptul:
 a) să extragă apa pentru folosirea ei ulterioară; 
 b) să exploateze obiectivele acvatice pentru necesităţile agriculturii industriei, 

hidroenergeticii, transportului, gospodăriei piscicole şi vînătoreşti;
 c) să folosească obiectivele acvatice pentru deversarea apelor reziduale;
 d) să edifice construcţii şi instalaţii pentru gospodărirea apelor, să efectueze 

reconstrucţia şi lichidarea lor;
 e) să folosească obiectivele acvatice pentru agrement, desfăşurarea acţiunilor 

sportive şi de asanare, întreţinerea ansamblurilor naturale, precum şi pentru alte 
acţiuni de folosire a obiectivelor acvatice, neinterzise de legislaţia în vigoare. 

 Articolul 35. Limitarea drepturilor beneficiarilor de folosinţă a apei
 În cazurile stabilite de legislaţia în vigoare, drepturile beneficiarilor de fo-

losinţă a apei pot fi limitate, reieşind din interesele statului şi ale altor benefi-
ciari de folosinţă a apei. Însă, această limitare nu trebuie să agreveze condiţiile 
folosirii obiectivelor acvatice pentru aprovizionarea populaţiei cu apă potabilă şi                
menajeră.

 Articolul 36. Protejarea drepturilor beneficiarilor de folosinţă a apei
 (1) Drepturile beneficiarilor de folosinţă a apei sînt protejate de lege.
 (2) Drepturile lezate ale beneficiarilor de folosinţă a apei se restabilesc în mo-

dul prevenit de legislaţia în vigoare.
 Articolul 37. Oblgaţiunile beneficiarilor de folosinţă a apei
 Beneficiarii de folosinţă a apei sînt obligaţi:
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 a) să folosească raţional resursele de apă, să consume economicos apă şi să 
efectueze măsuri de remediere şi îmbunătăţire a calităţii apei; 

 b) să nu admită deversarea în obiectivele acvatice a apelor reziduale cu un 
conţinut de impuritaţi peste limita admisibilă; 

 c) să prevină poluarea, impurificarea şi epuizarea obiectivelor acvatice;
 d) să nu admită încălcarea drepturilor, acordate altor beneficiari de folosinţă a 

apri, precum şi prejudicierea obiectivelor economice şi naturale (terenurilor, pădu-
rilor, faunei, zăcămintelor minerale etc.);

 e) să asigure epurarea normativă a apelor reziduale;
 f) să menţină înstare de funcţionare, conform regulilor şi instrucţiunilor de 

exploatare, instlaţiile de epurare, alte instalaţii pentru gospodărirea apelor şi dispo-
zitive tehnice, care afectează starea apelor, să amelioreze parametrii lor de exploa-
tare, să ţină în modul stabilit evidenţa cantirăţii şi calităţii apelor.

 g) să implementeze cele mai bune tehnologii disponibile în scopul limitării 
deversărilor apelor reziduale şi consumului de apă.

Capitolul X
CAUZELE ŞI MODUL DE SISTARE A DREPTULUI 

DE FOLOSINŢĂ A APEI

 Articolul 38. Cauzele sistării dreptului de folosinţă a apei 
 (1) Dreptul de folosinţă a apei, acordat persoanelor juridice şi fizice, se sistează 

în cazurile:
 a) dispariţiei necesităţii de folosinţă a apei sau renunţării la ea;
 b) expirării termenului de folosinţă a apei;
 c) lichidării persoanei juridice;
 d) transmiterii instalaţiilor pentru gospodărirea apelor şi dispozitivelor tehnice 

altor beneficiar de folosinţă a apei;
 e) apariţiei necesităţii de a retrage obiectivele acvatice din folosinţa separată.
 f) înrăutăţirii calităţii apelor de suprafaţă în urma deversărilor de poluanţi.
(2) Dreptul de folosinţă a apei, acordat persoanelor juridice şi fizice (cu excep-

ţia dreptului de folosire a apelor în scopuri potabile şi menajere), poate fi sistat şi în 
cazul în care acestea încalcă regulile de folosire şi protecţie a apelor sau valorifică 
obiectului acvatic în alte scopuri de cît cele stabilite la atribuirea lui în folosinţă.

 (3) Legislaţia poate să prevadă şi alte cauze de sistare a dreptului de folosinţă 
a apei.

 Articolul 39. Modul de sistare a dreptului de folosinţă a apei
 Dreptul de folosinţă a apei este sistat prin:
 a) anularea autorizaţiei de folosinţă specială a apei;
 b) retragerea obiectivelor acvatice, atribuite în folosinţă separată.
 Articolul 40. Sistarea dreptului de folosinţă specială a apei
 Sistarea dreptului de folosinţă specială a apei se efectuează în baza hotărîrii 

organului care a eluberat autorizaţia pentru această folosinţă.
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 Articolul 41. Retragerea obiectivelor acvatice din folosinţă separată
 (1) Retragerea obiectivelor acvatice din folosinţă separată se efectuează în baza 

hotărîrii autorităţii a administraţiei publice centrale, abilitat cu dreptul de a atribui 
obiectivul acvatic respectiv în folosinţă separată, dacă legislaţia în vigoare nu pre-
vede altceva.

 (2) Retragerea obiectivelor acvatice din folosinţa.

C a p i t o l u l XI
FOLOSIREA OBIECTELOR ACVATICE PENTRU SATISFACEREA 

NECESITĂŢILOR DE APĂ POTABILĂ, MENAJERĂ ŞI DE ALTĂ NATURĂ

 Articolul 43. Obiectivele acvatice atribuite pentru satisfacerea necesităţilor de 
apă potabilă, menajeră şi de altă natură

 (1) Pentru satisfacerea necesităţilor de apă potabilă, menajeră şi de altă natură, 
precum şi pentru aprovizionarea întreprinderilor alimentare se atribuie în folosinţă 
obiective acvatice, apele cărora întrunesc cerinţele sanitare stabilite.

 (2) Folosirea obiectivelor acvatice pentru satisfacerea necesităţilor de apă po-
tabilă, menajeră şi de altă natură ale populaţiei se realizează prin alimentarea cen-
tralizată sau necentralizată cu apă. 

 Articolul 44. Alimentarea centralizată cu apă a populaţiei 
 (1) În cadrul alimentării centralizate cu apă persoanele juridice, care dispun, 

posedă sau se folosesc de conductele de apă potabilă şi menajeră, sînt în drept să 
extragă apa din sursele de alimentare cu apă pentru aducţiunea ei de către consu-
matori, în conformitate cu proiectele prizelor de apă, aprobate în modul stabilit, şi 
cu autorizaţiile de folosinţă specială a apei.

 (2) Persoanle juridice, indicate la alineatul (1), sînt obligate să ţină evidenţa 
apei captate, să efectuieze obsrervaţii sistematice şi testări de laborator ale calităţii 
apei în sursele de limentarecu apă, să informeze autoritatea centrală pentru resur-
sele naturale şi mediu,autorităţile pentru supravegherea sanitară de stat, autorităţile 
administraţiei publice locale despre abaterile indicatorilor de calitate a apei în surse 
de la normativele în vigoare, să asigure respectarea regimului stabilit pentru zonele 
de protecţie sanitară şi epurarea apei pînă la normele standardului “Apă potabilă”.

 Articolul 45. Alimentarea necentralizată cu apă a populaţiei
 În cadrul alimentării necentralizate cu apă, la folosirea obiectivelor acvatice 

pentru satisfacerea necesităţilor cu apă potabilă, menajeră şi de alătă natură ale 
populaţiei, persoanele juridice şi fizice sînt în drept să extragă apa direct din sursele 
de apă de suprafaţă sau subterane, în modul prevăzut pentru beneficiarii de folosin-
ţă generală sau specială a apei. 

 Articolul 46. Folosirea apelor subterane cu proprietăţi potabile în alte scopuri 
decît cel al alimentării cu apă potabilă şi menajeră

 (1) Folosirea apelor subterane cu proprietăţi potabile în alte scopuri decît cel al 
alimentării cu apă potabilă şi menajeră este de regulă interzisă. 
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 (2) În zonele unde nu există surse necesare de apă de suprafaţă şi sînt rezerve 
suficiente de ape subterane cu proprietăţi potabile, organele de stat pentru gestionarea 
fondului apelor şi autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu pot pemite 
folosirea acestora în alte scopuri decît cel al alimentării cu apă potabilă şi menajeră.

C a p i t o l u l XII
FOLOSIREA OBIECTIVELOR ACVATICE ÎN SCOPURI CURATIVE 

ŞI DE ASANARE

 Articolul 47. Folosirea obiectivelor acvatice în scopuri curative şi de asanare
 (1) Obiectivele acvatice, clasate în modul stabilit la categoria apelor curative, 

sînt folosite în primul rînd în scopuri curative şi de asanare. În cazuri excepţionale 
autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu de comun acord cu autorită-
ţile pentru sănătate, al direcţiilor staţiunelor balneoclimaterice şi autorităţile pentru 
hidrogeologie pot permite folosirea obiectivelor acvatice, clasate la categoria ape-
lor curative în alte scopuri.

 (2) Clasarea obiectivelor acvatice la categoria apelor curative se efectuează 
prin hotărîrea Guvernului în baza unei propuneri comune a Ministerului Sănătăţii 
şi a Federaţiei Sindicatelor Independente din Moldova, coordonată cu autorităţile 
administraţiei publice locale în a căror rază teritorială este situat obiectivul acvatic 
în cauză. 

 Articolul 48. Interzicerea deversării apelor reziduale în obiectivele acvatice, 
clasate în categoria apelor curative

 Se interzice deversarea apelor reziduale în obiecivele acvatice, clasate la cate-
goria apelor curative.

 Articolul 49. Folosirea obiecivelor acvatice pentru odihnă şi sport
 Modul de folosire a obiectivelor acvatice pentru odihnă şi sport se stabileşte de 

legislaţia în vigoare.
 Articolul 50. Folosirea obiectivelor acvatice pentru pescuitul amator şi sportiv
 Se permite folosirea obiectivelor acvatice pentru pescuitul amator şi sportiv cu 

condiţia respectării regulilor de pescuit, excepţie constituind ariile naturale proteja-
te de stat, pepinierele piscicole, gospodăriile piscicole, precum şi alte locuri, unde 
pescuitul este interzis. 

Articolul 51. Folosirea obiectivelor acvatice pentru navigaţia cu ambarcaţiuni
 (1) Folosirea obiectivelor acvatice cu ambarcaţiuni (bărci de canotaj şi cu mo-

tor, cutere, iahturi cu pînze etc.) se permite cu condiţia respectării regulilor a am-
barcaţiunilor, stabilite de Guvern.

 (2) Persoanele juridice şi fizice au dreptul să folosească obiectivele acvatice 
pentru navigaţia cu ambarcaţiuni în cazurile cînd acestea sînt înregistrate şi poartă 
semnele de bord corespunzătoare.
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C a p i t o l u l  XIII
FOLOSIREA OBIECTIVELOR ACVATICE ÎN SCOPURI AGRICOLE

 Articolul 52. Folosirea apei în scopuri agricole
 Valorificarea obiectivelor acvatice în scopuri agricole se realizează atît prin 

beneficierea de folosinţă generală a apei, cît şi prin beneficierea de folosinţă spe-
cială a apei.

 Articolul 53. Obligaţiunile beneficiarilor de folosinţă a apei, care folosesc 
obiectivele acavtice în scopuri agricole

 Persoanele juridice şi fizice, indiferent de forma de proprietate, care folosesc 
obiectivele acvatice în scopuri agricole, sînt obligate:

 a) să respecte modul şi regimul de folosinţă a apei;
 b) să întreprindă măsuri corespunzătoare pentru prevenirea evacuării neraţi-

onale a apei, reducerea pierderilor de apă, cauzate prin infiltraţie şi evaporare din 
sistemele de ameliorare;

 c) să asigere măsuri de neadmitere a pătrunerii peştelui din bazinele piscicole 
în sistemele de ameliorare;

 d) să creeze regimul maxim favorabil de umiditate a solului. 
 Articolul 54. Reglementarea şi folosirea scurgerilor de suprafaţă (irigarea prin 

inundare)
 Persoanele juridice şi fizice, indiferent de forma de proprietatre, au dreptul, 

în baza autorizaţiei de folosinţă specială a apei, să edifice construcţii de stăvilire 
a apei (îndiguiri) pentru reglementarea scurgerilor sezoniere de suprafaţă a apelor 
şi să folosească în scopurile irigării prin inundare apele deversate din lacurile de 
acumulare, canalele de derivaţie şi de aprovizionare cu apă. 

 Articolul 55. Irigarea terenurilor agricole cu ape reziduale
 Irigarea terenurilor agricole cu ape reziduale este autorizată de către autoritatea 

centrală pentru resursele naturale şi mediu de comun acord cu autorităţile pentru 
supravegherea sanitară de stat şi veterinară de stat.

C a p i t o l u l XIV
FOLOSIREA OBIECTIVELOR ACVATICE ÎN SCOPURI 

INDUSTRIALE ŞI HIDROENERGETICE

 Articolul 56. Obligaţiunile beneficiarilor de folosinţă a apei care folosesc 
obiectivele acvatice în scopuri industriale

 Beneficiarii de folosinţă a apei care folosesc obiectivele acvatice în scopuri 
industriale sînt obligaţi:

 a) să respecte planurile, normele tehnologice şi regulile de folosinţă a apei 
stabilite şi cerinţele autorizaţiei de folosinţă specială a apei;

 d) să întreprindă măsuri corespunzătoare pentru reducerea consumului de apă 
şi stoparea deversării apelor reziduale prin optimizarea tehnologiilor de fabricare 
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şi a schemelor de alimentare cu apă (implementarea unor tehnologii de consum 
minim de apă şi fără folosirea apei, unor procedee tehnice de răcire cu aer, de ali-
mentare cu apă în circuit închis şi de altă natură).

 Articolul 57. Limitarea sau interzicerea folosirii apei potabile în scopuri in-
dustriale

 În caz de calamitate naturală sau avarie, precum şi în cazul depăşirii de către 
întreprindere a limitei consumului stabilit de apă potabilă capatată în scopuri indus-
triale din reţele, autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să reducă sau să 
interzică consumul de apă potabilă din din reţelele comunale în scopuri industriale 
şi să limiteze temporar consumul de apă din reţelele departamentale pentru a asigu-
ra satisfacerea prioritară a necesarului de apă potabilă şi menajeră a populaţiei.

 Articolul 58. Folosirea apelor subterane pentru alimentarea cu apă în scopuri 
industriale şi în alte scopuri de producţie

 Apele subterane (dulci, minerale, termale), care nu sînt clasate la categoria ape-
lor potabile sau curative, pot fi folosite în baza autorizaţiei de folosinţă specială a 
apei, pentru alimentarea cu apă în scopuri industriale, pentru extracţia elementelor 
chimice care se conţin în aceste ape, pentru obţinerea de energie termică şi în alte 
scopuri industriale, cu condiţia respectării cerinţelor privind folosirea raţională şi 
protecţia apelor.

 Articolul 59. Folosirea obiectivelor acvatice în scopuri hidroenergetice
 Folosirea obiectivelor acavtice în scopuri hidroenergetice se realizează, ţinîndu-

se cont de interesele altor ramuri ale economiei naţionale şi respectîndu-se cerinţele 
de folosire complexă a apelor, dacă legislaţia în vigoare nu prevede altceva.

C a p i t o l u l XV
FOLOSIREA OBIECTIVELOR ACVATICE PENTRU NECESITĂŢILE 

TRANSPORTULUI PE APĂ ŞI AERIAN

Articolul 60. Căile de comunicaţie pe apă de uz comun
 (1) Conform legislaţiei în vigoare, rîurile, lacurile, bazinele de acumulare, ca-

nalele sînt căi de comunicaţie pe apă de uz comun, cu excepţia cazurilor cînd folo-
sirea lor în aceste scopuri este interzisă total sau parţial ori aceste obiective acvatice 
sînt atibuite în folosinţă separată.

 (2) Modul de clasare a căilor de comunicaţie pe apă de uz comun la categoria 
căilor navigabile, precum şi modul de stabilire a regulior de exploatare a căilor de 
comunicaţie pe apă de uz comun sînt determinate de legislaţia în vigoare.

 Articolul 61. Obligaţiunile beneficiarilor de folosinţă a apei pe căile de comu-
nicaţie pe apă de uz comun

 (1) Persoanele juridice şi fizice, care folosesc obiectivele acvatice pentru ne-
cesităţile transportului pe apă, sînt obligate să respecte prevederile articolului 37, 
precum şi cerinţele autoraizaţiei de folosinţă specială a apei.
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 (2) Persoanele juridice şi fizice, care folosesc obiectivele acvatice cu statut de 
căi navigabile, pentru necesităţile alimentării cu apă, hidroenergeticii, gospodăriei 
piscicole, agrementului, sportului şi în alte scopuri, sînt obligate să îndeplinească 
cerinţele cu privire la asigurarea securităţii navigaţiei.

 Articolul 62. Folosirea obiectivelor acvatice pentru necesităţile transportului 
aerian

 Modul de folosire a obiectivelor acvatice pentru staţionarea, decolarea şi ate-
rizarea navelor aeriene, precum şi pentru alte necesităţi ale transportului aerian, se 
stabileşte de legislaţia în vigoare.

C a p i t o l u l XVI
FOLOSIREA OBIECTIVELOR ACVATICE PENTRU NECESITĂŢILE 

GOSPODĂRIEI PISCICOLE

 Articolul 63. Obligaţiunile persoanelor juridice şi fizice, beneficiari de folosin-
ţă a apei, care folosesc bazine de apă pescicole

 Persoanele juridice şi fizice, indeferent de forma de proprietate, care folosesc 
bazine de apă piscicole sau sectoare de exploatare piscicolă în temeiul articolul 37 
sînt obligate:

 a) să efectuieze în aceste bazine şi sectoare, în conformitate cu cerinţele autoti-
zaţiei de folosinţă specială a apei, lucrări pentru organizarea gospodăriei piscicole, 
pescuit şi dobîndirea altor animale şi plante acvatice;

 b) să realizeze de comun acord cu autorităţile pentru protecţia rezervelor pisci-
cole, măsuri piscicole şi tehnico-ameliorative, pentru îmbunătăţirea stării bazinelor 
de apă şi a condiţiilor de repoducere a rezervelor de peşte;

 c) să întreţină sectoarele de mal în locurile de pescuit în starea sanitară cores-
punzătoare.

 Artiolul 64. Limitarea folosinţei de apă în bazinele piscicole
 În bazinele piscicole şi în cursurile de apă (sau în unele părţi ale acestora), care 

au o deosebită importanţă pentru menţinerea şi reproducerea speciilor valoroase 
de peşte şi altor reprezentaţi ai faunei şi florei acvatice, drepturile beneficiarilor de 
foloinţă a apei pot fi limitate în interesul gospodăriei piscicole. Lista acestor bazine 
piscicole şi cursuri de apă (sau a unor părţi ale acestora) şi tipurile de restricţii pen-
tru folosinţa apei se aprobă de către autoritatea centrală pentru resursele naturale şi 
mediu şi cele pentru gestionarea fondului apelor. 

 Articolul 65. Realizarea măsurilor pentru protecţia şi reprodecerea rezervelor 
piscicole

 În cadrul exploatării constroucţiilor hidrotehnice şi a altor instalaţii din bazine-
le piscicole trebuie să fie realizate, în termenele stabilite măsuri de rigoare, menite 
să asigure protecţia rezervelor piscicole şi condiţiile reproducerii lor.

 Articolul 66. Folosirea obiectivelor acvatice pentru necesităţile gospodăriei 
piscicole

 (1) Modul de folosire a obiectivelor acvatice pentru necesităţile gospodăriri 
piscicole se stabileşte de legislaţia în vigoare. 
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 (2) Obiectivele acvatice artificiale nu pot fi atribuite concomitent pentru folo-
sinţă în scop piscicol mai multor persoane juridice sau fizice.

C a p i t o l u l XVII
FOLOSIREA OBIECTIVELOR ACVATICE PENTRU NECESITĂŢILE 

GOSPODĂRIEI VÎNĂTOREŞTI ŞI REZERVAŢIILOR NATURALE

Articolul 67. Prerogativele întreprinderilor şi organizaţiilor gospodăriei vînăto-
reşti pentru folosinţa apei

 Pe rîuri, lacuri şi alte obiective acvatice, care sînt habitate ale păsărilor sălba-
tice acvatice şi animalelor cu blană preţioasă, autoritatea centrală pentru resursele 
naturale şi mediu şi cele pentru gestionarea fondului apelor pot acorda întreprinde-
rilor şi organizaţiilor gospodăriei vînătoreşti prerogative la folosinţa apei, ţinîndu-
se cont de cerinţele folosirii complexe a apelor.

 Articolul 68. Modul de folosire a obiectivelor acvatice pentru necesităţile gos-
podăriei vînătoreşti 

 (1) Folosirea obiectivelor acvatice pentru necesităţile gospodăriei vînătoreşti 
(creşterea păsărilor acvatice şi animalelor cu blănă preţioasă, cultivarea plantelor 
acvatice şi realizarea altor măsuri necesare pentru organizarea gospodăriei vînăto-
reşti) se efectuează cu acordul autorităţilor pentru mediu şi celor pentru gospodăria 
apelor, autorităţilor pentru supravegherea sanitară de stat, autorităţilor pentru pro-
tecţia rezervelor piscicole şi altor organe interesate.

 (2) Modul de folosire a obiectivelor acvatice pentru necesităţile gospodăriei 
vînătoreşti se stabileşte de legislaţia în vigoare. 

 Articolul 69. Obiectivele acvatice, declarate rezervaţii naturale
 Obiectivele acvatice care prezintă o deosebită valoare ştiinţifică sau culturală 

sînt declarate în modul stabilit de legislaţia în vigoare, prohibite şi se atribuie în 
folosinţă permanentă separată rezevaţiilor naturale, în scopul ocrotirii naturii şi 
efectuării de cercetări ştiinţifice şi sînt incluse în fondul rezervaţiilor naturale al 
Republicii Moldova.

 Articolul 70. Modul de folosire a obiectivelor acvatice ale ariilor naturale pro-
tejate de stat şi măsurile pentru protecţia lor

 (1) Modul de folosire a obiectivelor acvatice ale ariilor naturale protejate de 
stat se detrmină în regulamentele cu privire la fondul ariilor naturale protejate de 
stat al Republicii Moldova.

(2) Obiectivele acvatice pot fi incluse, prin hotărîrea Guvernului, în zonele de 
protecţie din jurul rezervaţiilor naturale, interzicîndu-se sau limitîndu-se folosinţe-
le de apă care provoacă dezechilibrul stării fireşti a naturii din rezevaţiile naturale.

 Articolul 71. Retragerea obiectivelor acvatice din folosinţa ariilor naturale pro-
tejate de stat

 Retragerea obiectivelor acvatice din folosinţa ariilor naturale protejate de stat 
este admisă numai în cazurile de stringenţă necesitate, conform legislaţiei în vi-
goare.
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C a p i t o l u l XVIII
FOLOSIREA OBIECTIVELOR ACVATICE PENTRU DESERVIREA 

APELOR REZIDUALE

 Articolul 72. Autorizaţia de folosinţă a obiectivelor acvatice pentru deversarea 
apelor reziduale

 Folosirea obiectivelor acvatice pentru deversarea apelor reziduale poate fi re-
alizată numai în baza autorizaţiei autorităţilor pentru mediu de comun acord cu 
autorităţile pentru supravegherea sanitară de stat şi cu alte organe interesate.

 Articolul 73. Condiţiile de admitere a deversării apelor reziduale în obiectivele 
acvatice

 (1) Se admite deversarea apelor reziduale în obiectivele acvatice numai în ca-
zurile în care:

 a) deversarea nu va conduce la sporirea conţinutului de impurităţi peste limi-
tele maxime admise;

 b) beneficiarul de folosinţă a apei va asigura epurarea apelor reziduale pînă la 
limitele stabilite de autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu, de co-
mun acord cu organele de stat pentru gestionarea fondului apelor şi cu autorităţile 
pentru supravegherea sanitară de stat. 

 (2) Dacă prevederile cuprinse la articolul 72 la alineatul (1) al acestui articol 
se încalcă, deversarea apelor reziduale va fi limitată, suspendată sau interzisă de 
către autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu, care sînt în drept să 
sisteze, inclusiv activitatea unor insnalaţii industriale, secţii, întreprinderi, institu-
ţii, organizaţii.

 (3) În cazul în care este pereclitată sănătatea populaţiei, autorităţile pentru 
supravegherea sanitară de stat au dreptul cu avizaul autorităţilor pentru mediu să 
suspendeze deversarea apelor reziduale, inclusiv să interzică exploatarea obiecti-
velor de protecţie şi a altor obiective.

C a p i t o l u l XIX
FOLOSIREA OBIECTIVELOR ACVATICE PENTRU COMBATEREA 

INCENDIILOR ŞI PENTRU ALTE NECESITĂŢI DE STAT ŞI PUBLICE

 Articolul 74. Folosirea obiectivelor acvatice pentru combaterea incendiilor şi 
pentru alte necesităţi de stat şi publice

 (1) Pentru combaterea incendiilor este admisă folosirea apei din orice obiectiv 
acvatic.

 (2) Modul de folosire a obiectivelor acvatice pentru combaterea incendiilor, 
precum şi pentru alte necesităţi de stat şi publice se stabileşte de legislaţia în vi-
goare.
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C a p i t o l u l XX
EXPLOATOAREA LACURILOR DE ACUMALARE

 Articolul 75. Regimul de umplere şi evacuare a lacurilor de acumalare
 Persoanle juridice care exploatează instalaţii de reţinere, evcuare sau captare a 

apelor în lacurile de acumulare sînt obligate: 
 a) să nu admită înmlăştinarea terenului şi eutrofizarea neechilibrată a apei;
 b) să respecte regimul de umplere şi evacuare a lacurilor de acumulare, stabilit 

în funcţie de interesele beneficiarilor de folosinţă a apei şi ale beneficiarilor funci-
ari, situaţi în zonele de influienţă ale lacurilor de acumulare;

 c) să asigure redresarea ecosistemelor dezechilibrate 
 Articolul 76. Modul de exploatare a lacurilor de acum ulare
 Modul de exploatare a lacurilor de acumulare este determinat de regulile, apro-

bate pe anasamblul fiecărui lac de acumulare, sau pe ansamblul fiecărui sistem de 
lacuri de acumulare de către organele de stat pentru gestionarea fondului apelor în 
concordanţă cu autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu, cu autori-
tăţile pentru supravegherea sanitară de stat, autorităţile pentru protecţia rezervelor 
piscicole, precum şi cu alte organe interesate.

 Articolul 77. Organizarea şi coordonarea acţiunilor ce asigură starea tehnică şi 
amenajarea corespunzătoare a lacurilor de acumulare

 În conformitate cu legislaţia în vigoare, organizarea şi coordonarea acţiunilor 
ce asigură starea tehnică şi amenajarea corespunzătoare a lacurilor de acumulare, 
precum şi controlul respectării regulilor de exploatare a acestora, se efectuează 
de către organele de stat pentru gestionarea fondului apelor în modul stabilit de 
Guvern.

 Articolul 78. Exploatarea lacurilor şi altor bazine acvatice, folosite în calitate 
de lacuri acumulate

 Prevederile articolelor 75-77 se extind, de asemenea, şi asupra exploatării lacu-
rilor şi altor bazine, care sînt folosite în calitate de lacuri acumulate.

C a p i t o l u l XXI
FOLOSIREA OBIECTIVELOR ACVATICE, SITUATE PE TERITORIUL 

REPUBLICII MOLDOVA ŞI AL ALTOR STATE

 Articolul 79. Folosirea obiectivelor acvatice, situate pe teritoriul Republicii 
Moldovas şi al altor state

 (1) Reglementarea folosirii obiectivelor acvatice, situate pe teritoriul Repu-
blicii Moldova şi al altor state, în măsura în care aceasta atinge interesele lor se 
ralizează de către organele respective ale Republicii Moldova de comun acord cu 
organele similare ale ţărilor interesate.

 (2) În conformitate cu legislaţia în vigoare, gospodorirea apelor de frontieră şi 
de transfrontieră se ralizează în baza acordurilor interstatale.
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C a p i t o l u l XXII 
SOLUŢIONAREA LITIGIILOR PRIVIND FOLOSREA APEI

 Articolul 80. Soluţionarea litigiilor privind folosinţa apei dintre beneficiarii de 
folosinţă a apei din Republica Moldova 

 Litigiile privind folosinţa apei dintre beneficiarii de folosinţă a apei din Repu-
blica Moldova se soluţionează de către instanţele de judecată, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.

Articolul 81. Soluţionarea litigiilor privind folosinţa apei dintre beneficiarii de 
folosinţă a apei din Republica Moldovs şi din alte state

 Litigiile dintre beneficiarii de folosinţă a apei din Republica Moldova şi din 
alte state privind folosirea apei se soluţionează de către o comisie, formată pe bază 
de paritate din reprezentanţi ai Republicii Moldova şi ai statelor în cauză.

Art. 82-85 excluse
Articolul 86. Soluţionarea litigiilor patrimoniale vizînd relaţiile din domeniul 

apelor
 Litigiile patrimoniale ce vizează relaţiile din domeniul apelor se soluţionează 

în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

COMPARTIMENTUL III
PROTECŢIA APELOR ŞI PREVENIREA EFECTELOR LOR 

DISTRUCTIVE

C a p i t o l u l  XXIII
DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND PROTECŢIA APELOR

 Articolul 87. Protecţia apelor
 Toate apele (obiectivele acvatice) sînt ocrotite împotriva poluării, impurifică-

rii, epuizării, care pot prejudicia sănătatea populaţiei şi pot conduce la diminuarea 
rezervelor piscicole, la degradarea condiţiilor de aprovizionare cu apă şi altor feno-
mene negative, cauzate de modificarea proprietăţilor fizice, chimice şi biologice ale 
apelor, reducerea însuşirii lor de epurare naturală, perturbarea regmului hidrologic 
şi hidrogeologic.

 Articolul 88. Realizarea măsurilor ce asigură protecţia apelor
 Persoanele juridice şi fizice, activitatea cărora afectează starea apelor, sînt obli-

gate să realizeze măsuri tehnologice, de ameliorări silvice, agrotehnice, hidroteh-
nice, sanitare şi de altă natură, coordonate cu autoritatea centrală pentru resursele 
naturale şi mediu, pentru gestionarea fondului apelor, pentru supravegherea sani-
tară de stat, cu autorităţile administraţiei publice locale, care să asigure protecţia 
apelor, împotriva poluării, impurificării şi epuizării, precum şi ameliorarea stării şi 
regimului apelor.
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 Articolul 89. Planificarea măsurilor de protecţie a apelor
 Persoanele juridice, activitatera cărora afectează starea apelor sînt obligate să 

planifice măsuri corespunzătoare care să asigure protecţia apelor şi să le coordone-
ze cu autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu. 

 Articolul 90. Stimularea economică a folosirii raţionale şi a protecţiei apelor
 (1) Stimularea economică a folosirii raţionale şi a protecţiei resurselor acvatice 

se realizează prin:
 a) stabilirea unei plăţi pentru folosirea resurselor de apă şi deversarea substan-

ţelor poluante în obiectivele acvatice: 
 b) acordarea unor înlesniri de creditare şi altor avantaje beneficiarilor de folo-

sinţă a apei pentru implementarea unor tehnologii şi cicluri de producţie hidroeco-
nomicoase şi cu deşeuri minime, pentru realizarea altor activităţi de mare eficienţă 
în domeniul protecţiei apelor;

lit. c) exclusă
 d) obligarea beneficiarilor de folosinţă a apei să remedieze starea ecologică a 

obiecvtivelor acvatice;
 e) încasarea în modul stabilit a compensaţiilor băneşti pentru prejudiciul cauzat 

prin încălcarea legislaţiei apelor;
 f) luarea de măsuri pentru ameliorarea stării zonelor de protecţie sanitară ale 

surselor de alimentare cu apă, optimizarea regimului de exploatare a prizelor de 
ape subterane şi îmbunătăţirea evidenţei funcţionării acestor prize.

(2) Legislaţia, autorităţile administraţiei publice locale pot stabili şi alte moda-
lităţi de stimulare economică a activităţii de protecţie a apelor.

 (3) Eficienţa acţiunilor de protecţie a apelor, desfăşurate de persoanele juridice, 
este luată în considerare la aprecierea activităţii lor economico-financiare.

C a p i t o l u l XXIV
PROTECŢIA APELOR ÎMPOTRIVA POLUĂRII ŞI IMPURIFICĂRII

 Articolul 91. Protecţia apelor împotriva poluării şi impurificării cu deşeuri şi 
ape reziduale

 (1) Este interzisă deversarea în obiectivele acvatice a deşeurilor industriale, 
menajere şi de altă natură.

 (2) Deversarea apelor reziduale este admisă numai cu condiţia respectării pre-
vederilor articolelor 72 şi 73.

 Articolul 92. Protecţia apelor împotriva poluării şi impurificării cu produse ale 
activităţii de producţie

 Posesorii mijloacelor de transport pe apă, conductelor, instalaţiilor plutitoare şi 
altor instalaţii din obiectivele acvatice, alte persoane juridice şi fizice sînt obligaţi 
să nu admită poluarea şi impurificarea apelor cu derivate petroliere, substanţe chi-
mice şi alte produse ale activităţii de producţie.
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 Articolul 93. Protecţia suprafeţei bazinelor de recepţie, a stratului de gheaţă din 
bazine şi cursuri de apă

 Persoanele juridice sînt obligate să nu admită poluarea şi impurificarea su-
prafeţei bazinelor de recepţie, a stratului de gheaţă din bazine şi cursul de apă 
cu deşeuri de producţie, menajere şi de altă natură, precum şi derivate petroliere 
şi substanţe chimice, spălarea cărora va conduce la degradarea calităţii apelor de 
suprafaţă şi a celor subterane.

 Articolul 94. Prevenirea poluării apelor cu îngrăşăminte şi produse toxice
 Persoanele juridice şi fizice sînt obligate să nu admită poluarea apelor cu îngră-

şăminte şi produse toxice.
 Articolul 95. Circumscripţiile şi zonele de protecţie sanutară
 În scopul protecţiei apelor folosite pentru satisfacerea necesităţilor populaţiei 

cu apă potabilă, menajeră, curativă, de asanare se stabilesc circumscripţii şi zone 
de protecţie sanitară conform legislaţiei în vigoare.

 Articolul 96. Paza şi protecţia apelor subterane împotriva impurificării
 (1) Pentru folosirea raţională, paza şi protecţia resurselor de ape subterane, ex-

plorarea şi prospectarea apelor subterane se efectuează de către organizaţiile de stat 
specializate sub controlul autorităţilor administraţiei publice centrale autorizate în 
mod special în acest scop. 

 (2) În zonele unde nivelul orizontului apelor subterane se află aproape de su-
prafaţa solului, beneficiarii de folosinţă a apei sînt obligaţi să preconizeze măsuri 
suplimentare pentru paza şi protecţia apelor împotriva impurificării.

C a p i t o l u l  XXV
PROTECŢIA APELOR ÎMPOTRIVA EPUIZĂRII

 Articolul 97. Măsurile de protecţie a apelor împotriva epuizării
 (1) În scopul menţinerii unui regim favorabil sănătăţii rîurilor, lacurilor natu-

rale, lacurilor de acumulare, apelor subterane şi altor obiective acvatice, precum şi 
pentru prevenirea eroziunii solurilor, colmatării bazinelor, degradării condiţiilor de 
viaţă ale animalelor acvatice, pentru reducerea intensităţii oscilaţiilor scurgerilor 
etc, se stabilesc zone riverane de protecţie şi zone de împădurire de protecţie a 
apelor, se realizează măsuri de ameliorare silvică, antierozionale, hidrotehnice şi 
de altă natură în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.

 (2) În procesul coordonării privind amplasarea şi construcţia întreprinderilor, 
instalaţiilor şi altor obiective, care afectează starea apelor, precum şi la eliberarea 
autorităţilor de folosinţă specială a apei, autorităţile în cauză se vor călăuzi neapa-
rat de schemele de folosire complexă şi de protecţie a apelor şi de balanţele de gos-
podărire a apelor, avînd avizul pozitiv al Expertizei ecologice de stat, în care se ţine 
cont de interesele beneficiarilor de folosinţă a apei şi ale beneficiarilor funciari.

Articolul 98. Protecţia apelor subterane împotriva epuizării
 (1) Dacă la efectuarea lucrărilor de foraj sau a altor lucrări miniere, ce ţin de 

prospectarea, explorarea şi exploatarea zăcămintelor de gaze, petrol, cărbune şi 
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altor minereuri, sînt descoperite orizonturi acvatice subterane, organizaţiile care 
exercită lucrările miniere sînt obligate să anunţe imediat organele de stat pentru 
gestionarea fondului apelor şi autoritatea centrală pentru resursele naturale şi me-
diu şi să întreprindă în modul stabilit măsurile corespunzătoare pentru protecţia 
apelor subterane şi prevenirea epuizării lor.

 (2) Fîntînile arteziene urmează să fie utilate cu dispoziteive de reglare, conser-
vate sau lichidate în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

C a p i t o l u l  XXVI
PREVENIREA ŞI LICHIDAREA EFECTELOR DISTRUCTIVE 

ALE APELOR

 Articolul 99. Obligaţiunile persoanelor juridice şi fizice privind prevenirea şi 
lichidarea efectelor distructive ale apelor

 De comun acord cu autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu, cu 
organele de stat pentru gestionarea fondului apelor, cu autorităţile administraţiei 
publice locale şi cu alte autorităţi a administraţiei publice centrale interesate sau în 
baza prescripţiilor autorităţilor administraţiei publice centrale, autorizate în mod 
special în acest scop, persoanele juridice şi fizice sînt obligate să realizeze măsuri 
pentru părevenirea şi lichidarea efectelor distructive ale apelor;

 a) revărsări ale apelor, inundaţii şi subinundaţii;
 b) distrugerea malurilor, îndigurilor de protecţie şi a altor construcţii;
 c) înmlăştinirea şi salinizarea terenurilor;
 d) eroziunea solurilor, formarea rîpelor, alunicărilor de teren, a cursurilor noro-

iase de apă din ploi torenţiale şi a altor fenomene periculoase.
 Articolul 100. Măsurile urgente pentru prevenirea şi lichidarea urmărilor cala-

mităţilor naturale, provocate de efectele distructive ale apelor
 (1) Realizarea măsurilor urgente pentru prevenirea şi lichidarea urmărilor ca-

lamităţilor naturale, provocate de efectele distructive ale apelor, este reglementată 
de legislaţia în vigoare.

 (2) Pentru conducerea operativă a lucrărilor de prevenire şi lichidare a urmări-
lor calamităţilor naturale, provocate de efectele distructive ale apelor, Guvernul şi 
autorităţile administraţiei publice locale creează comisii speciale, din care fac parte 
reprezentanţi ai autorităţilor pentru mediu şi organelor de stat pentru gestionarea 
fondului apelor, precum şi reprezentanţi ai persoanelor juridice. 

 (3) Indicaţiile acestor comisii speciale sînt executorii pentru toate persoanele 
juridice şi fizice.

COMPARTIMENTUL IV
EVIDENŢA DE STAT A FOLOSIRII APELOR

Articolul 101. Sarcinile evidenţei de stat a resurselor de apă şi folosirii lor
Evidenţa de stat a resurselor de apă şi a folosirii lor are drept sarcină stabilirea 

cantităţii şi calităţii apelor, a datelor privind folosirea apelor pentru necesităţile 
populaţiei şi ale economiei naţionale.
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 Articolul 102. Cadastrul de Stat al Apelor
 Cadastrul de Stat al Apelor cuprinde datele evidenţei apelor conform indicilor 

de cantitate şi calitate, datele privind înregistrarea folosinţelor de apă, evidenţa 
folosirii apelor şi starea lor ecologică. 

 Articolul 103. Balanţele de gospodărire a apelor
 În conformitate cu legislaţia în vigoare, balanţele de gospodărire a apelor, în 

care se estimează cantitatea şi gradul de folosire a apelor, sînt întocmite pe ansam-
blul fiecărui bazin hidrografic şi pe ansamblul fiecărei regiuni economice.

 Articolul 104. Schemele de folosire complexă şi de protecţie a apelor
 Schemele generale şi de bazin hidrografic (teritoriale) de folosire complexă şi 

de protecţie a apelor determină principalele măsuri de gospodărire a apelor şi alte 
măsuri, ce urmează să fie realizate pentru satisfacerea cerinţelor de perspectivă de 
apă ale populaţiei şi economiei naţionale, precum şi pentru protecţia apelor şi pre-
venirea efectelor lor distructivre. 

 Articolul 105. Ţinerea evidenţei de stat şi de folosire a apelor, ţinerea la zi a 
Cadastrului de Stat al Apelor, întocmirea bilanţelor de gospodărire a apelor şi ela-
borarea schemelor de folosire complexă şi de protecţie a apelor

 (1) Evidenţa de stat a apelor în folosirea lor, ţinerea la zi a Cadastrului de Stat 
al Apelor, întocmirea balanţelor de gospodărire a apelor, elaborarea schemelor de 
folosire complexă şi de protecţie a apelor se efectuează din contul statului.

 (2) Ţinerea evidenţei de stat şi de folosire a apelor, ţinerea la zi a Cadastru-
lui de Stat al Apelor, modul de întocmire a balanţelor de gospodărire a apelor, de 
elaborare şi aprobare a schemelor de folosire complexă şi de protecţie a apelor se 
stabilesc de către Guvern.

COMPARTIMENTUL V
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGILAŢIEI APELOR

 Articolul 106. Nulitatea tranzacţiilor, prin care se încalcă dreptul proprietăţii 
de stat asupra apelor

 Tranzacţiile prin care, într-o formă directă sau indirectă, se încalcă dreptul 
proprietăţii de stat asupra apelor sînt considerate nule. 

 Articolul 107. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei apelor
 (1) Persoanele, culpabile de comiterea tranzacţiilor, vizate la articolul 106, 

precum şi de:
 a) ocuparea nelegitimă a obiectivelor acvatice sau folosirea nelegitimă a apelor;
 b) captarea apei cu încălcarea regimului stabilit de folosinţă;
 c) poluarea şi impurificarea apelor;
 d) darea în exploatare a unor întreprinderi, obiective comunale şi altor obiecti-

ve neutilate cu construcţiile şi instalaţiile corespunzătoare pentru prevenirea polu-
ării şi impurificării apelor sau a efectelor lor distructive;

 e) folosirea neraţională, lipsită de spirit gospodăresc, a apei;
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 f) încălcarea regimului de protecţie a apelor la bazinele de recepţie, care pro-
voacă impurificarea lor, eroziunea solului şi alte fenomene periculoase;

 g) executarea neautorizată a lucrărilor hidrotehnice şi a altor lucrări care afec-
tează starea apelor;

 h) deteriorarea construcţiilor şi instalaţiilor de gospodărire a apelor;
 i) încălcarea regulilor de exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor de gospodă-

rire a apelor;
 j) încălcarea regulilor de ţinere a evidenţei primare a folosinţei de apă, sînt pa-

sibile de răspundere civilă, administrativă sau penală în conformitate cu legislaţia 
în vigoare.

 (2) Legislaţia poate stabili răspunderea şi pentru alte cazuri de încălcare a le-
gislaţiei apelor.

 Articolul 108. Restituirea obiectivelor acvatice ocupate în mod nelegitim
 Obiectivele acvatice, ocupate în mod nelegitim, se restituie deţinătorilor lor le-

gali fără compensarea cheltuielilor, subordonate în decursul folosirii lor nelegitime.
 Articolul 109. Repararea prejudiciilor aduse prin încălcarea legislaţiei apelor
 Persoanele juridice şi fizice sînt obligate să repare prejudiciile aduse prin încăl-

carea legislaţiei apelor în proporţiile şi în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
 Articolul 110. Convenţiile internaţionale
 Dacă o convenţie internaţională la care Republica Moldova este parte are alte 

reguli decît cele prevăzute de prezentul cod, se aplică regulile internaţionale.

 PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA   Mircea SNEGUR 
 or. Chişinău, 22 iunie 1993, nr. 1532-XI

CODUL FUNCIAR*
Nr. 828 din 25.12.1991

*Republicat: 04.09.2001 în Monitorul Oficial Nr. 107 art nr: 817

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

 Articolul 1. Legislaţia funciară
 Relaţiile funciare se reglementează de Constituţia Republicii Moldova, de pre-

zentul Cod şi de alte acte legislative, emise în conformitate cu el.
 Relaţiile din sfera folosirii şi protecţiei altor bogăţii naturale (subsolul, pădu-

rile, apele, regnul vegetal şi animal, aerul atmosferic) se reglementează prin legis-
laţie specială.

 Articolul 2. Fondul funciar şi componenţa lui
 Toate terenurile, indiferent de destinaţie şi de proprietate, constituie fondul 

funciar al Republicii Moldova.
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 Fondul funciar, în dependenţă de destinaţia principală, se compune din urmă-
toarele categorii de terenuri:

 - cu destinaţie agricolă;
 - din intravilanul localităţilor;
 - destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii 

speciale;
 - destinate ocrotirii naturii, ocrotirii sănătăţii, activităţii recreative, terenurile 

de valoare istorico-culturală, terenurile zonelor suburbane şi ale zonelor verzi;
 - ale fondului silvic;
 - ale fondului apelor;
 - ale fondului de rezervă.
 Articolul 21. Obiectele relaţiilor funciare
 Obiecte ale relaţiilor funciare sînt: sectoarele de teren, cotele de teren şi drep-

turile asupra lor.
 Sectoarele de teren se caracterizează prin suprafaţă, amplasament, hotare, au 

statut juridic şi alte caracteristici, specificate în documentaţia înregistrării de stat a 
dreptului asupra pămîntului.

 Sectoarele de teren şi obiectele aferente acestora (solul, bazinele de apă închi-
se, pădurile, plantaţiile multianuale, clădirile, construcţiile, edificiile etc.), strămu-
tarea cărora este imposibilă fără a cauza pierderi directe destinaţiei lor, constituie 
bunuri imobile.

 Sectoarele de teren pot fi divizibile şi indivizibile.
 Se consideră divizibile sectoarele de teren care pot fi împărţite în porţiuni 

fără a le schimba destinaţia, fără a încălca normele antiincendiare, sanitare, eco-
logice, agrotehnice şi urbanistice, fiecare porţiune formînd după divizare un teren 
de sine stătător.

 În cazurile prevăzute de lege sectorul de teren poate fi considerat indivizibil.
 Cotele de teren ale sectorului de teren aflat în folosinţă comună de asemenea 

constituie obiecte ale relaţiilor funciare.
 Cotele de teren au expresie cantitativă şi descriere, cuprinzînd indicaţii privind 

destinaţia şi categoria de folosinţă. Cotele de teren în natură nu se delimitează.
 Articolul 3. Proprietatea asupra terenurilor
 Terenurile în Republica Moldova pot fi în proprietate publică şi privată.
 Statul ocroteşte în egală măsură ambele tipuri de proprietate.
 Raporturile de proprietate asupra pămîntului se stabilesc de legislaţie. 
 Articolul 4. Deţinătorii de terenuri
 Prin deţinători de terenuri se înţeleg titularii dreptului de proprietate, de pose-

siune, de beneficiere funciară.
 Deţinătorii de terenuri cu titlu de proprietate privată pot fi cetăţeni ai Republicii 

Moldova şi investitorii străini, în conformitate cu legislaţia.
 Deţinătorii de terenuri cu orice titlu sînt protejaţi de stat.
 Nu se admite restituirea terenurilor foştilor proprietari şi urmaşilor lor. Acesto-
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ra li se pot atribui terenuri în proprietate în condiţiile prevăzute de prezentul Cod.
 Articolul 5. Protecţia ecologică a terenurilor
 Terenurile, ca spaţiu de importanţă vitală, ca mijloc de producţie agricolă şi 

spaţiu de amplasare a tuturor obiectelor de activitate umană sînt protejate de stat.
 Protecţia ecologică a terenurilor este prioritară altor forme de activitate.
 Articolul 6. Atribuţiile statului în relaţiile funciare.
 Funcţia de atribuire şi de înstrăinare a terenurilor, de autentificare a dreptului 

deţinătorilor de terenuri o au numai organele administraţiei de stat.
 Statul sprijină material, financiar şi organizatoric dezvoltarea eficientă a tuturor 

formelor de gospodărire agricolă, tehnologizarea agriculturii în sensul îmbunătă-
ţirii lucrării şi valorificării terenului cu reducerea corespunzătoare a pierderilor şi 
deşeurilor poluante, efectuarea studiilor de impact ecologic, economic şi social 
care să fundamenteze deciziile de promovare a noilor investiţii în agricultură, mă-
surile de protecţie a terenului ca fundament al dezvoltării durabile a gospodăriilor, 
asigură folosirea economicoasă a terenurilor şi restrîngerea suprafeţelor ocupate de 
construcţii, garantează dreptul de proprietate şi celelalte drepturi ale deţinătorilor 
de terenuri.

 Autorităţile administraţiei publice locale constituie comisii funciare din consi-
lieri ai consiliilor locale, specialişti ai organelor de stat pentru reglementarea regi-
mului proprietăţii funciare şi ai organelor de privatizare reprezentanţi ai întreprin-
derilor agricole şi din locuitori ai unităţii administrativ-teritoriale respective. 

 Funcţiile acestor comisii se stabilesc în regulamentul elaborat de Guvern.
 Articolul 61. Înregistrarea de stat a sectoarelor de teren şi a drepturilor asupra 

lor 
 Terenurile, indiferent de destinaţie şi tipul de proprietate, precum şi drepturile 

asupra lor, sînt supuse înregistrării de stat în registrul bunurilor imobile al oficiului 
cadastral teritorial în modul stabilit de Legea cadastrului bunurilor imobile. 

 Înregistrarea de stat a sectoarelor de teren şi a drepturilor asupra lor în registrul 
bunurilor imobile al oficiului cadastral teritorial include:

 înregistrarea dreptului asupra sectorului de teren ce nu are hotare clar deli-
mitate;

 înregistrarea condiţionată a dreptului de proprietate asupra sectorului de teren 
în cazul în care proprietarul acestuia nu dispune de documentul care ar confirma 
acest drept;

 înregistrarea condiţionată a dreptului de proprietate asupra sectorului de teren 
în cazul în care proprietarul acestuia nu poate fi identificat;

 înregistrarea integrală a sectorului de teren şi a dreptului asupra lui. 
 Înregistrarea dreptului de proprietate asupra sectorului de teren ce nu are hotare 

clar delimitate se efectuează şi în cazul cînd sectorul de teren nu este delimitat în 
natură, nu este cartografiat sau hotarele acestuia nu au fost coordonate cu proprie-
tarii terenurilor adiacente. În asemenea cazuri, fiecărui proprietar îi va fi înregistrat 
dreptul la cota de teren echivalent pînă la momentul delimitării hotarelor, în con-
formitate cu legislaţia.
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 În cazul în care proprietarul sectorului de teren nu dispune de documentul care 
i-ar confirma dreptul de proprietate asupra acestuia, pînă vor fi întreprinse acţiuni 
de stabilire a dreptului de proprietate, acest drept este înregistrat condiţionat pe 
numele proprietarului sectorului de teren, cu efectuarea menţiunii respective în 
registrul bunurilor imobile. Pe durata termenului de înregistrare condiţionată, pro-
prietarul sectorului de teren nu este în drept să efectueze tranzacţii cu acest teren.

 În cazul în care în procesul înregistrării nu pot fi identificate nici drepturile de 
proprietate asupra sectorului de teren şi nici proprietarul acestuia, sectorul de teren 
este înregistrat condiţionat ca proprietate a unităţii administrativ-teritoriale în al 
cărei teritoriu este situat. Autoritatea administraţiei publice locale respectivă nu 
este în drept să încheie tranzacţii cu acest sector de teren pînă în momentul cînd, la 
cererea acesteia, instanţa judecătorească va examina cazul şi, prin hotărîre rămasă 
definitivă, va recunoaşte sectorul de teren drept bun fără stăpîn în conformitate cu 
prevederile Codului civil. 

 Pentru înregistrarea de stat a sectorului de teren şi a dreptului asupra lui, la 
oficiul cadastral teritorial se prezintă documentele ce confirmă dreptul asupra lui, 
prevăzute la art.20 din prezentul cod. 

 Dreptul de proprietate neînregistrat asupra sectorului de teren se va considera 
nul în relaţiile cu terţii, inclusiv cu statul, care nu ştiu de existenţa acestui drept. 

Pentru înregistrarea la oficiul cadastral teritorial a dreptului de proprietate asu-
pra sectorului de teren după expirarea termenului stabilit de lege, se va achita o 
plată dublă, stabilită de legislaţia în vigoare.

Capitolul II
COMPETENŢA PARLAMENTULUI, A GUVERNULUI, 

A AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 
ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR FUNCIARE

 Articolul 7. Competenţa Parlamentului
 De competenţa Parlamentului ţin:
 reglementarea legislativă a relaţiilor funciare pe întregul teritoriu al Republicii 

Moldova;
 organizarea controlului asupra respectării legislaţiei funciare;
 stabilirea suprafeţelor cu regim juridic special;
 stabilirea tarifelor pentru calcularea preţului normativ al pămîntului şi cotelor 

impozitului funciar;
 rezolvarea altor chestiuni ce intră în competenţa Parlamentului.
 Articolul 8. Competenţa Guvernului
 De competenţa Guvernului ţin:
 aprobarea perimetrului localităţilor urbane;
 elaborarea măsurilor de protecţie a terenurilor şi organizarea realizării lor;
 ţinerea cadastrului funciar şi organizarea reglementării regimului proprietăţii 

funciare pe teritoriul republicii;
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 aprobarea cadastrului funciar anual;
 stabilirea modului de încasare a impozitelor funciare şi a altor plăţi;
 stabilirea şi schimbarea destinaţiei terenurilor, la propunerea consiliilor unită-

ţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau, respectiv, de nivelul al doilea, în 
temeiul cererii proprietarului

schimbarea categoriei terenurilor cu destinaţie specială;
 elaborarea programelor, schemelor, proiectelor şi planurilor de reglementare a 

regimului proprietăţii funciare în republică şi asigurarea realizării lor;
 elaborarea unei metodici unice de evaluare a terenurilor;
 organizarea controlului asupra folosirii şi protecţiei terenurilor;
 aprobarea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale în baza propunerilor 

consiliilor raionale sau municipale;
 determinarea listei întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor ale căror terenuri 

rămîn în proprietatea statului şi prezentarea acesteia spre aprobare Parlamentului;
 aprobarea suprafeţelor de vii şi livezi supuse casării în baza propunerilor comi-

tetelor executive raionale sau primăriilor municipale.
 Articolul 9. Competenţa consiliilor raionale şi municipale
 De competenţa consiliilor raionale şi municipale ţin:
 exercitarea controlului asupra folosirii şi protecţiei terenurilor; 
 stabilirea impozitelor funciare şi altor plăţi, încasarea lor;
 stabilirea şi schimbarea perimetrului intravilanului localităţilor şi soluţionarea 

litigiilor privind perimetrele;
 ţinerea cadastrului funciar al raionului şi municipiului, organizarea reglemen-

tării regimului proprietăţii funciare;
 elaborarea programelor, schemelor, proiectelor şi planurilor de reglementare a 

regimului proprietăţii funciare pe teritoriul raionului şi municipiului şi asigurarea 
realizării lor;

 repartizarea şi retragerea terenurilor, în modul stabilit de lege;
 stabilirea suprafeţelor care rămîn în proprietatea statului în limita raionului şi 

municipiului;
 schimbarea destinaţiei terenurilor agricole cu gradul de evaluare a fertilităţii 

naturale mai mic de 40, în cazul trecerii acestora în fondul silvic, la propunerea 
consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, în temeiul cererii pro-
prietarului

 autentificarea drepturilor deţinătorilor de terenuri;
 privarea deţinătorilor de dreptul de proprietate asupra terenurilor în conformi-

tate cu legislaţia în vigoare;
 determinarea şi repartizarea terenurilor pentru construcţii;
elaborarea propunerilor privind hotarele unităţilor administrativ-teritoriale pen-

tru a fi aprobate de Guvern.
 Articolul 10. Competenţa consiliilor săteşti (comunale) şi orăşeneşti
 De competenţa consiliilor săteşti (comunale) şi orăşeneşti ţin:
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 atribuirea terenurilor şi înstrăinarea lor fără schimbarea destinaţiei acestora, în 
modul stabilit de lege;

 autentificarea drepturilor deţinătorilor de terenuri, în modul stabilit de lege;
 asigurarea perceperii impozitului funciar;
 exercitarea controlului de stat asupra folosirii şi protecţiei terenurilor;
 ţinerea cadastrului funciar în teritoriul din subordine;
 privarea de drepturi a deţinătorilor de terenuri în condiţiile prevăzute de lege;
 determinarea şi atribuirea terenurilor pentru construcţii şi amplasarea lor, în 

conformitate cu legea;
 soluţionarea litigiilor funciare în limitele competenţei lor;
 organizarea evaluării terenurilor conform metodicii unice, elaborate de Guvern;
 stabilirea suprafeţelor care rămîn în proprietatea statului în limita teritoriilor 

satelor (comunelor);
 elaborarea propunerilor vizînd aprobarea de către consiliul raional şi municipal 

a perimetrelor localităţilor săteşti;
prezentarea propunerilor de schimbare a destinaţiei terenurilor agricole în te-

meiul cererii proprietarului.

Capitolul III
ATRIBUIREA ŞI ÎNSTRĂINAREA TERENURILOR

 Articolul 11. Atribuirea sectoarelor de teren din intravilan pentru case, anexe 
gospodăreşti şi grădini

 Autorităţile administraţiei publice locale atribuie cetăţenilor terenuri fără plată, 
eliberîndu-le titluri de proprietate:

trec în proprietatea cetăţenilor sectoarele de teren ocupate de case, anexe gos-
podăreşti şi grădini care li s-au atribuit în conformitate cu legislaţia;

 atribuie familiilor nou-formate sectoare de teren din rezerva intravilanului pînă 
la epuizarea acesteia pentru construcţia caselor de locuit, anexelor gospodăreşti şi 
grădini: în oraşe - de la 0,04 pînă la 0,07 hectare, în localităţi rurale - pînă la 0,12 
hectare. Dimensiunile concrete ale sectoarelor de teren se stabilesc de către autori-
tăţile administraţiei publice locale;

 trec (în limita normelor de urbanism, iar dacă aceasta nu este posibil, reieşind 
din suprafaţa reală a terenului ce deserveşte construcţiile) terenurile aferente ca-
selor de locuit cu mai multe apartamente privatizate, care nu constituie blocuri, 
în proprietatea comună în diviziune a proprietarilor apartamentelor, proporţional 
suprafeţei privatizate de fiecare.

 Atribuirea repetată în proprietate privată a terenurilor cetăţenilor în scopurile 
indicate în alineatul 1 al prezentului articol, se efectuează contra plată prin vînzare 
la licitaţie, organizată de autoritatea administraţiei publice locale. Preţul iniţial de 
vînzare a terenului nu va fi mai mic decît preţul normativ al pămîntului calculat în 
baza tarifelor stabilite de legislaţia în vigoare.
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 Se admite atribuirea repetată, fără plată, a terenurilor, în scopurile prevăzute 
în alineatul 1 al prezentului articol, cetăţenilor a căror proprietate funciară a fost 
distrusă în rezultatul calamităţilor naturale.

 Articolul 12.Atribuirea în proprietate privată a cotelor de teren echivalent
 Comisiile funciare, constituite în conformitate cu art. 6 din prezentul Cod, 

stabilesc terenurile care rămîn în proprietate publică în hotarele unităţii adminis-
trativ-teritoriale:

 rezervă pînă la cinci la sută din terenurile cu destinaţie agricolă pentru necesi-
tăţile dezvoltării sociale a localităţii;

rezervă suprafeţe corespunzătoare pentru a fi folosite ca păşuni obşteşti.
Diferenţa dintre suprafaţa totală a unităţii administrativ-teritoriale şi suprafaţa 

terenurilor repartizate în proprietate publică constituie fondul de privatizare.
 Comisiile funciare stabilesc cota de teren echivalent care se atribuie în propri-

etate privată:
membrilor de colhozuri, salariaţilor din sovhozuri şi din secţiile de producere 

ale colegiilor agricole (zootehnice) sau din alte întreprinderi agricole, inclusiv pen-
sionarilor din aceste unităţi economice;

 salariaţilor din organizaţii şi întreprinderi care locuiesc în localităţi rurale şi 
execută nemijlocit lucrări de construcţie şi exploatare a sistemelor de ameliorare, 
restabilire şi îmbunătăţire a terenurilor şi sporire a fertilităţii solurilor în localitatea 
respectivă, inclusiv pensionarilor din aceste unităţi economice;

 persoanelor care locuiesc în localităţi rurale care au fost transferate din între-
prinderi agricole în organizaţii de construcţie şi transport colhoznice şi intergospo-
dăreşti, inclusiv pensionarilor din aceste unităţi economice;

 salariaţilor din întreprinderile zootehnice intergospodăreşti, inclusiv pensiona-
rilor din aceste unităţi economice. Salariaţilor şi pensionarilor din întreprinderile 
zootehnice intergospodăreşti, care nu dispun de terenuri agricole supuse privatiză-
rii, cota de teren echivalent li se atribuie la locul de trai;

 persoanelor care deţin funcţii elective sau îşi satisfac serviciul militar în termen 
şi care pînă la aceasta au lucrat la întreprinderi agricole;

 persoanelor care au lucrat anterior la întreprinderile agricole din localitatea 
respectivă: bărbaţii - 25 de ani, femeile - 20 de ani;

 veteranilor celui de-al doilea război mondial, foştilor ostaşi-internaţionalişti, 
familiilor persoanelor care şi-au pierdut viaţa ca urmare a participării la acţiunile 
de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Mol-
dova, care locuiesc în localităţi rurale - la locul de trai;

 persoanelor supuse represiunilor politice şi reabilitate ulterior, care locuiesc în 
localităţi rurale - la locul de trai;

 persoanelor care au adus pămînt în gospodăriile colective, dar nu lucrează în 
ele.

Pînă la 50 la sută din cota de teren echivalent calculată pe unitatea administra-
tiv-teritorială respectivă se atribuie:
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 persoanelor indicate la subalineatele 1-5 ale alineatului 4 din prezentul articol 
care au lucrat în întreprinderi industriale şi în alte unităţi cu profil neagricol şi au o 
vechime în muncă în agricultură mai mică de 5 ani;

 persoanelor domiciliate în localităţi rurale care au fost angajate în sfera socială 
avînd o vechime în muncă de 25 de ani bărbaţii şi 20 de ani femeile care au pierdut 
capacitatea de muncă în specialitate din motive de vîrstă sau de sănătate, dacă nici 
un membru al familiei nu a primit cota de teren echivalent;

salariaţilor din secţiile de învăţămînt ale colegiilor agricole (zootehnice), inclu-
siv pensionarilor din aceste unităţi economice.

 Toate operaţiunile de atribuire a cotei de teren echivalent se înfăptuiesc, ţinîn-
du-se cont de situaţia de la 1 ianuarie 1992.

 Autentificarea dreptului de proprietate asupra cotei de teren echivalent se face 
în baza hotărîrii autorităţilor administraţiei publice locale prin eliberarea unui titlu 
ce confirmă acest drept.

Articolul 13. Atribuirea în natură (pe loc) a cotelor de teren echivalent
 Amplasarea terenurilor care se atribuie în calitate de cote de teren echivalent 

va fi determinată de primăria satului (comunei) sau oraşului fără cererea titularului 
cotei de teren echivalent în baza proiectului de organizare a teritoriului, elaborat de 
o întreprindere de stat sau privată care dispune de licenţa respectivă.

 Proiectul de organizare a teritoriului se aprobă de primăria satului (comunei) 
sau oraşului la propunerea comisiei funciare.

 La elaborarea proiectului de organizare a teritoriului se va ţine cont de listele 
grupurilor de proprietari ai cotelor de teren echivalent, aprobate de primăria satu-
lui (comunei) sau oraşului, şi de consecutivitatea atribuirii terenurilor în hotarele 
cîmpurilor.

 La cererea proprietarului cotei de teren echivalent, în cadrul elaborării proiec-
tului de organizare a teritoriului, primăria satului (comunei) sau oraşului poate de-
cide atribuirea în natură (pe loc) a cotei de teren echivalent şi grădinii (grădinilor) 
din extravilan într-un singur teren.

 Cota de teren echivalent ce se atribuie în natură (pe loc) în conformitate cu 
proiectul de organizare a teritoriului poate fi divizată, în funcţie de situaţie, în cel 
mult 3 terenuri (teren arabil, vie şi livadă).

 Primăria, în baza propunerii comisiei funciare şi ţinînd cont de dorinţa pro-
prietarilor cotelor de teren echivalent, va lua o decizie de atribuire a terenurilor 
cu un număr egal de grade-hectare sau a terenurilor cu suprafaţa egală fără a lua 
în considerare bonitatea solului sau a terenurilor cu suprafaţa egală, dar luînd în 
considerare bonitatea medie a solului cîmpului respectiv.

 Primăria satului (comunei) sau oraşului eliberează titlul de autentificare a drep-
tului deţinătorului de teren pentru fiecare teren, înregistrează proprietarii terenuri-
lor în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri şi, la cererea deţinătorului de 
teren, stabileşte hotarele terenului în natură (pe loc).
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 Articolul 14. Moştenirea şi înstrăinarea terenurilor dobîndite în proprietate pri-
vată

 Terenurile dobîndite în proprietate privată se transmit prin moştenire în modul 
stabilit de legislaţia în vigoare. 

 Înstrăinarea prin acte juridice între vii se admite în strictă conformitate cu 
legislaţia în vigoare.

 Articolul 15. Atribuirea terenurilor pentru alte necesităţi decît cele agricole sau 
silvice 

 Întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor de stat şi municipale li se atribuie în 
folosinţă terenuri proprietate publică a statului, respectiv a unităţilor administrativ-
teritoriale, pentru desfăşurarea activităţii lor. 

 Pentru construcţia obiectivelor industriale, comunale, de locuinţe, căilor fera-
te şi autostrăzilor, liniilor de transport electric, conductelor magistrale, precum şi 
pentru alte necesităţi decît cele agricole sau silvice, se atribuie terenuri cu bonitate 
scăzută, precum şi terenuri neîmpădurite. 

 Procedura de atribuire a terenurilor pentru alte necesităţi decît cele agricole 
sau silvice se stabileşte printr-un regulament cu privire la modul de atribuire şi de 
modificare a destinaţiei terenurilor, aprobat de Guvern.

Articolul 151. Terenurile instituţiilor de cult şi ale cimitirelor
 Mănăstirilor li se atribuie în proprietate privată, fără plată, terenuri agricole cu 

o suprafaţă de pînă la 5 hectare din contul terenurilor proprietate publică a unităţi-
lor administrativ-teritoriale.

 Suprafaţa totală a terenurilor unei mănăstiri, dobîndite prin vînzare-cumpărare, 
donaţie etc., nu poate depăşi 100 de hectare.

 Proprietarul bisericii şi altor construcţii de pe lîngă ea este concomitent şi pro-
prietarul terenurilor aferente în hotarele existente.

 Pentru amenajarea cimitirelor se atribuie terenuri proprietate publică a unităţi-
lor administrativ-teritoriale.

Art. 16 exclus
Articolul 17. Loturile auxiliare
 Lucrătorii din anumite ramuri ale economiei naţionale - transporturi, silvicul-

tură, industria forestieră, telecomunicaţii, gospodăria apelor, piscicultură şi alte-
le - pot beneficia, în conformitate cu reglementările din domeniile respective, de 
loturi pentru grădină, fîneţe şi păşuni, conform hotărîrii conducerii unităţii în care 
lucrează.

 Aceste loturi se distribuie din terenurile aflate în folosinţa unităţii respective şi 
pot fi utilizate numai în scopuri agricole.

 Articolul 18. Condiţiile de distribuire a loturilor auxiliare
 Loturile auxiliare se distribuie persoanei pentru perioada de muncă în unitatea 

dată. În cazul în care raportul de muncă dintre persoană şi unitate încetează, dreptul 
de folosinţă a lotului auxiliar, dacă acesta este semănat, se stinge după recoltare.
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 Unei familii i se distribuie un singur lot auxiliar, indiferent de numărul mem-
brilor ei ce beneficiază de acest drept.

 Articolul 19. Păstrarea dreptului asupra lotului auxiliar
 Dreptul asupra lotului auxiliar se păstrează lucrătorilor care au ieşit la pensie 

pentru limită de vîrstă sau la pensie de invaliditate, familiilor lucrătorilor care sati-
sfac serviciul militar activ sau celor care au intrat la învăţătură - pe întreaga perioadă 
de satisfacere a serviciului militar sau de studii, membrilor inapţi pentru muncă ai fa-
miliei lucrătorilor care şi-au pierdut viaţa în exerciţiul funcţiunii; soţului inapt pentru 
muncă şi părinţilor bătrîni - pe viaţă, iar copiilor - pînă la atingerea majoratului.

 Articolul 20. Documentele ce confirmă drepturile deţinătorilor de teren
 Documentele ce confirmă drepturile deţinătorilor de teren sînt: titlul de au-

tentificare a dreptului deţinătorului de teren, eliberat de autorităţile administraţiei 
publice locale în cazul atribuirii de către acestea a terenurilor proprietate publică a 
unităţilor administrativ-teritoriale sau de către Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi 
Cadastru în cazul atribuirii de către stat a terenurilor proprietate publică a statului, 
certificatul de moştenire, contractul de vînzare-cumpărare, contractul de donaţie, 
contractul de schimb, contractul de arendă şi altele.

 Forma titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren se stabileşte 
de Guvern.

 Drepturile de proprietate şi alte drepturi patrimoniale asupra terenului se înre-
gistrează în conformitate cu legislaţia.

Articolul 21. Inadmisibiltatea folosirii terenurilor pînă la stabilirea hotarelor în 
natură (pe loc) 

 Deţinătorii de terenuri nu au dreptul la folosinţa lor, inclusiv în condiţii de 
arendă, pînă cînd primăria, în cazul atribuirii de către aceasta a terenurilor propri-
etate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, sau Agenţia de Stat Relaţii Fun-
ciare şi Cadastru, în cazul atribuirii de către stat a terenurilor proprietate publică a 
statului, nu va stabili hotarele terenurilor în natură (pe loc).

Articolul 22. Inadmisibilitatea atribuirii terenurilor în alte scopuri decît cele 
agricole şi silvice întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, care nu şi-au îndepli-
nit obligaţiile în privinţa terenurilor repartizate anterior

 Se interzice atribuirea în folosinţă (inclusiv provizorie) a terenurilor în alte sco-
puri decît cele agricole şi silvice întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor care 
nu au reparat prejudiciile şi pierderile de producţie agricolă, legate de terenurile 
repartizate anterior, sau care nu şi-au îndeplinit obligaţiile către deţinători privind 
folosirea conform destinaţiei a terenurilor, anterior productive şi degradate ulterior 
din vina acestor întreprinderi, instituţii şi organizaţii.

 Articolul 23. Stingerea dreptului asupra terenului
 Dreptul asupra terenului se stinge în cazurile:
 1) renunţării benevole a deţinătorului la teren;
 2) înstrăinării terenului de către proprietar;
 3) retragerii terenului pentru nevoile statului şi societăţii;
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 4) retragerii terenului în cazul şi în modul stabilit în articolul 25 din prezentul 
Cod;

 5) decedării proprietarului;
 6) neachitării sistematice a impozitului funciar în termenul stabilit de lege;
 7) expirării termenului pentru care a fost dat în folosinţă terenul;
 8) încetării activităţii întreprinderii, instituţiei, organizaţiei;
 9) încetării raporturilor de muncă, în virtutea cărora a fost repartizat lotul auxi-

liar, dacă legislaţia nu prevede altfel;
 10) nerespectării condiţiilor contractului de arendă;
 11) exploatării terenului prin metode care conduc la degradarea solurilor, la po-

luarea lor chimică, radioactivă şi de altă natură, la înrăutăţirea situaţiei ecologice;
 12) folosirii terenurilor irigate prin metode care conduc la înmlăştinire, la sali-

nizare secundară şi la apariţia focarelor de eroziune prin irigare.
 Punctele 3), 4), 6), 11) şi 12) ale prezentului articol nu se extind asupra dreptu-

lui de proprietate a cetăţeanului asupra terenului destinat construirii casei de locuit, 
anexelor gospodăreşti şi a celui ocupat de grădini personale.

 Dreptul de a folosi terenul se poate stinge dacă posesorul funciar sau benefici-
arul funciar a săvîrşit acţiuni indicate în articolul 96 din prezentul Cod.

 
Articolul 24. Sancţiunile aplicate în caz de necultivare a terenurilor agricole şi 

neluare a măsurilor de protecţie a solului
 Proprietarul funciar care, fără motive întemeiate, nu cultivă terenurile agricole 

şi nu ia măsuri pentru protecţia şi ameliorarea solului se sancţionează administrativ 
în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 Articolul 25. Modul de retragere a terenurilor din dreptul de posesiune şi de 
beneficiere

 În cazul cînd deţinătorul cu titlu de posesiune sau de folosinţă nu utilizează 
terenul în scopul în care i s-a atribuit, autoritatea administraţiei publice locale re-
spectivă, la cererea proprietarului, va dispune aplicarea sancţiunilor contravenţio-
nale prevăzute de lege şi îl va soma în scris, stabilind termenul, să-şi îndeplinească 
obligaţiile.

 În cazul în care deţinătorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile în termenul stabilit (nu 
mai mare de doi ani) el va pierde dreptul de posesiune sau de folosinţă a terenului 
prin decizia instanţei judecătoreşti la cererea proprietarului funciar.

 Hotărîrea privind stingerea dreptului de folosinţă a terenului în cazurile pre-
văzute de alineatul întîi al articolului 18 din prezentul Cod o adoptă administraţia 
întreprinderii, instituţiei, organizaţiei respective.

 În cazul stingerii dreptului de posesiune sau de folosinţă funciară autoritatea 
administraţiei publice locale respectivă, cu participarea părţilor interesate, adoptă 
o hotărîre privitoare la eliberarea de compensaţie deţinătorilor pentru cheltuielile 
legate de ameliorarea terenurilor sau de repararea de către aceştia a daunelor prici-
nuite de ei prin folosirea lor neraţională.
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 Articolul 26. Circumstanţele de care trebuie să se ţină seama la stabilirea mo-
mentului de stingere a dreptului de proprietate, posesiune sau folosinţă funciară

 Apariţia temeiurilor de stingere a dreptului de proprietate, posesiune sau folo-
sinţă funciară nu privează pe deţinătorii de terenuri, inclusiv pe arendaş, de dreptul 
de a strînge recolta şi nu scuteşte de plata impozitelor, de obligaţia de a păstra 
calitatea solului.

Capitolul IV
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE DEŢINĂTORILOR DE TERENURI

 Articolul 27. Drepturile proprietarilor funciari
 Proprietarii funciari au dreptul:
 să gospodărească de sine stătător terenul;
 să fie proprietarii producţiei obţinute şi a veniturilor din realizarea ei;
 să folosească în modul stabilit de lege zăcămintele, pădurile, apele şi alte bo-

găţii ale pămîntului;
 să construiască în modul stabilit de lege case, clădiri de producţie, edificii cu 

destinaţie social-culturală şi cu altă destinaţie;
 să dea terenul sau o parte din el în folosinţă prin arendă sau sub altă formă;
 să primească, în caz de retragere a terenului pentru nevoile statului şi a societă-

ţii, compensarea deplină a cheltuielilor şi pierderilor, inclusiv a avantajului ratat;
 să lase ca moştenire terenul şi să-l înstrăineze în conformitate cu legea.
 Articolul 28. Drepturile posesorilor şi ale beneficiarilor funciari
 Posesorii şi beneficiarii au dreptul:
 să folosească terenurile potrivit condiţiilor de atribuire;
 să fie proprietarii producţiei obţinute;
 să folosească în modul stabilit de lege zăcămintele, pădurile, apele şi alte bo-

găţii ale pămîntului;
 să primească, în caz de stingere a dreptului de posesiune sau beneficiere, com-

pensarea cheltuielilor legate de ameliorarea terenului.
 Articolul 29. Obligaţiile deţinătorilor de terenuri
 Deţinătorii de terenuri sînt obligaţi:
 să folosească terenurile în conformitate cu destinaţia lor;
 să respecte, conform recomandărilor agrotehnice, condiţiile de exploatare a te-

renurilor, structura asolamentelor, să nu admită folosirea abuzivă a îngrăşămintelor 
chimice şi a preparatelor de fitosanitărie;

 să achite la timp impozitul funciar şi alte plăţi pentru folosirea terenurilor;
 să ia măsuri de prevenire şi combatere a eroziunilor, a compactării solului, a 

alunecărilor de teren, a salinizării sau înmlăştinirii secundare, să asigure atît obţine-
rea unei producţii calitative, cît şi protecţia solului şi sporirea fertilităţii lui;

 să respecte drepturile altor deţinători de terenuri;
 să păstreze bornele de hotar şi punctele reţelei geodezice de stat din teren;
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 să respecte proiectul de organizare a teritoriului;
 să prezinte la timp autorităţilor administraţiei publice locale informaţiile stabi-

lite prin legislaţie, privitoare la starea şi folosirea terenului.
 Articolul 30. Apărarea drepturilor deţinătorilor de terenuri
 Amestecul din partea organelor şi organizaţiilor de stat, economice şi de altă 

natură în activitatea deţinătorilor de terenuri este interzis, cu excepţia cazurilor în 
care ultimii încalcă legislaţia.

 Drepturile încălcate ale deţinătorilor de terenuri urmează să fie restabilite, iar 
daunele pricinuite prin încălcarea drepturilor să fie reparate integral.

 Articolul 31. Neadmiterea acţiunilor negative asupra terenurilor agricole, asu-
pra pădurilor şi altor terenuri din afara hotarelor terenurilor atribuite în proprietate, 
posesiune şi în folosinţă

 Proprietarii funciari, întreprinderile, instituţiile, organizaţiile, alţi posesori şi 
beneficiari, care exploatează bogăţii minerale sau efectuează alte lucrări cu acţiu-
ne negativă asupra terenurilor agricole, pădurilor şi altor terenuri situate în afara 
hotarelor terenurilor atribuite lor sînt obligaţi să prevadă şi să ia măsuri pentru 
neadmiterea acţiunilor negative.

 Articolul 32. Protecţia patrimoniului
 Monumentele istorice, vestigiile şi obiectele arheologice, tezaurele care se vor 

descoperi la faţa locului sau în subsol se află sub protecţia legii.
 Deţinătorii de terenuri pe care sînt situate astfel de obiecte sînt obligaţi să 

asigure integritatea lor, iar în caz de necesitate să permită efectuarea lucrărilor de 
cercetare sau conservare şi să aducă faptul acesta la cunoştinţa autorităţilor admi-
nistraţiei publice locale.

 Proprietarii terenurilor vor fi despăgubiţi cu teren echivalent sau în bani pentru 
daunele suferite şi terenurile retrase în domeniul public.

 Articolul 33. Descopertarea stratului fertil
 Titularii obiectelor de investiţii de producţie amplasate pe terenuri agricole şi 

silvice sînt obligaţi să ia măsuri, prealabile executării construcţiei obiectelor, de 
descopertare a stratului de sol fertil de pe suprafeţele amplasamentelor aprobate, pe 
care să-l depoziteze şi să-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, 
indicate de organele agricole sau silvice, în vederea punerii în valoare sau amelio-
rării acestor terenuri.

 Depozitarea stratului fertil pe alte terenuri se face numai cu acordul proprieta-
rilor acestora fără plată pentru sporul de valoare astfel obţinut şi fără despăgubiri 
pentru perioada de nefolosire a terenurilor.

 Se interzice descopertarea stratului fertil în scopuri comerciale.
 Articolul 34. Plata pentru folosirea terenului şi înlesnirile la încasarea acestei 

plăţi
 Plata pentru folosirea terenului se încasează anual sub formă de impozit funciar 

sau plată de arendă, stabilite în dependenţă de calitatea şi amplasarea terenului pe 
baza documentelor de evaluare funciară.
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Impozitul funciar şi înlesnirile la plata impozitului funciar sînt stabilite în Co-
dul fiscal al Republicii Moldova.

 Plata pentru folosirea terenurilor pe care se efectuează lucrări de exploatare a 
zăcămintelor de substanţe minerale utile se încasează sub formă de impozit funciar 
conform legii.

Articolul 35. Folosirea plăţilor pentru terenuri
 Plăţile pentru terenuri se încasează la bugetele respective ale autorităţilor admi-

nistraţiei publice locale şi se centralizează parţial în bugetul republican. Ele sînt alo-
cate, în primul rînd, pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare şi protecţia 
pămînturilor, pentru îmbunătăţirea calităţii lor, pentru stimularea materială a deţină-
torilor de terenuri care efectuează aceste lucrări şi pentru amenajarea teritoriului.

Capitolul V
TERENURILE CU DESTINAŢIE AGRICOLĂ

 Articolul 36. Atribuirea terenurilor cu destinaţie agricolă
 Terenurile sînt declarate bune pentru agricultură pe baza materialelor cadas-

trului funciar.
 Terenurile cu destinaţie agricolă se repartizează pentru organizarea producţiei 

agricole şi agroindustriale:
cetăţenilor Republicii Moldova;
 întreprinderilor, organizaţiilor şi asociaţiilor agricole şi agroindustriale de stat 

şi cooperatiste;
 instituţiilor de cercetări ştiinţifice, didactice şi altor instituţii agricole, şcolilor 

tehnice profesionale şi şcolilor de cultură generală săteşti;
 întreprinderilor agricole mixte.
 Articolul 37. Păstrarea dreptului asupra terenului
 Dreptul întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor agricole şi agroindustriale 

de stat şi cooperatiste asupra terenului se păstrează în cazul intrării lor în compo-
nenţa asociaţiilor şi combinatelor agroindustriale, agrofirmelor şi altor formaţiuni 
şi la ieşirea din componenţa acestora.

 Articolul 38. Atribuirea terenurilor pentru îndeletniciri şi meşteşuguri populare
 Terenurile pentru îndeletniciri şi meşteşuguri populare se atribuie cetăţenilor 

de autorităţile administraţiei publice locale în condiţii contractuale.
 Mărimea, condiţiile atribuirii şi folosirii terenurilor indicate se stabilesc de către 

autorităţile administraţiei publice locale, luîndu-se în considerare condiţiile concrete.
 Articolul 39. Grădini şi loturi pentru legumicultură
 Terenurile atribuite în proprietate ca loturi de lîngă casă, în conformitate cu 

legislaţia, amplasate în extravilanul satului (comunei) sau oraşului, se consideră 
grădini.

 Schimbarea destinaţiei terenurilor ocupate de grădini se efectuează în confor-
mitate cu legislaţia.
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 Cetăţenilor care nu au terenuri pentru grădini li se pot atribui loturi pentru 
legumicultură.

 Loturile pentru legumicultură se distribuie cetăţenilor în folosinţă provizorie 
de către autorităţile administraţiei publice locale din terenurile de rezervă.

 Pe aceste loturi se interzice să se construiască clădiri capitale şi să se culti-
ve plante multianuale. În caz de necesitate, se pot face construcţii provizorii de 
folosinţă personală pentru păstrarea inventarului legumicol şi pentru alte scopuri 
gospodăreşti. La stingerea dreptului de beneficiere asupra terenului, beneficiarii 
demolează construcţiile provizorii pe contul propriu.

Mărimea lotului o stabilesc autorităţile administraţiei publice locale în depen-
denţă de condiţiile concrete.

 Articolul 40. Întovărăşirile pomicole
 Întovărăşirile pomicole formate anterior continuă să posede terenurile atribuite 

lor conform legislaţiei în vigoare. Aceste terenuri se află în administrarea autorităţi-
lor administraţiei publice locale respective. Terenurile aparţinînd întovărăşirilor po-
micole se află în hotarele extravilanului localităţilor pe contul cărora au fost create.

 Membrii întovărăşirilor pomicole beneficiază de loturile repartizate lor din te-
renul atribuit întovărăşirii.

 Statutul juridic al întovărăşirilor pomicole, drepturile şi obligaţiile membrilor 
acestora sînt stabilite de Guvern.

 Repartizarea de mai departe a terenurilor pentru întovărăşiri pomicole este 
interzisă.

 Articolul 41. Arendarea terenurilor
 În condiţii de arendă terenurile se atribuie persoanelor fizice şi juridice din 

Republica Moldova, din alte state, precum şi organizaţiilor şi asociaţiilor interna-
ţionale.

 Persoanele care dau în arendă terenuri proprietate de stat sînt Guvernul şi auto-
rităţile administraţiei publice locale în limita competenţei lor.

 Persoanele care dau în arendă terenuri proprietate privată sînt proprietarii titu-
lari ai terenurilor respective.

 Condiţiile de arendă se stabilesc de comun acord între persoanele care dau în 
arendă şi arendaşi în contractul de arendă.

 Se admite transmiterea terenurilor în condiţii de subarendă în cazul în care 
aceasta este prevăzută în contractul autentificat.

Relaţiile de arendă sînt reglementate de prezentul Cod, de Legea cu privire la 
arendă şi de alte acte legislative.

Capitolul VI
TERENURILE DIN INTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR

Articolul 42. Terenurile din intravilan
 Terenurile din intravilan se află în administrarea autorităţilor administraţiei 

publice locale, iar din municipii - în proprietate municipală.
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 Articolul 43. Stabilirea perimetrului localităţii
 Perimetru al localităţii este hotarul intravilanului (teritoriului ei) care îl despar-

te de extravilan. Perimetrul respectiv al localităţii se stabileşte prin reglementarea 
regimului proprietăţii funciare în conformitate cu planul general şi pe baza argu-
mentării tehnico-economice a dezvoltării oraşului şi satului (comunei).

 Perimetrul oraşelor se stabileşte şi se modifică de către Guvern. 
 Perimetrul celorlalte localităţi se stabileşte şi se modifică de autorităţile admi-

nistraţiei publice locale.
 Includerea terenurilor în perimetrul oraşului nu implică suspendarea dreptului 

asupra terenurilor aflate în posesiune sau în folosinţă.
 Retragerea acestor terenuri se face în modul stabilit de prezentul Cod şi de alte 

acte legislative.
 Articolul 44. Componenţa terenurilor oraşelor şi satelor (comunelor)
 Din componenţa terenurilor oraşelor şi satelor (comunelor) fac parte:
 terenurile pe care sînt amplasate construcţii şi alte amenajări;
 terenurile de uz public;
 terenurile pentru transporturile rutier, feroviar, naval, aerian, prin conducte, 

pentru liniile de telecomunicaţii, de transport electric, pentru exploatări miniere şi 
pentru alte industrii;

 terenurile împădurite;
 terenurile cu destinaţie agricolă şi alte terenuri;
 Articolul 45. Folosirea terenurilor oraşelor şi satelor (comunelor)
 Toate terenurile oraşelor şi satelor (comunelor) se folosesc în conformitate cu 

planurile lor de sistematizare şi cu planurile de organizare economico-funciară a 
intravilanului localităţilor.

 Planurile de sistematizare ale oraşelor şi satelor (comunelor) determină direc-
ţiile principale ale folosirii terenurilor din intravilan pentru construirea caselor, a 
obiectelor industriale şi de altă natură, pentru amplasarea şi amenajarea locurilor de 
agrement, iar planurile de organizare economico-funciară a intravilanului determi-
nă direcţiile principale ale folosirii terenurilor care nu sînt destinate construcţiilor 
şi a celor care rămîn temporar neocupate de construcţii.

 Articolul 46. Terenurile destinate construcţiilor urbane şi rurale
 Terenurile destinate construcţiilor urbane şi rurale cuprind terenurile pe care 

sînt amplasate construcţiile şi amenajările şi cele pe care urmează să fie construite 
case, clădiri de menire social-culturală, industrială şi cu alte destinaţii.

 Aceste terenuri se atribuie întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor pen-
tru zidirea şi exploatarea construcţiilor industriale a caselor, a clădirilor de menire 
social-culturală, a altor construcţii şi amenajări, precum şi cetăţenilor pentru con-
strucţia individuală de locuinţe.

 Suprafaţa terenurilor şi condiţiile folosirii lor în scopurile menţionate se stabi-
lesc conform normelor şi documentaţiei tehnice de proiectare.

 Pe terenurile atribuite se interzice începerea lucrărilor de construcţie pînă la 
permisiunea dată de către organele de arhitectură şi urbanistică.
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 Articolul 47. Terenurile de uz public din oraşe şi sate (comune)
 Terenuri de uz public din oraşe şi sate (comune) sînt terenurile folosite pen-

tru căile de comunicaţie (pieţe, străzi, pasaje, drumuri şi altele asemenea), pentru 
necesităţile social-culturale ale populaţiei (grădini publice, parcuri, lacuri, plaje, 
bulevarde, scuaruri), pentru cimitire şi alte necesităţi ale gospodăriei comunale. 

 Pe terenurile de uz public se permite amplasarea construcţiilor şi amenajărilor 
capitale în conformitate cu destinaţia specială a acestor terenuri, precum şi a con-
strucţiilor şi amenajărilor provizorii uşoare (gherete, chioşcuri), fără ca aceasta să 
fie în detrimentul terenurilor de uz public.

 Articolul 48. Terenurile pentru transporturile rutier, feroviar, naval, aerian, prin 
conducte, pentru liniile de telecomunicaţii şi transport electric, pentru exploatările 
miniere şi pentru alte industrii

 Terenuri pentru transporturile rutier, feroviar, naval, aerian, prin conducte, pen-
tru liniile de telecomunicaţii şi transport electric, pentru exploatările miniere şi 
pentru alte industrii sînt terenurile atribuite întreprinderilor, instituţiilor şi organi-
zaţiilor respective pentru realizarea funcţiilor lor. 

 Amplasarea construcţiilor şi amenajărilor pe aceste terenuri, precum şi lucră-
rile de amenajare, le efectuează beneficiarii funciari prin hotărîrea autorităţilor ad-
ministraţiei publice locale respective.

 Punerea la dispoziţia întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor a suprafeţe-
lor pentru exploatarea industrială a zăcămintelor se face după demarcarea arterei 
miniere.

 Articolul 49. Terenurile împădurite ale oraşelor şi satelor (comunelor)
Terenurile împădurite ale oraşelor şi satelor (comunelor) servesc ameliorării 

mediului înconjurător, organizării odihnei, nevoilor de cultură, apărării teritoriului 
localităţilor împotriva eroziunii cauzate de apă şi de vînt.

 Articolul 50. Terenurile cu destinaţie agricolă şi alte terenuri ale oraşelor şi 
satelor (comunelor)

 Terenurile cu destinaţie agricolă în oraş şi sat (comună) sînt terenurile arabile, 
plantaţiile multianuale, fîneţele, imaşurile, pepinierele şi altele asemenea.

 Terenurile agricole pot fi atribuite în folosinţa întreprinderilor, instituţiilor, or-
ganizaţiilor agricole, precum şi cetăţenilor pentru agricultură, legumicultură, pă-
şuni şi fîneţe.

 Din alte terenuri fac parte rîpele, ravenele, bolovănişurile şi alte terenuri ne-
cultivabile.

 Articolul 51. Amenajarea teritoriilor oraşelor şi comunelor (satelor)
 Autorităţile administraţiei publice locale execută complexul necesar de lucrări 

pentru amenajarea şi înverzirea teritoriilor oraşelor şi satelor (comunelor). Între-
prinderile, instituţiile, organizaţiile şi cetăţenii sînt datori, în conformitate cu re-
gulile aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, să păstreze plantaţiile 
verzi, să ţină teritoriile, atribuite lor, într-o ordine conform cerinţelor sanitare şi de 
protecţie contra incendiilor.
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Capitolul VII
TERENURILE DESTINATE INDUSTRIEI, TRANSPORTURILOR, 

TELECOMUNICAŢIILOR ŞI TERENURILE 
CU ALTE DESTINAŢII SPECIALE

 Articolul 52. Terenurile destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor 
şi terenurile cu alte destinaţii speciale

 Terenuri destinate industriei, transporturilor, telecominicaţiilor şi terenuri cu 
alte destinaţii speciale sînt terenurile atribuite de autorităţile administraţiei publice 
locale pentru amplasarea şi exploatarea clădirilor administrative şi de deservire, a 
construcţiilor auxiliare şi construcţiilor industriale, miniere, de transport şi a altor 
întreprinderi, instituţii şi organizaţii, pentru construirea căilor de acces, a reţelelor 
inginereşti, organizarea producţiei industriale, construcţia magistralelor de trans-
port, instalarea liniilor de telecomunicaţii, de transport electric.

 Suprafeţele terenurilor atribuite în aceste scopuri se stabilesc în conformitate 
cu normele şi documentaţia proiectelor tehnice aprobate, iar atribuirea lor se face 
ţinîndu-se cont de succesiunea valorificării lor.

 Atribuirea de terenuri întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor pentru ex-
ploatarea zăcămintelor se face numai cu condiţia legalizării înstrăinării terenurilor 
respective în scopuri miniere şi reîntegrării în circulaţia agricolă a terenurilor ex-
ploatate anterior în aceste scopuri.

 Modul de folosire a terenurilor destinate industriei, transporturilor, telecomu-
nicaţiilor şi a terenurilor cu alte destinaţii speciale se stabileşte de legislaţie.

 Articolul 53. Stabilirea zonelor de influenţă a întreprinderilor, instituţiilor şi 
organizaţiilor industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi altor obiecte asupra 
terenurilor din vecinătatea lor

 În jurul întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor industriei transporturilor, 
telecomunicaţiilor şi al altor obiecte care provoacă efecte de poluare a terenurilor 
din vecinătate şi asupra producţiei lor, în dependenţă de caracterul industriei se 
stabilesc zone de influenţă în conformitate cu normele, aprobate de organele pentru 
protecţia mediului înconjurător.

 Întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile în jurul cărora se stabilesc astfel de 
zone sînt obligate să marcheze hotarele zonelor cu semne informative speciale.

 Stabilirea acestor zone nu-i privează pe deţinătorii de terenuri de dreptul de 
proprietate, de posesiune şi beneficiere funciară. În limitele zonelor indicate, deţi-
nătorii de terenuri sînt obligaţi să respecte regulile pentru astfel de zone.

 Deţinătorii ale căror terenuri au fost incluse în aceste zone de influenţă au drep-
tul la compensarea pierderilor legate de influenţa negativă asupra producţiei agri-
cole şi celei silvice, precum şi de degradarea terenurilor, sau la privilegii fiscale.

 Articolul 54. Amplasarea obiectelor pe terenuri cu destinaţie specială
 Magistralele de transport, liniile de telecomunicaţii şi de transport electric, 

conductele de petrol şi de gaz, de canalizare, apeductele, precum şi alte instalaţii 
similare se vor grupa şi amplasa de-a lungul şi în imediata apropiere a căilor de 
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comunicaţii, digurilor, canalelor de irigare şi de desecare în aşa fel încît să nu stîn-
jenească efectuarea lucrărilor agricole.

 Articolul 55. Terenurile destinate necesităţilor de apărare şi trupelor de grăni-
ceri şi de interne

 Sînt considerate terenuri destinate necesităţilor de apărare şi trupelor de grăni-
ceri şi de interne terenurile repartizate pentru amplasarea şi desfăşurarea activităţii 
permanente a unităţilor militare, instituţiilor de învăţămînt militar şi organizaţiilor 
Forţelor Armate, trupelor de grăniceri şi de interne.

 Folosirea în alte scopuri a terenurilor destinate necesităţilor de apărare şi trupe-
lor de grăniceri şi de interne este interzisă.

 Dimensiunile terenurilor repartizate pentru necesităţile de apărare şi trupelor 
de grăniceri şi de interne se stabilesc în conformitate cu normativele în vigoare şi 
se coordonează cu autorităţile administraţiei publice locale.

 Modul de repartizare şi utilizare a terenurilor pentru necesităţile de apărare şi 
trupelor de grăniceri şi de interne este stabilit de Guvern.

Capitolul VIII
TERENURILE DESTINATE OCROTIRII NATURII, OCROTIRII 
SĂNĂTĂŢII, ACTIVITĂŢII RECREATIVE, TERENURILE DE 

VALOARE ISTORICO-CULTURALĂ, TERENURILE ZONELOR 
SUBURBANE ŞI ALE ZONELOR VERZI

Articolul 56. Terenurile destinate ocrotirii naturii
 Din terenurile destinate ocrotirii naturii fac parte terenurile rezervaţiilor, parcu-

rilor naţionale, parcurilor dendrologice şi zoologice, grădinilor botanice, branişti-
lor, monumentelor naturii, terenurile zonelor de protecţie şi zonelor sanitare.

 Din categoria terenurilor rezervaţiilor fac parte terenurile în al căror perimetru 
se află obiecte naturale, ce reprezintă valoare ştiinţifică şi culturală (landşafturile ti-
pice şi unicale, comunităţi de organisme vegetale şi animale, formaţiuni geologice, 
specii de plante, animale rare). Ele sînt repartizate pentru păstrarea în stare naturală 
a complexelor naturale tipice sau unicale pentru zona de landşaft cu tot ansamblul 
ei de componente, pentru studierea proceselor şi fenomenelor în mersul lor firesc 
în vederea elaborării bazelor ştiinţifice ale ocrotirii naturii.

 Din categoria terenurilor parcurilor naţionale fac parte terenurile care au o 
deosebită valoare ecologică, istorică şi estetică în virtutea îmbinării reuşite a land-
şafturilor naturale şi culturale.

 Din categoria terenurilor parcurilor dendrologice şi zoologice, ale grădinilor 
botanice fac parte terenurile repartizate pentru studierea, păstrarea şi îmbogăţirea 
în condiţii artificiale a resurselor florei şi faunei, pentru folosirea lor eficientă în 
plan ştiinţific, cultural, economic şi păstrarea genofondului.

 Din categoria terenurilor de branişte fac parte terenurile destinate păstrării, resta-
bilirii şi reproducerii resurselor naturale şi menţinerii echilibrului ecologic general, 
obiectele complexe biologice, paleontologice, hidrologice şi geologice de landşaft.



104

 Din categoria terenurilor monumentelor naturii fac parte terenurile care au 
obiecte naturale unicale sau tipice, cu valoare ştiinţifică, cultural-instructivă şi de 
reconfortare, dar care nu sînt recunoscute drept monumente de istorie şi cultură.

 Terenurile destinate ocrotirii naturii sînt prin exclusivitate proprietate a sta-
tului.

 Pe terenurile destinate ocrotirii naturii este interzisă activitatea ce vine în con-
tradicţie cu destinaţia lor specială. Ele sînt retrase din folosinţă, dacă această desti-
naţie nu corespunde regimului de protecţie, stabilit pentru aceste terenuri.

 Modul şi condiţiile folosirii terenurilor destinate ocrotirii naturii se stabilesc de 
legislaţia privind ocrotirea naturii şi mediului înconjurător.

 Articolul 57. Terenurile destinate ocrotirii sănătăţii
 Din categoria terenurilor destinate ocrotirii sănătăţii fac parte terenurile pe care 

există obiecte de tratament natural (izvoare de ape minerale, nămoluri curative) şi 
condiţii climaterice deosebit de favorabile profilaxiei şi tratamentului.

 Aceste terenuri se atribuie în folosinţă staţiunilor balneare, instituţiilor terape-
utice şi urmează a fi protejate în mod deosebit. 

 În scopul protecţiei obiectelor de tratament natural, la toate staţiunile balneare 
se creează zone de protecţie sanitară. În limitele lor se interzice darea terenurilor în 
posesiune, folosinţă, inclusiv în arendă, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţii-
lor a căror activitate este incompatibilă cu protecţia obiectelor naturale curative şi 
cu menţinerea condiţiilor favorabile pentru odihna populaţiei.

 Întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile în jurul cărora se stabilesc zone cu 
condiţii deosebite de folosinţă a terenurilor sînt datoare să marcheze graniţele lor 
cu semne informative speciale.

 Modul şi condiţiile folosirii terenurilor destinate ocrotirii sănătăţii sînt stabilite 
de prezentul Cod şi de o legislaţie specială. 

 Articolul 58. Terenurile destinate activităţii recreative
 Terenuri destinate activităţii recreative sînt terenurile prevăzute şi folosite pen-

tu odihnă şi turism. Din această categorie fac parte terenurile pe care se află case de 
odihnă, pensionate, sanatorii, campinguri, baze turistice,tabere turistice şi tabere de 
fortificare a sănătăţii, staţii turistice, parcuri şi tabere pentru copii, poteci didactico-
turistice, trasee marcate.

 Pe asemenea terenuri este interzisă activitatea ce împiedică folosirea lor con-
form destinaţiei speciale.

Modul de folosire a acestor terenuri este stabilit de autorităţile administraţiei 
publice locale şi de organele de ocrotire a naturii.

 Articolul 59. Terenurile de valoare istorico-culturală
 Din categoria terenurilor de valoare istorico-culturală fac parte rezervaţiile 

istorico-culturale, parcurile memoriale, mormintele, monumentele arheologice şi 
arhitecturale şi complexele arhitecturale de landşaft.

 Pe aceste terenuri este limitată orice activitate care contravine destinaţiei lor 
speciale.
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 Articolul 60. Terenurile zonelor suburbane şi zonelor verzi
 Terenurile din extravilan destinate amplasamentelor, legate de amenajarea şi 

funcţionarea normală a gospodăriei orăşeneşti, precum şi cele ocupate de păduri, 
grădini publice şi de alte spaţii verzi, care au funcţii de protecţie, sanitaro-igienice, 
de fortificare a sănătăţii şi care sînt locuri de odihnă a populaţiei, se includ de către 
autorităţile administraţiei publice locale în zona suburbană şi în zona verde.

 Terenurile zonelor suburbane şi zonelor verzi se folosesc conform proiectelor 
de organizare a acestor zone. Ele sînt protejate de stat.

 Aici sînt interzise construcţiile şi amenajările incompatibile cu destinaţiile 
acestor terenuri.

 La includerea terenurilor în zona suburbană şi în zona verde se păstrează drep-
turile deţinătorilor de terenuri.

 Articolul 61. Stabilirea hotarelor zonelor de protecţie şi zonelor sanitare
 Zonele de protecţie şi zonele sanitare se stabilesc în jurul rezervaţiilor, zone-

lor de construcţie a localităţilor, terenurilor destinate fortificării sănătăţii, rîurilor, 
pîraielor şi lacurilor, construcţiilor hidrotehnice şi de acumulare a apei, resurselor 
de aprovizionare cu apă potabilă şi cu apă tehnică, apeductelor magistrale şi in-
terraionale. Suprafeţele, condiţiile şi modul de folosire a terenurilor din zonele de 
protecţie şi cele sanitare se stabilesc de legislaţie.

 Zonele de protecţie şi cele sanitare se indică în natură prin semne informative.

Capitolul IX
TERENURILE FONDULUI SILVIC, FONDULUI APELOR ŞI ALE 

FONDULUI DE REZERVĂ

 Articolul 62. Terenurile fondului silvic
 Terenuri ale fondului silvic sînt terenurile acoperite cu păduri, precum şi cele 

neacoperite cu păduri, însă destinate împăduririi.
 Terenurile fondului silvic se folosesc de către întreprinderile, instituţiile, or-

ganizaţiile gospodăriei silvice şi de alte întreprinderi conform destinaţiei silvice. 
Terenurile fondului silvic de stat pot fi folosite în alte scopuri, dacă această folosire 
este compatibilă cu interesele gospodăriei silvice.

 În scopul asigurării împăduririi necesare şi prevenirii eroziunii solurilor, pentru 
împădurire pot fi folosite şi terenuri nefavorabile agriculturii.

 Autorităţile administraţiei publice locale, de comun acord cu organele de stat 
pentru ocrotirea naturii, pot să atribuie terenuri din fondul silvic cetăţenilor, între-
prinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, pentru a fi folosite temporar în scopuri 
agricole.

 Modul de atribuire şi retragere a terenurilor din fondul silvic este stabilit de 
prezentul Cod, iar modul de folosire a lor de legislaţia silvică.

 Articolul 63. Terenurile fondului apelor
 Terenuri ale fondului apelor sînt terenurile aflate sub ape - albiile cursurilor 
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de apă, cuvetele lacurilor, iazurilor, rezervoarelor de apă - mlaştinile, terenurile pe 
care sînt amplasate construcţii hidrotehnice şi alte amenajări ale serviciului apelor, 
precum şi terenurile repartizate pentru fîşiile de deviere (de pe maluri) a rîurilor, a 
bazinelor de apă, canalelor magistrale intergospodăreşti şi a colectoarelor.

 Terenurile fondului apelor se folosesc pentru construcţia şi exploatarea in-
stalaţiilor ce asigură satisfacerea necesităţilor de apă potabilă, tehnică, curativă, 
a altor necesităţi ale populaţiei, ale serviciului apelor, ale agriculturii, industriei, 
gospodăriei piscicole, energeticii, transportului, precum şi altor nevoi ale statului 
şi societăţii.

 Modul de folosire a terenurilor din fondul apelor este stabilit de o legislaţie 
specială.

 Articolul 64. Terenurile fondului de rezervă
 Terenuri ale fondului de rezervă sînt toate terenurile neatribuite în proprietate, 

posesiune şi în folosinţă. Din ele fac parte şi terenurile asupra cărora dreptul de 
proprietate, posesiune şi beneficiere s-a stins în conformitate cu prevederile pre-
zentului Cod.

 Terenurile fondului de rezervă se află în subordinea autorităţilor administraţiei 
publice locale şi sînt destinate pentru a fi date în proprietate, posesiune şi folosinţă 
cetăţenilor, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor în scopuri agricole, pre-
cum şi pentru alte nevoi ale statului şi societăţii.

 Terenurile destinate dezvoltării sociale a localităţii, rezervate în condiţiile 
art.12, se atribuie în conformitate cu art.11 din prezentul cod. Înstrăinarea în alte 
scopuri a terenurilor menţionate se poate efectua doar în cazuri de interes deosebit, 
în urma consultării cetăţenilor localităţii respective.

Capitolul X
CADASTRUL FUNCIAR ŞI REGLEMENTAREA REGIMULUI 

PROPRIETĂŢII FUNCIARE

 Articolul 65. Menirea cadastrului funciar
 Cadastrul funciar are menirea de a asigura autorităţile administraţiei publice 

locale, întreprinderile, instituţiile, organizaţiile interesate şi cetăţenii cu informaţii 
despre starea terenului în scopul organizării folosirii raţionale şi protecţiei lui, re-
glementării relaţiilor funciare, regimului proprietăţii funciare, fundamentării pro-
porţiilor plăţilor funciare, aprecierii activităţii economice, efectuării altor măsuri 
legate de folosirea terenului.

 Articolul 66. Conţinutul cadastrului funciar
 Cadastrul funciar conţine un sistem de informaţii şi documente despre regimul 

juridic al terenurilor, despre atribuirea lor deţinătorilor de terenuri, despre parame-
trii cantitativi şi calitativi şi despre valoarea economică a terenurilor.

 Articolul 67. Modul de ţinere a cadastrului funciar şi a documentaţiei cadastrale
 Cadastrul funciar este ţinut de autorităţile administraţiei publice locale con-
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form unui sistem unic pentru întreaga republică pe seama mijloacelor din bugetul 
de stat şi cel local.

 Modul de ţinere a cadastrului funciar se stabileşte de legislaţie şi se asigură prin 
efectuarea cercetării şi prospecţiunii topografice, aerofotogeodezice, cartografice, 
pedologice, geobotanice, geomorfologice şi de altă natură, prin înregistrarea deţi-
nătorilor de teren, prin evidenţa şi aprecierea valorii terenului.

 Documentele principale ce se elaborează pentru cadastrul funciar general sînt: 
dosarul lucrărilor de hotărnicie, planurile, registrele şi fişele cadastrale.

 Îndrumarea, coordonarea tehnică, controlul ţinerii la zi a cadastrului funciar 
general sînt de competenţa Guvernului.

 Articolul 68. Menirea reglementării regimului proprietăţii funciare
 Reglementarea regimului proprietăţii funciare constituie un sistem de măsuri 

juridice, economice şi tehnice, menite să rezolve problemele din domeniul relaţii-
lor funciare şi folosirii resurselor funciare.

 Reglementarea regimului proprietăţii funciare se face în scopul organizării şti-
inţifice a folosirii raţionale şi eficiente a terenurilor în toate ramurile economiei 
naţionale, creării de condiţii pentru îmbunătăţirea landşafturilor naturale şi antro-
pogene pentru asigurarea stabilităţii lor şi pentru protecţia solului.

 Articolul 69. Conţinutul reglementării regimului proprietăţii funciare
 Reglementarea regimului proprietăţii funciare prevede:
elaborarea schemelor republicane şi zonale, prognozelor şi programelor de 

ameliorare şi protecţie a solului, precum şi a schemelor reglementării regimului 
proprietăţii funciare;

 fundamentarea şi stabilirea hotarelor terenurilor cu regimuri speciale de ocro-
tire a naturii, de recreaţie şi de rezervaţie;

 determinarea şi stabilirea pe teren a hotarelor unităţii teritorial-administrative 
şi a intravilanului localităţilor;

 elaborarea proiectelor privind delimitarea unor noi terenuri pentru posesiune 
şi folosinţă, reglementarea celor existente, precum şi a terenurilor proprietarilor, 
lichidîndu-se incomodităţile din amplasarea lor;

 repartizarea terenurilor în natură, pregătirea titlurilor care dovedesc dreptul de 
proprietate, posesiune şi de beneficiere;

 efectuarea lucrărilor de evaluare şi evidenţă a terenurilor;
 elaborarea proiectelor de reglementare a regimului proprietăţii funciare privind 

terenurile intragospodăreşti, terenurile deţinătorilor, argumentîndu-se măsurile de 
folosire eficientă a terenurilor conform destinaţiilor speciale, de sporire a fertilităţii 
solurilor şi de aplicare a tehnologiilor cruţătoare de natură;

 elaborarea proiectelor de lucru legate cu valorificarea, îmbunătăţirea şi protec-
ţia terenurilor;

 elaborarea proiectelor de reglementare economico-funciară a teritoriilor loca-
lităţilor;
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 supravegherea de autor a realizării proiectelor de reglementare a regimului 
proprietăţii funciare;

 efectuarea cercetărilor şi prospecţiunilor topografice, aerofotogeodezice, carto-
grafice, pedologice, geobotanice, geomorfologice şi de altă natură.

 Articolul 70. Organizarea şi modul de efectuare a reglementării regimului pro-
prietăţii funciare

 Reglementarea regimului proprietăţii funciare se efectuează, în baza hotărîrii 
autorităţii administraţiei publice locale la iniţiativa organelor de reglementare a 
regimului proprietăţii funciare sau la cererea deţinătorilor de terenuri interesaţi, de 
către organizaţiile de stat de proiectare a regimului proprietăţii funciare din contul 
mijloacelor bugetului republican şi celui local.

 Elaborarea proiectelor de reglementare a regimului proprietăţii funciare, de 
valorificare, îmbunătăţire şi protecţie a terenurilor, de realizare a măsurilor anti-
erozive şi ameliorative poate fi efectuată şi la iniţiativa deţinătorilor de terenuri 
din contul acestora de către organizaţiile de stat şi alte organizaţii de proiectare a 
reglementării regimului proprietăţii funciare.

 Lucrările de reglementare a regimului proprietăţii funciare se efectuează în 
modul prevăzut de Regulamentul regimului proprietăţii funciare de stat, aprobat 
de Guvern.

 Articolul 701. Consolidarea terenurilor agricole
 Consolidarea terenurilor agricole reprezintă un complex de acţiuni juridice şi 

tehnice, întreprinse în scopul optimizării dimensiunii, amplasamentului terenurilor 
şi organizării sistemului de măsuri în vederea combaterii eroziunii solului şi spori-
rii fertilităţii lui, creînd condiţii propice pentru activitatea economică a gospodării-
lor ţărăneşti (de fermier), a întreprinderilor şi cooperativelor agricole de producţie, 
care cultivă pămîntul aflat în proprietate privată.

 Consolidării pot fi supuse terenurile agricole situate în limitele unei singure 
localităţi.

 Consolidarea terenurilor agricole se efectuează din iniţiativa proprietarilor de 
terenuri prin următoarele modalităţi: 

în baza contractului de activitate economică comună (cooperativele agricole de 
producţie);

 prin folosirea în comun a terenurilor agricole (în conformitate cu statutul între-
prinderilor agricole);

 prin separare, comasare şi redefinirea hotarelor sectoarelor de teren, prin aren-
dă, vînzare-cumpărare, prin schimbul sectoarelor de teren de către deţinătorii de 
teren, inclusiv între deţinătorii de teren participanţi la procesul de consolidare; pre-
cum şi prin alte modalităţi neinterzise de legislaţie. 

 Metoda de consolidare a sectoarelor de teren agricole o vor alege proprietarii 
de teren. 

 Consolidarea terenurilor agricole se înfăptuieşte în baza proiectului de conso-
lidare elaborat de o organizaţie autorizată de Guvern şi aprobat de proprietarii de 
teren. Consolidarea terenurilor agricole este susţinută de stat.
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 Consolidarea terenurilor agricole, în conformitate cu prezenta lege, este un 
proces benevol şi proprietarul de teren, din propria decizie, poate renunţa la proce-
sul de consolidare a terenului în orice moment, pînă la perfectarea proiectului de 
consolidare a terenului.

 Prevederile art.701-705 referitor la consolidarea terenului agricol nu urmăresc 
intenţia de a interzice sau de a restrînge activităţile independente de consolidare a 
terenului întreprinse de proprietarii de teren cu resurse proprii. 

 Toate cheltuielile de consolidare a terenului agricol întreprinse cu concursul 
primăriei în vederea investigării şi evaluării terenului, perfectării proiectului de 
consolidare, implementării acestuia şi înregistrării în registrul bunurilor imobiliare 
se vor suporta de la bugetul de stat, de la bugetul unităţii administrativ-teritoriale 
respective sau din alte surse de finanţare.

Articolul 702. Principiile de bază ale consolidării terenurilor 
 Consolidarea terenurilor se înfăptuieşte în baza cererii adresate în scris de către 

proprietar primăriei respective, în care se specifică modalitatea de consolidare.
 În cazul în care terenurile proprietarilor, care au depus cereri de consolidare, 

formează masive compacte cu dimensiuni şi amplasament optimal, primăria, cu 
acceptul proprietarilor, va începe procedura de consolidare fără a elabora proiectul 
de consolidare.

 În termen de 15 zile după depunerea de către proprietari a cererii de consoli-
dare a terenurilor, primarul va respinge cererea sau va emite o dispoziţie cu privire 
la iniţierea procesului de consolidare, care va conţine descrierea generală a moda-
lităţii de consolidare a terenului, sursele de finanţare a procesului dat, termenul de 
finalizare a lucrărilor de consolidare, numerele cadastrale ale terenurilor supuse 
consolidării, numele executantului proiectului de consolidare a terenurilor. La dis-
poziţie se va anexa lista proprietarilor participanţi la consolidarea terenurilor.

 Dispoziţia primarului cu privire la iniţierea procesului de consolidare a tere-
nurilor se va aduce la cunoştinţă solicitanţilor şi se va prezenta de către primărie 
oficiului cadastral teritorial pentru a se face înscrierea respectivă în registrul bunu-
rilor imobile.

 Cu condiţia respectării dreptului deţinătorului de teren de a se retrage din proce-
sul de consolidare a terenului, în cazul existenţei unei înscrieri în registrul bunurilor 
imobile cu privire la iniţierea procesului de consolidare a terenului, deţinătorii de te-
ren participanţi la procesul de consolidare nu sînt în drept să înstrăineze sau să depu-
nă în gaj terenul propus spre consolidare pînă la finalizarea procesului dat. Retragerea 
din procesul de consolidare a terenului se va anunţa prin notificarea primarului.

 Deţinătorii de teren participanţi la procesul de consolidare sînt obligaţi să men-
ţină starea actuală a terenurilor pînă la încheierea procesului de consolidare, să nu 
schimbe destinaţia acestora şi să nu modifice valoarea terenurilor prin activităţile 
întreprinse de ei. 

 Varianta finală a proiectului de consolidare a terenurilor se aprobă printr-un 
acord întocmit în scris de proprietarii de terenuri participanţi la proces.
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 Proiectul de consolidare a terenului şi acordul proprietarilor de teren menţionat 
la alineatul al şaptelea din prezentul articol se aprobă de către consiliul sătesc (co-
munal), orăşenesc, municipal. Decizia privind aprobarea proiectului de consolidare 
va conţine numele proprietarilor terenurilor consolidate, date despre suprafaţa şi 
numerele cadastrale ale terenurilor fiecărui proprietar. În temeiul deciziei cu privi-
re la aprobarea proiectului de consolidare se eliberează documentele ce confirmă 
drepturile deţinătorilor de teren.

 După aprobare, proiectul de consolidare a terenurilor se implementează.
 Procesul consolidării terenului se consideră finalizat la data înregistrării tere-

nurilor consolidate în registrul bunurilor imobile.
 Proiectul de consolidare a terenurilor, aprobat prin decizia consiliului sătesc 

(comunal), orăşenesc, municipal, serveşte drept plan cadastral pentru localitatea 
respectivă şi drept bază pentru înregistrarea drepturilor de proprietate asupra aces-
tora ale proprietarilor de teren.

Articolul 703. Consolidarea terenurilor prin schimb benevol 
Cererile de consolidare sau asistenţă în procesul de consolidare a terenurilor 

prin schimb benevol pot fi prezentate primăriei de doi sau mai mulţi proprietari de 
teren.

 Schimbul benevol de terenuri agricole, cu antrenarea mai multor terenuri agri-
cole separate, poate fi dirijat de către primăria localităţii respective.

 Cheltuielile pentru efectuarea investigaţiilor şi evaluarea terenului, elaborarea 
proiectului de consolidare a terenurilor, perfectarea documentelor de înregistrare în 
registrul bunurilor imobile vor fi suportate de la bugetul de stat sau de la bugetele 
locale (fonduri speciale).

 Proprietarii care doresc să facă schimb de terenuri în baza unei înţelegeri re-
ciproce vor avea dreptul să colecteze roada culturilor anuale şi multianuale de pe 
aceste terenuri.

 Litigiile apărute în procesul implementării proiectului de consolidare a terenu-
rilor agricole prin schimb benevol se soluţionează în modul stabilit.

 Dispoziţia primăriei cu privire la consolidarea terenurilor agricole prin schimb 
benevol se ia în baza: 

 cererilor participanţilor la procesul de consolidare a terenurilor;
 planului cadastral al terenurilor ce vor constitui obiectul consolidării;
 proiectului de consolidare a terenului;
 condiţiilor schimbului de terenuri;
 acordurilor de schimb benevol în scopul consolidării terenurilor;
 surselor de finanţare a lucrărilor de consolidare şi a termenului presupus de 

finalizare;
 elaborării unui nou plan cadastral;
 modificării documentelor ce confirmă drepturile deţinătorilor de teren;
 reînregistrării sectoarelor de teren.
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 Dispoziţia cu privire la demararea procesului de consolidare a terenurilor prin 
schimb benevol, în formă scrisă, se înmînează participanţilor la procesul de conso-
lidare şi se aprobă de aceştia.

 Terenurile consolidate prin schimb benevol se reînregistrează în baza unei de-
cizii de aprobare a proiectului de consolidare.

Articolul 704. Evaluarea terenurilor supuse consolidării
 Terenurile supuse consolidării se evaluează în baza preţului de piaţă. Plantaţi-

ile multianuale, instalaţiile inginereşti, construcţiile amplasate pe sectorul de teren 
supus consolidării sînt evaluate, de asemenea, în baza preţului de piaţă şi sînt luate 
în considerare la stabilirea preţului total al sectorului de teren.

 Participanţii la procesul de consolidare primesc terenuri agricole la preţul de 
piaţă echivalent preţului de piaţă al terenului deţinut anterior.

Articolul 705. Consolidarea de către autorităţile administraţiei publice locale a 
terenurilor prin vînzare-cumpărare

 Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a procura terenuri la 
preţul de piaţă prin tranzacţii benevole cu persoane fizice şi persoane juridice.

 Terenul procurat în baza prevederilor alineatului întîi din prezentul articol va fi 
inclus în fondul de rezervă cu destinaţia respectivă.

 Plata pentru terenurile procurate se va face din contul mijloacelor unui fond 
special al primăriei.

 Primăria este în drept să vîndă terenurile fondului de rezervă, să le dea în arendă 
sau în folosinţă gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), asociaţiilor, cooperativelor şi 
altor agenţi economici care se ocupă cu agricultura, conform legislaţiei în vigoare.

Capitolul XI
SCHIMBAREA DESTINAŢIEI TERENURILOR

 Articolul 71. Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole
 Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole se efectuează prin hotărîre de Gu-

vern, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.2, la propunerea consiliilor unităţilor 
administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau, respectiv, de nivelul al doilea, în teme-
iul cererii proprietarului şi cu acordul organelor pentru protecţia mediului încon-
jurător.

 Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole cu gradul de evaluare a fertilităţii 
naturale mai mic de 40, în cazul trecerii acestora în fondul silvic, se efectuează 
prin decizia consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, la 
propunerea consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, în temeiul 
cererii proprietarului.

Articolul 72. Schimbarea destinaţiei terenurilor de calitate superioară
Schimbarea destinaţiei terenurilor silvice de calitate superioară, a terenurilor 

ocupate de parcuri naţionale, rezervaţii, monumente, ansambluri arheologice şi is-
torice este interzisă.
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 Articolul 73. Schimbarea modului de folosinţă a terenurilor agricole
 Schimbarea modului de folosinţă a terenurilor agricole - terenuri arabile, li-

vezi, vii, păşuni, fîneţe, sere, a suprafeţelor pe care se află construcţii şi instalaţii 
agrozootehnice, drumuri de exploatare agricolă - se poate face cu acordul propri-
etarului funciar.

 Trecerea terenurilor arabile într-o altă folosinţă agricolă, precum şi construirea 
de noi drumuri care servesc activităţile agricole se vor putea face numai cu autori-
zarea autorităţilor administraţiei publice locale.

 Casarea viilor şi livezilor se face cu autorizarea autorităţilor administraţiei pu-
blice locale în modul stabilit de Guvern.

 Articolul 74. Retragerea temporară a unor terenuri din circuitul agricol sau     
silvic

 Retragerea temporară a unor terenuri din circuitul agricol sau silvic pentru 
executarea unor lucrări de prospecţiuni geologice, de instalare a unor linii de te-
lecomunicaţii, de transport electric sau conducte de gaz, apeducte şi alte instalaţii 
similare se aprobă de autorităţile administraţiei publice locale cu acordul deţinăto-
rilor de terenuri.

 În caz de necesitate a lichidării urmărilor avariilor şi a executării lucrărilor de 
urgenţă pentru întreţinerea obiectivelor, prevăzute la alineatul 1 al prezentului arti-
col, ocuparea terenurilor respective se face cu acordul deţinătorilor de terenuri, iar 
în caz dacă aceştia refuză - cu autorizaţia autorităţilor administraţiei publice locale. 
În toate cazurile deţinătorii de terenuri au dreptul la despăgubiri.

 Organele şi unităţile care beneficiază retragerea temporară din circuitul agricol 
sau silvic a unor terenuri sînt obligate să ia măsurile necesare ca aceste terenuri să 
fie reîncadrate în circuitul agricol şi silvic la expirarea termenului aprobat.

 Articolul 75. Schimbarea categoriei terenurilor cu destinaţie specială
 Schimbarea categoriei terenurilor destinate industriei, transporturilor, teleco-

municaţiilor şi altor scopuri asemenea se aprobă prin hotărîrea Guvernului.
 Aceste terenuri vor fi utilizate în strictă conformitate cu destinaţia lor. Desfă-

şurarea altor activităţi pe asemenea terenuri este admisă numai dacă nu împiedică 
folosirea lor potrivit destinaţiei principale.

 Titularii lucrărilor de investiţii de producţie şi ai altor activităţi cu destinaţie 
specială sînt obligaţi să ia măsurile necesare de amenajare şi nivelare a terenurilor 
pe care nu le mai folosesc în activitatea lor de producţie şi care au rămas în urma 
extracţiei de materii prime (caolin, argilă, pietriş), incluzîndu-le în circuitul agricol, 
iar dacă aceasta nu e posibil, în producţia piscicolă sau silvică.

 În cazul în care beneficiarii funciari nu respectă prevederile alineatului prece-
dent lor nu li se vor atribui alte terenuri.

 Articolul 76. Dreptul întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor la efectuarea 
lucrărilor de prospecţiune

 Întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile care efectuează cercetări şi investi-
gaţii geodezice, de prospecţiune geologică, de exploatare, cadastrale, de reglemen-
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tare a regimului proprietăţii funciare, alte cercetări şi investigaţii execută astfel de 
lucrări pe toate terenurile fără retragerea lor de la deţinători.

 Autorizaţia pentru efectuarea lucrărilor de prospecţiune, cu excepţia lucrărilor 
cadastrale şi de reglementare a regimului proprietăţii funciare, o eliberează autori-
tăţile administraţiei publice locale, în conformitate cu competenţa lor, pe termen de 
cel mult un an în baza unei cereri argumentate şi unui extras din planul lucrărilor 
de prospecţiune.

Termenele începerii lucrărilor, locul efectuării lor, mărimea plăţii pentru folosi-
rea terenului, obligaţiile pentru repararea pierderilor şi pentru readucerea terenuri-
lor în stare normală spre a fi folosite conform destinaţiei lor speciale, precum şi alte 
condiţii se prevăd în contractul încheiat cu deţinătorul de teren.

 Articolul 77. Obligaţiile întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor care efec-
tuează lucrări de prospecţiune

 Întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile care efectuează lucrări de prospec-
ţiune sînt obligate ca din contul lor să aducă terenurile în stare normală pentru a fi 
folosite conform destinaţiei lor speciale şi să le transmită deţinătorilor în termenele 
stabilite prin contract.

 Aducerea terenurilor în stare normală se face în procesul lucrărilor de prospec-
ţiune, iar în cazul imposibilităţii de a le îmbina cel mult peste o lună de la încheie-
rea lucrărilor de prospecţiune, exceptînd perioada îngheţurilor la sol.

 Întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile ce efectuează lucrări de prospecţiu-
ne, care după tehnologia executării lor necesită ocuparea terenului sau a unei părţi 
din el pentru construcţii provizorii, amplasarea utilajelor, tehnicii, depozitelor de 
materie primă şi altor construcţii, care limitează complet sau parţial folosirea aces-
tor terenuri, achită pentru deţinători impozitul funciar ori, respectiv, arenda şi le 
repară integral toate pierderile, inclusiv avantajul ratat.

 Neîndeplinirea acestor cerinţe atrage după sine răspunderea conform Codului 
cu privire la contravenţiile administrative.

Capitolul XII
PROTECŢIA ŞI AMELIORAREA TERENURILOR

 Articolul 78. Scopul şi sarcinile protecţiei terenurilor
 Protecţia terenurilor constituie un sistem de măsuri juridice, organizatorice, 

economice şi de altă natură, prin care se urmăreşte folosirea lor raţională, preîn-
tîmpinarea retragerii neîntemeiate a terenurilor din circuitul agricol, protecţia lor 
contra efectelor antropogene nocive, precum şi regenerarea şi sporirea fertilităţii 
solurilor, productivităţii terenurilor destinate agriculturii şi silviculturii.

 Protecţia terenurilor se face pe baza calificării în complex a terenurilor agricole 
drept formaţiuni (ecosisteme) naturale complexe, ţinîndu-se cont de particularităţi-
le lor zonale (regionale), de caracterul folosirii lor în scopul:

 preîntîmpinării degradării şi distrugerii terenurilor, altor urmări defavorabile 
ale activităţii economice;
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 îmbunătăţirii şi restabilirii terenurilor supuse degradării sau distrugerii;
 creării unui mecanism de evidenţă şi control asupra stării ecologice a tere-

nurilor, asigurării deţinătorilor cu normative ecologice ale regimurilor de folosire 
optimă a terenurilor.

 Articolul 79. Întreţinerea terenurilor şi modul lor de protecţie
 Deţinătorii de terenuri:
 organizează raţional teritoriul;
 păstrează şi îmbunătăţesc fertilitatea solurilor, alte proprietăţi utile ale terenului, 

introducînd asolamente fundamentate ştiinţific, administrînd raţional îngrăşăminte, 
aplicînd metode cruţătoare de lucrare a terenului şi alte măsuri de protecţie;

 protejează terenurile contra eroziunii, cauzate de ape şi de vînt, prin măsuri 
economico-organizatorice, agrotehnice şi hidrotehnice, prin crearea unui sistem de 
perdele forestiere de protecţie şi înierbare;

 protejează terenurile contra subinundării, înmlăştinirii, salinizării uscării exce-
sive, tasării, poluării cu deşeuri industriale, cu substanţe chimice, biologice şi radi-
oactive, produse petroliere, cu gunoi menajer şi de producţie, cu ape de scurgere, 
precum şi contra altor procese de ruinare;

 protejează terenurile agricole contra acoperirii lor cu tufari, contra altor proce-
se ce duc la înrăutăţirea stării lor agrotehnice;

 conservează terenurile agricole degradate, dacă este imposibilă restabilirea fer-
tilităţii solurilor;

 recultivă terenurile degradate, restabilesc şi îmbunătăţesc fertilitatea lor, le an-
trenează în circuitul economic;

decopertează stratul fertil al solului în procesul efectuării lucrărilor de con-
strucţie, ameliorative şi altor lucrări legate de distrugerea solului, îl păstrează şi îl 
folosesc în scopuri de recultivare şi ameliorare a terenurilor agricole;

 realizează programele de stat de dezvoltare economică şi socială privind pro-
tecţia terenurilor.

 Acţiunile de protecţie a terenurilor se efectuează pe baza proiectelor de regle-
mentare a regimului proprietăţii funciare, de ameliorare şi de altă natură, elaborate 
şi aprobate în modul stabilit pe baza recomandărilor ştiinţei şi practicii înaintate.

 Modul de protecţie a terenurilor este stabilit de legislaţia privind ocrotirea na-
turii şi mediului înconjurător.

 Modul de protecţie a terenurilor se stabileşte de legislaţie.
 Articolul 80. Cerinţele ecologice faţă de proiectarea, amplasarea, construcţia şi 

darea în exploatare a obiectelor, edificiilor şi amenajărilor care influenţează starea 
terenurilor

 La proiectarea, amplasarea, construcţia şi darea în exploatare a obiectelor, edi-
ficiilor şi amenajărilor noi şi celor reconstruite, precum şi la implementarea unor 
tehnologii noi ce influenţează negativ starea terenurilor, trebuie să se prevadă şi 
să se ia măsuri în vederea protecţiei lor, de comun acord cu organele de ocrotire a 
naturii.
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 Darea în exploatare a obiectelor şi aplicarea tehnologiilor care nu asigură pro-
tecţia terenurilor contra degradării sau distrugerii sînt interzise.

 Amplasarea obiectelor care influenţează negativ starea terenurilor se face pe 
baza unei argumentări ecologice speciale, se coordonează cu deţinătorii de terenuri, 
cu organele de ocrotire a naturii şi cu alte organe, în modul stabilit de legislaţie.

 Articolul 81. Stimularea economică a folosirii raţionale şi a protecţiei terenu-
rilor

 Prin stimularea economică a folosirii raţionale şi a protecţiei terenurilor se 
urmăreşte ridicarea interesării deţinătorilor în păstrarea şi îmbunătăţirea fertilităţii 
solurilor, în protejarea terenurilor de urmările negative ale activităţii de producţie.

 Stimularea economică prevede:
 alocarea mijloacelor de la bugetul republican şi de la cel local pentru restabili-

rea terenurilor distruse nu din vina deţinătorilor;
 scutirea de plată pentru terenurile aflate în stadiul de valorificare agricolă sau 

de îmbunătăţire a stării lor în perioada efectuării lucrărilor prevăzute de proiect;
 acordarea de credite avantajoase;
 compensarea parţială din mijloacele bugetului respectiv a reducerii venitului 

ca urmare a conservării provizorii a terenurilor distruse nu din vina deţinătorilor;
 stimularea pentru îmbunătăţirea terenurilor, pentru sporirea fertilităţii solurilor 

şi a productivităţii lor, pentru obţinerea unei producţii pure din punct de vedere 
ecologic.

 Modul de realizare a măsurilor legate de stimularea economică a folosirii raţi-
onale şi a protecţiei terenurilor se stabileşte de legislaţie.

 Articolul 82. Normele maxime permise de concentraţie în sol a substanţelor 
nocive

 În interesul apărării sănătăţii omului, al protecţiei mediului înconjurător se 
stabilesc norme maxime de concentraţie a substanţelor chimice, bacteriologice, 
parazitare şi a diferitelor substanţe active în sol, care se iau în consideraţie la apre-
cierea terenului. Normele sus-numite şi metodica de apreciere a stării terenului se 
stabilesc de o legislaţie specială.

 Articolul 83. Terenurile agricole de calitate superioară şi protecţia lor
 Din categoria terenurilor agricole de calitate superioară fac parte terenurile situ-

ate pe cumpăna apelor şi pe versantele cu panta de pînă la 3 grade, precum şi terenu-
rile cu gradul de evaluare a fertilităţii naturale de peste 60, terenurile irigate, loturile 
experimentale, terenurile instituţiilor de cercetări ştiinţifice şi de învăţămînt.

 În vederea protecţiei terenurilor agricole de calitate superioară se interzice re-
tragerea acestora din circuitul agricol, utilizarea lor în alte scopuri decît cele agri-
cole, desfăşurarea pe aceste terenuri a operaţiunilor tehnologice şi de altă natură 
ce conduc la degradarea solului, cu excepţia cazurilor cînd sînt repartizate pentru 
construcţia obiectivelor liniare (drumuri, linii de telecomunicaţii şi de transport 
electric, conducte), obiectivelor de exploatare minerală a petrolului şi gazelor şi a 
construcţiilor de producţie necesare pentru exploatarea acestora.
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 Retragerea terenurilor agricole de calitate superioară din circuitul agricol pen-
tru necesităţile de stat şi publice se face numai în cazuri excepţionale, prin hotărîre 
a Guvernului.

 Articolul 84. Regimul special al terenurilor irigate
 Din categoria terenurilor irigate fac parte terenurile potrivite pentru agricultură 

şi irigare pe care se află reţele permanente sau provizorii de irigare, legate de sursa 
de irigare, ale cărei resurse asigură irigarea acestor terenuri.

 Organele gospodăriei apelor sînt obligate să asigure deţinătorii de terenuri iri-
gate cu apă de irigare conform limitelor şi evidenţei debitului surselor de apă.

 Trecerea terenurilor irigabile în categoria celor neirigabile se face în modul 
stabilit de legislaţie.

 Articolul 85. Formarea fondurilor pentru ameliorarea terenurilor degradate şi 
poluate

 Fondurile pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de restabilire şi ameliorare 
a terenurilor degradate şi poluate, provenind de la bugetul de stat şi din mijloacele 
deţinătorilor de terenuri, pot fi completate cu sumele ce reprezintă despăgubirea plă-
tită de persoanele fizice sau juridice vinovate de degradarea sau poluarea solului.

Capitolul XIII
CONTROLUL DE STAT ŞI MONITORINGUL FONDULUI FUNCIAR

 Articolul 86. Controlul de stat asupra folosirii şi protecţiei terenurilor
 Statul în persoana autorităţilor administraţiei publice locale are obligaţia să 

asigure folosirea raţională şi suficientă a terenurilor, precum şi protecţia acestora 
indiferent de destinaţia lor

 Articolul 87. Sarcinile serviciului controlului de stat în domeniul folosirii şi 
protecţiei terenurilor

 Sarcinile serviciului controlului de stat în domeniul folosirii şi protecţiei te-
renurilor constau în asigurarea respectării de către toate organele de stat şi cele 
obşteşti, de către întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile agricole de stat, coo-
peratiste obşteşti, precum şi de întreprinderile mixte, persoanele fizice şi juridice 
străine, a cerinţelor legislaţiei funciare în scopul folosirii eficiente şi protecţiei cu-
venite a terenurilor.

 Articolul 88. Organele care exercită controlul de stat asupra folosirii şi protec-
ţiei terenurilor

 Controlul de stat asupra folosirii şi protecţiei terenurilor îl exercită Guvernul şi 
autorităţile administraţiei publice locale. 

 Dispoziţiile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale organelor de stat 
împuternicite să exercite controlul asupra folosirii şi protecţiei terenurilor, emise în 
limitele competenţei lor, sînt obligatorii pentru toţi deţinătorii de terenuri.

 Dispoziţiile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale organelor de ocro-
tire a naturii în problemele folosirii şi protecţiei terenurilor în limitele competenţei 
lor sînt obligatorii pentru toţi deţinătorii de terenuri.
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 Modul de exercitare a controlului de stat asupra folosirii şi protecţiei terenuri-
lor se stabileşte de legislaţie.

 Articolul 89. Monitoringul fondului funciar
 Monitoringul fondului funciar reprezintă un sistem de supraveghere şi progno-

ză a stării fondului funciar pentru evidenţa schimbărilor, pentru aprecierea aces-
tor schimbări, pentru preîntîmpinarea urmărilor proceselor şi tendinţelor negative. 
Structura, conţinutul şi modul de realizare a monitoringului sînt stabilite de legis-
laţie, ţinîndu-se seama de condiţiile zonale.

Capitolul XIV
SOLUŢIONAREA LITIGIILOR FUNCIARE

 Articolul 90. Litigiile dintre deţinătorii de terenuri şi autorităţile administraţiei 
publice locale

 Litigiile dintre deţinătorii de terenuri şi autorităţile administraţiei publice loca-
le se soluţionează de organele ierarhic superioare, a căror decizie poate fi atacată în 
instanţa judecătorească de drept comun sau economică competentă.

Articolul 91.Litigiile dintre deţinătorii de terenuri cu titlu de proprietate
 Litigiile în care părţile sau una din părţi sînt deţinători de terenuri cu titlu de 

proprietate se examinează de către instanţa judecătorească de drept comun sau eco-
nomică competentă.

Articolul 92. Litigiile patrimoniale privind raporturile funciare
 Litigiile patrimoniale dintre întreprinderi, instituţii şi organizaţii privind rapor-

turile funciare se soluţionează de către judecătoria economică. Litigiile patrimoni-
ale privind raporturile funciare, în care părţile sau una din părţi sînt persoane fizice 
se examinează de către judecătoria raională, municipală (de sector) dacă legislaţia 
nu prevede altfel.

 Articolul 93. Îndeplinirea deciziilor asupra litigiului funciar
 Decizia autorităţilor administraţiei publice locale asupra litigiilor funciare intră 

în vigoare în momentul adoptării ei.
Atacarea deciziei în instanţa judecătorească competentă suspendă îndeplinirea 

acesteia.
 Decizia instanţei judecătoreşti competente serveşte ca temei pentru eliberarea 

documentelor ce legalizează dreptul de proprietate, de posesiune şi de beneficiere 
funciară, inclusiv în condiţii de arendă.

 Îndeplinirea deciziei asupra litigiului funciar poate fi suspendată sau amînată 
de organul care a adoptat decizia sau de organul ierarhic superior.

 Articolul 94. Exproprierea
 Condiţiile şi modul de expropriere, pentru nevoile statului şi ale societăţii, a 

terenurilor şi a construcţiilor ce constituie proprietate a persoanelor fizice şi juridi-
ce se reglementează prinr-o legislaţie specială, care asigură ocrotirea dreptului de 
proprietate.
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Capitolul XV
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAŢIEI FUNCIARE

 Articolul 95. Nulitatea tranzacţiilor dintre deţinătorii de terenuri
 Actele de vînzare-cumpărare, donaţie, amanetare, schimb şi alte tranzacţii dintre 

deţinătorii de terenuri înfăptuite cu încălcarea modului stabilit de legislaţie sînt nule.
 Articolul 96. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei funciare
 Persoanele care încalcă legislaţia funciară poartă răspundere administrativă şi 

penală în conformitate cu legislaţia. 
 Constatarea contravenţiilor se efectuează de către autorităţile administraţiei pu-

blice locale şi organele de stat autorizate în acest scop, în limitele competenţei lor.
 Aplicarea sancţiunilor nu scuteşte persoana culpabilă de obligaţiunea de a li-

chida încălcările comise.
 Mijloacele încasate în urma aplicării amenzilor se varsă în bugetul de stat şi se 

folosesc pentru restabilirea, îmbunătăţirea terenurilor şi sporirea fertilităţii soluri-
lor şi protecţia mediului înconjurător.

 Articolul 97. Repararea pagubelor pricinuite deţinătorilor de terenuri
 Pagubele pricinuite prin retragerea sau ocuparea temporară a terenurilor, pre-

cum şi prin limitarea drepturilor deţinătorilor sau prin înrăutăţirea calităţii terenuri-
lor ca urmare a activităţii întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi cetăţenilor, 
trebuie să fie reparate integral (inclusiv avantajul ratat) deţinătorilor de terenuri 
care au suportat aceste pagube.

 Repararea pagubelor o fac întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile cărora li 
s-au repartizat terenuri retrase, precum şi întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile 
a căror activitate duce la limitarea drepturilor deţinătorilor de terenuri în legătură 
cu stabilirea zonelor de protecţie, zonelor sanitare şi de apărare a diferitelor obiec-
te, la înrăutăţirea calităţii terenurilor învecinate, ori la folosirea lor în alte scopuri, 
la scăderea volumului producţiei agricole şi la înrăutăţirea calităţii ei, în modul 
stabilit de legislaţie.

 Litigiile legate de repararea pagubelor şi de evaluarea proporţiilor lor sînt so-
luţionate de instanţa judecătorească competentă.

 Articolul 98. Repararea de către întreprinderi, instituţii, organizaţii a pierde-
rilor din producţia agricolă şi silvică şi a avantajului ratat ca urmare a restituirii 
inoportune a terenurilor

 În cazul restituirii inoportune a terenurilor productive, date în folosinţă provi-
zorie întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, acestea repară deţinătorilor de 
terenuri pierderile din producţia agricolă si silvică şi avantajul ratat, ca urmare a de-
păşirii termenelor folosinţei terenului, în mărimea şi în modul stabilit de legislaţie.

 Articolul 99. Repararea pierderilor din producţia agricolă şi silvică
 Pierderile din producţia agricolă şi silvică, pricinuite de retragerea din circuitul 

agricol şi silvic sau de darea în folosinţă provizorie a terenurilor agricole şi silvice, 
în alte scopuri decît producţia agricolă şi silvică, precum şi limitarea drepturilor 
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deţinătorilor de terenuri, de înrăutăţirea calităţii solurilor ca urmare a efectelor ne-
gative de întreprinderi, instituţii şi organizaţii sau a folosirii lor în alte scopuri, se 
repară la bugetul de stat şi se cheltuiesc pentru restabilirea şi valorificarea terenu-
rilor sau sporirea fertilităţii lor. Compensarea acestor pierderi se face paralel cu 
repararea pagubelor.

 Pierderile menţionate se repară integral conform normativelor, stabilite de Gu-
vern.

 Pierderile din producţia agricolă le repară întreprinderile, instituţiile şi organi-
zaţiile agricole de stat, cooperatiste şi obşteşti dacă ele şi-au amplasat construcţiile 
pe terenuri irigabile şi desecate atribuite lor, pe terenuri cu plantaţii multianuale, pe 
terenuri arabile sau pe alte terenuri cu bonitate de peste 40 de puncte.

 Articolul 100. Folosirea mijloacelor încasate pentru repararea pierderilor din 
producţia agricolă şi silvică

 Mijloacele încasate pentru repararea pierderilor din producţia agricolă şi silvi-
că sînt folosite numai la executarea lucrărilor de construcţii-montaj, de proiectări şi 
prospecţiuni şi de reglementare a regimului proprietăţii funciare, a lucrărilor legate 
de exploatarea terenurilor noi, de combaterea eroziunii şi alunecărilor de teren, 
de sporirea fertilităţii solurilor şi productivităţii terenurilor agricole şi silvice, în 
modul stabilit de legislaţie.

Proporţiile şi modul de determinare a pierderilor şi de folosire a mijloacelor 
încasate pentru aceste pierderi, precum şi lista întreprinderilor, instituţiilor şi orga-
nizaţiilor scutite de repararea lor se stabilesc de legislaţie.

 Articolul 101. Restituirea terenurilor ocupate fără autorizaţie
 Terenurile ocupate fără autorizaţie se restituie deţinătorilor legitimi, fără ca ei 

să repare cheltuielile făcute în timpul folosirii nelegitime a terenurilor. Aducerea 
terenurilor în stare bună pentru folosinţă, inclusiv demolarea construcţiilor se face 
pe seama întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi a cetăţenilor care le-au ocu-
pat fără autorizaţie.

 Restituirea terenului ocupat fără autorizaţie se face în baza hotărîrii organelor 
de resort.

Capitolul XVI
ACORDURILE INTERNAŢIONALE

 Articolul 102. Acordurile internaţionale
 Dacă un acord internaţional parte la care este Republica Moldova are alte pre-

vederi decît cele cuprinse în legislaţia funciară a Republicii Moldova, se aplică 
prevederile acordului internaţional.

 PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA  MIRCEA SNEGUR
 Chişinău, 25 decembrie 1991, Nr. 828-XII
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Lege Nr. 851 din 29.05.1996
privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra

mediului înconjurător

Publicat: 08.08.1996 în Monitorul Oficial Nr. 52-53 art nr: 494

Parlamentul adoptă prezenta lege.
Prezenta lege stabileşte, în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii 

Moldova, cu Legea privind protecţia mediului înconjurător şi cu alte acte legisla-
tive în vigoare, scopurile, sarcinile şi principiile expertizei ecologice şi evaluării 
impactului asupra mediului înconjurător, precum şi regulile de bază privind orga-
nizarea şi efectuarea acestora.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi se definesc următoarele noţiuni principale:
activităţi economice complexe şi potenţial periculoase pentru mediul înconju-

rător - activităţi, a căror desfăşurare necesită aplicarea tehnologiilor nou-elaborate, 
folosirea resurselor naturale, care pot duce la degradarea mediului înconjurător, 
la apariţia situaţiilor excepţionale, la crearea condiţiilor nefavorabile pentru viaţa 
oamenilor, la distrugerea florei, faunei şi solului;

activităţi economice preconizate - orice activitate planificată sau proiectată care 
presupune folosirea resurselor naturale şi în procesul căreia se modifică peisajul, 
se amplasează în mediul înconjurător deşeuri, se emană noxe şi/sau se deversează 
substanţe poluante şi care poate provoca modificarea stării mediului înconjurător 
şi componentelor naturii;

 autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu - autoritatea centrală 
abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător;

beneficiarul documentaţiei - persoana fizică sau juridică care prezintă docu-
mentaţia pentru expertizare şi/sau realizează în baza acesteia o activitate economi-
că preconizată;

biocenoză - totalitatea populaţiilor de plante, animale şi microorganisme care se 
află în relaţii determinate de interacţiune între ele şi cu biotopul;

cazuri de avarie - cazuri de perturbare a proceselor tehnologice, avînd ca rezul-
tat apariţia factorilor de leziune pentru personalul întreprinderii, populaţia din zona 
de influenţă a întreprinderii, precum şi pentru mediul înconjurător;

componente ale naturii - elementele şi condiţiile naturale ale Terei: aerul, apele 
de suprafaţă şi apele freatice, solul şi subsolul, rocile, masivele muntoase, lumea 
vegetală şi fiinţele vii; 

desecare - complex de măsuri hidrotehnice şi agrotehnice aplicate pentru elimi-
narea parţială a apei din sol;
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documentaţie completă - documentaţia de proiect şi planificare, al cărei volum 
şi conţinut corespund documentelor normative în construcţii, inclusiv anexele şi 
avizele necesare;

documente de urbanism şi amenajare a teritoriului - ansamblul documentelor, 
elaborate şi aprobate în modul stabilit, referitoare la un teritoriu determinat, care 
conţin analiza situaţiei existente şi stabilesc obiectivele, acţiunile şi măsurile în 
domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului;

echilibru ecologic - ansamblul stărilor unui ecosistem, a cărui dinamică asigură 
stabilitatea structurii şi funcţiilor acestuia;

 ecosistem - orice complex dinamic al comunităţilor de plante, animale şi micro-
organisme şi mediul lor ambiant, aflate într-o permanentă interacţiune funcţională;

expertiză ecologică - gen de activitate în domeniul protecţiei mediului încon-
jurător, constînd în aprecierea prealabilă a influenţei activităţilor economice preco-
nizate asupra stării mediului, a corespunderii parametrilor acestor activităţi actelor 
legislative şi altor acte normative, normelor şi standardelor în vigoare;

extinderea obiectelor - construcţia obiectelor auxiliare şi extinderea unor secţii 
ale întreprinderii în funcţiune în scopul creării unor capacităţi de producţie supli-
mentare;

fond genetic - integritatea speciilor vegetale şi animale, asociaţiilor şi bioceno-
zelor naturale în totalitatea particularităţilor lor genetice;

impactul asupra mediului înconjurător - efectele negative ale activităţii umane 
asupra elementelor şi factorilor naturali, ecosistemelor, sănătăţii şi securităţii oa-
menilor, precum şi asupra bunurilor materiale;

mediu înconjurător - totalitatea elementelor naturale şi tehnogene;
regim de protecţie - reglementarea activităţii economice în scopul protecţiei 

complexului natural şi conservării componentelor naturii pentru asigurarea funcţi-
onării normale a ecosistemelor;

 zonă de protecţie a rîurilor şi bazinelor de apă - teritoriu cu dimensiuni stabili-
te, aferent obiectului acvatic, destinat protecţiei apelor de suprafaţă contra poluării, 
epuizării şi/sau înnămolirii, în perimetrul căruia activitatea economică este supusă 
restricţiilor.

Articolul 2. Subiectele expertizei ecologice
(1) Expertiza ecologică se efectuează de autoritatea centrală pentru resursele 

naturale şi mediu, de alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice 
sau de asociaţiile obşteşti, în modul stabilit de prezenta lege şi de alte acte norma-
tive în domeniu. 

(2) Expertiza ecologică de stat este atribuţia exclusivă a autorităţii centrale pen-
tru resursele naturale şi mediu, care dispune efectuarea ei de subdiviziunile sale 
structurale şi /sau de organizaţiile din subordine ce constituie sistemul expertizei 
ecologice de stat.

(3) Expertiza ecologică departamentală este efectuată de ministere şi departa-
mente în organizaţiile şi întreprinderile din subordine.
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(4) Expertiza ecologică obştească se organizează şi se efectuează de asociaţiile 
obşteşti în conformitate cu capitolul III din prezenta lege.

(5) Pînă la aprobarea de autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu, 
rezultatele expertizelor ecologice departamentale şi obşteşti au caracter de reco-
mandare.

Articolul 3. Scopurile expertizei ecologice
Expertiza ecologică a documentaţiei pentru obiectele şi activităţile economice 

preconizate, la etapa de planificare şi proiectare, se efectuează în scopul:
a) adoptării unor decizii argumentate şi aprobării actelor care prevăd utilizarea 

resurselor naturale şi măsuri de protecţie a mediului înconjurător şi componente-
lor lui;

b) prevenirii sau minimizării eventualului impact direct, indirect sau cumulativ 
al obiectelor şi activităţilor economice preconizate asupra mediului înconjurător, 
componentelor lui, ecosistemelor şi sănătăţii populaţiei;

c) menţinerii echilibrului ecologic, fondului genetic şi biodiversităţii, creării 
condiţiilor optime de viaţă pentru oameni; 

d) corelării dezvoltării social-economice cu capacităţile ecosistemelor.
Articolul 4. Sarcinile sistemului expertizei ecologice de stat
Sarcinile de bază ale sistemului expertizei ecologice de stat sînt:
a) asigurarea expertizării ecologice a proiectelor de acte legislative, a docu-

mentaţiei de proiect şi planificare şi a altor materiale în termenele prevăzute de 
prezenta lege şi întocmirea avizelor respective conform prescripţiilor documente-
lor normative;

b) generalizarea practicii expertizării ecologice a materialelor prezentate şi ela-
borarea propunerilor privind perfecţionarea modalităţilor de efectuare a acesteia;

c) asigurarea controlului asupra aplicării corecte de către beneficiarii şi exe-
cutanţii documentaţiei de proiect şi planificare a dispoziţiilor actelor legislative 
şi ale altor acte normative în vigoare, precum şi a normelor şi instrucţiunilor în 
domeniu;

d) analiza tendinţelor şi practicii expertizării ecologice din alte ţări şi valorifica-
rea experienţei mondiale în acest domeniu; 

e) asigurarea metodologică a activităţii organelor de expertiză ale ministerelor, 
departamentelor şi organizaţiilor privind protecţia mediului înconjurător.

Articolul 5. Principiile de bază ale expertizei ecologice
Principiile de bază ale expertizei ecologice sînt:
 a) prezumţia că orice activitate economică sau altă activitate materială preconi-

zată care presupune utilizarea resurselor naturale poate dăuna mediului;
 b) efectuarea în mod obligatoriu a expertizei ecologice de stat înainte de adop-

tarea deciziilor privind realizarea obiectelor;
 c) aprecierea complexă a influenţei activităţii economice preconizate asupra 

mediului înconjurător;
 d) fundamentarea ştiinţifică, obiectivitatea şi legalitatea avizelor expertizei 

ecologice;
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 e) transparenţa, participarea asociaţiilor obşteşti şi luarea în considerare a opi-
niei publice.

Articolul 6. Documentaţia de proiect şi planificare pentru obiectele şi activităţi-
le economice preconizate, supusă expertizei ecologice de stat

(1) Expertiza ecologică de stat este obligatorie pentru documentaţia de proiect 
şi planificare privind obiectele şi activităţile economice preconizate care influen-
ţează sau pot influenţa asupra stării mediului înconjurător şi/sau prevăd folosirea 
resurselor naturale, indiferent de destinaţie, amplasare, tipul de proprietate şi sub-
ordonarea acestor obiecte, volumul investiţiilor capitale, sursa de finanţare şi mo-
dul de execuţie a lucrărilor de construcţii.

(2) Sînt supuse în mod obligatoriu expertizei ecologice de stat:
a) proiectele de acte legislative şi de alte acte normative, instrucţiunile, norma-

tivele şi metodologiile, regulamentele şi standardele referitoare la starea mediului 
şi/sau care reglementează activităţile potenţial periculoase pentru mediul înconju-
rător, folosirea resurselor naturale şi protecţia mediului înconjurător;

b) proiectele convenţiilor internaţionale, proiectele contractelor de concesiune 
care prevăd folosirea resurselor naturale ale Republicii Moldova;

c) noile proiecte, programe, planuri , scheme, strategii şi concepţii, vizînd:
- dezvoltarea economică şi socială a Republicii Moldova, a anumitor zone, ra-

ioane, municipii, oraşe, sate;
- ocrotirea naturii în ansamblu pe ţară şi pe teritorii aparte;
- reconstrucţia municipiilor, oraşelor, satelor;
- alimentarea cu căldură, apă, gaze, energie electrică;
- construcţia sistemelor de canalizare ale localităţilor;
- urbanismul şi amenajarea teritoriului în localităţile urbane şi rurale;
- construcţia, extinderea, reconstrucţia, reutilarea, modernizarea şi reprofilarea, 

conservarea, demolarea sau lichidarea tuturor obiectelor economice şi sociale sus-
ceptibile să afecteze mediul înconjurător, precum şi a celor care pot afecta starea 
mediului înconjurător în statele limitrofe, determinate de Convenţia Internaţională 
privind Evaluarea Impactului Asupra Mediului Înconjurător în Context Transfron-
tieră, la care Republica Moldova este parte;

- construcţia căilor de comunicaţie rutieră, feroviară, fluvială, reconstrucţia al-
biilor rîurilor, construcţiilor hidrotehnice, sistemelor de irigare şi de desecare, con-
strucţia sistemelor de combatere a eroziunilor şi salinizării solului ;

- explorarea şi exploatarea subsolului, inclusiv în zonele cu regim de protecţie 
a apelor;

- plantarea viţei de vie şi livezilor în zonele cu regim de protecţie a apelor;
- producerea şi distrugerea pesticidelor şi altor substanţe toxice;
- amplasarea şi amenajarea platformelor pentru deşeuri industriale, menajere, 

agricole şi reziduuri toxice, construcţia sau amplasarea instalaţiilor de prelucrare, 
neutralizare sau distrugere a acestor deşeuri şi reziduuri; 

- alte activităţi care pot afecta starea mediului înconjurător.
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Capitolul II
SISTEMUL EXPERTIZEI ECOLOGICE DE STAT

Articolul 7. Sistemul expertizei ecologice de stat
(1) Sistemul expertizei ecologice de stat este constituit din subdiviziunile struc-

turale ale autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu şi din organizaţiile 
subordonate acesteia.

(2) Dirijarea metodologică privind organizarea şi efectuarea expertizei ecolo-
gice de stat se pune în sarcina Direcţiei expertiză ecologică de stat a autorităţii 
centrale pentru resursele naturale şi mediu.

(3) Corpul de experţi din sistemul expertizei ecologice de stat se constituie, 
pentru fiecare componentă a mediului, din experţi ecologi care au studii superioa-
re, o experienţă de muncă în specialitate de cel puţin 5 ani şi care sînt atestaţi de 
comisia de atestare.

(4) Expertiza ecologică de stat a proiectelor actelor legislative şi a altor acte 
normative, prevăzute la art.6, precum şi a documentaţiei de proiect şi planificare 
pentru obiectele şi activităţile economice complexe şi potenţial periculoase pentru 
mediu, inclusiv a celor ce necesită cercetări ştiinţifice speciale suplimentare şi im-
plementarea noilor tehnologii industriale, se efectuează cu concursul Comisiei mix-
te de experţi ecologi, care se instituie pe lîngă autoritatea centrală pentru resursele 
naturale şi mediu. În componenţa acestei comisii se includ savanţi şi specialişti de 
înaltă calificare, experţi ai Ministerului Sănătăţii, Ministerului Economiei, Depar-
tamentului Arhitecturii şi Construcţiilor, Departamentului Standarde, Metrologie 
şi Supraveghere Tehnică şi ai altor structuri statale interesate, cu consimţămîntul 
acestora şi de comun acord cu instituţiile respective. Membrii Comisiei mixte de 
experţi ecologi au aceleaşi obligaţii şi răspunderi ca şi experţii ecologi de stat.

(5) Structura, componenţa şi modul de organizare a activităţii sistemului exper-
tizei ecologice de stat, precum şi modul de creare şi funcţionare a Comisiei mixte 
de experţi ecologi se stabilesc prin regulamentele respective, aprobate de autorita-
tea centrală pentru resursele naturale şi mediu.

Articolul 8. Independenţa experţilor ecologi de stat şi răspunderea lor în faţa 
legii

(1) La adoptarea deciziilor, comportate de exercitarea funcţiilor, experţii eco-
logi de stat sînt independenţi, călăuzindu-se numai de legislaţia în vigoare, inclusiv 
de Legea privind protecţia mediului înconjurător, de prezenta lege şi de alte acte 
normative privind protecţia mediului înconjurător, precum şi de standardele pri-
vind ecologia, de documentele normative în construcţii.

(2) Experţii ecologi de stat poartă răspundere, conform legislaţiei în vigoare, 
pentru corectitudinea aprecierii documentaţiei prezentate spre expertizare, calitatea 
avizului general, respectarea termenelor de avizare, respectarea legislaţiei privind 
protecţia mediului înconjurător, precum şi pentru păstrarea secretelor de stat, co-
merciale şi/sau altor secrete, apărate de lege, care se conţin în materialele prezen-
tate pentru efectuarea expertizei ecologice de stat.
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(3) Obstrucţionarea organizării şi efectuării expertizei ecologice de stat, precum 
şi realizarea activităţilor economice preconizate ce nu corespund documentaţiei 
avizate pozitiv de organul respectiv al sistemului expertizei ecologice de stat, pre-
cum şi orice tentativă a persoanelor fizice sau juridice de a exercita presiuni asupra 
experţilor ecologi de stat, se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

(4) Reprezentanţii beneficiarului sau elaboratorului proiectului, reprezentanţii 
ministerelor, departamentelor şi organizaţiilor, al căror domeniu de activitate in-
clude obiectul expertizat, precum şi cetăţenii care se află în relaţii de muncă con-
tractuale cu beneficiarul sau elaboratorul proiectului nu pot participa în calitate de 
experţi la efectuarea expertizei ecologice de stat.

Capitolul III
EXPERTIZA ECOLOGICĂ OBŞTEASCĂ

Articolul 9. Organizarea şi efectuarea expertizei ecologice obşteşti
(1) Expertiza ecologică obştească se organizează şi se efectuează din iniţiativa 

asociaţiilor obşteşti oficial înregistrate, care au profilul protecţiei mediului înconju-
rător şi al căror statut prevede efectuarea expertizei ecologice obşteşti.

(2) Expertiza ecologică obştească poate fi efectuată pentru toate proiectele, do-
cumentele şi activităţile economice preconizate, cu excepţia proiectelor sau a unor 
părţi ale acestora ce ţin de domeniul securităţii statului, şi/sau conţin secrete de stat, 
comerciale şi/sau alte secrete apărate de lege.

(3) Expertiza ecologică obştească poate fi efectuată înainte de expertiza ecolo-
gică de stat sau concomitent cu aceasta.

Articolul 10. Drepturile cetăţenilor şi asociaţiilor obşteşti în domeniul organi-
zării expertizei ecologice obşteşti

Cetăţenii şi asociaţiile obşteşti au dreptul:
a) să înainteze organelor sistemului expertizei ecologice de stat propuneri şi obiec-

ţii privind proiectele obiectelor economice concrete, noile activităţi şi tehnologii;
b) să solicite organelor sistemului expertizei ecologice de stat informaţii pri-

vind rezultatele expertizării noilor obiecte şi activităţi economice preconizate;
c) să organizeze expertiza ecologică obştească a documentaţiei de proiect şi 

planificare pentru obiectele economice noi şi potenţial periculoase pentru mediul 
înconjurător.

Articolul 11. Drepturile asociaţiilor obşteşti în domeniul efectuării expertizei 
ecologice obşteşti

Asociaţiile obşteşti care efectuează expertiza ecologică obştească au dreptul:
a) să primească de la beneficiar, în volum deplin, documentaţia de proiect şi 

documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător (în conti-
nuare - E.I.M.Î), iar în cazul în care aceasta conţine secrete comerciale şi/sau alte 
secrete apărate de lege (cu excepţia secretelor de stat), în volumul care nu permite 
divulgarea acestor secrete;
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b) să ia cunoştinţă de documentaţia tehnico-normativă cu privire la efectuarea 
expertizei ecologice de stat;

c) să participe, prin reprezentanţii săi, la şedinţele comisiilor de experţi la care 
se iau în dezbatere avizele expertizei ecologice obşteşti.

Articolul 12. Condiţiile de efectuare a expertizei ecologice obşteşti
 (1) Expertiza ecologică obştească se efectuează în baza cererii depuse de aso-

ciaţia obştească respectivă la organul administraţiei publice locale. În decurs de 7 
zile, organul administraţiei publice locale informează oficial asociaţiile obşteşti, 
care au depus cererea, asupra deciziei luate. În cazul în care au depus cerere două 
sau mai multe asociaţii obşteşti, se creează o comisie unică de experţi care efectu-
ează expertiza ecologică obştească.

(2) Cererile asociaţiilor obşteşti vor cuprinde: denumirea, sediul, copia de pe 
statutul asociaţiei obşteşti, componenţa comisiei de experţi, informaţia despre 
obiectul expertizei ecologice obşteşti şi termenele expertizării.

(3) Asociaţiile obşteşti care efectuează expertiza ecologică sînt obligate să in-
formeze populaţia din zona în care urmează să fie amplasat obiectul despre începu-
tul şi rezultatele expertizei efectuate.

Articolul 13. Refuzul de a înregistra cererea de efectuare a expertizei ecologice 
obşteşti

(1) Înregistrarea cererii de efectuare a expertizei ecologice obşteşti se refuză 
numai în cazurile în care:

a) expertiza ecologică obştească a fost efectuată anterior de două ori şi ulterior 
în proiect nu au fost introduse schimbări esenţiale;

b) se intenţionează să se expertizeze documentaţia de proiect şi planificare pen-
tru obiectele legate de securitatea statului şi/sau informaţia despre care constituie 
secret de stat, comercial şi/sau alt secret apărat de lege;

c) statutul asociaţiei obşteşti nu prevede acest gen de activitate;
d) se încalcă cerinţele de prezentare a cererii prevăzute la art. 12 din prezenta 

lege.
(2) Persoanele cu funcţii de răspundere din organele administraţiei publice lo-

cale poartă răspundere pentru refuzul neîntemeiat de a înregistra cererea de efectu-
are a expertizei ecologice obşteşti.

Articolul 14. Avizul expertizei ecologice obşteşti
(1) Avizul expertizei ecologice obşteşti are caracter de recomandare şi poate 

avea putere juridică numai după aprobarea lui de organele sistemului expertizei 
ecologice de stat. 

(2) Avizul expertizei ecologice obşteşti poate fi publicat în presă, remis orga-
nelor administraţiei publice locale, ministerelor şi departamentelor, beneficiarilor 
proiectelor expertizate şi organelor sistemului expertizei ecologice de stat.
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Capitolul IV
EVALUAREA IMPACTULUI NOILOR OBIECTE ŞI ACTIVITĂŢI 

PRECONIZATE ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Articolul 15. Planificarea noilor obiecte şi activităţi
Planificarea noilor obiecte şi activităţi, care pot afecta radical mediul înconju-

rător, se efectuează în baza documentaţiei privind E.I.M.Î. care este supusă în mod 
obligatoriu expertizei ecologice de stat.

Articolul 16. Obiectele şi activităţile supuse E.I.M.Î.
(1) Lista obiectelor şi activităţilor, pentru care documentaţia privind E.I.M.Î. se 

elaborează în mod obligatoriu la etapa anterioară celei de proiectare, este prevăzută 
în Regulamentul cu privire la evaluarea impactului asupra mediului înconjurător, 
cuprins în anexă, care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Procedurii de E.I.M.Î. sînt supuse, în mod obligatoriu, prin decizie a auto-
rităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu, documentele strategice privind 
dezvoltarea economiei naţionale, precum şi alte obiecte şi activităţi, după caz, în 
funcţie de nivelul eventualului impact asupra mediului înconjurător.

(3) Beneficiarul prezintă materialele de proiectare a obiectelor prevăzute la alin.
(1) şi (2) pînă la aprobarea acestora de către subdiviziunea respectivă a Expertizei 
ecologice de stat, conform modului stabilit de autoritatea centrală pentru resursele 
naturale şi mediu.

Articolul 17. Organizarea şi efectuarea E.I.M.Î.
(1) Organizarea şi efectuarea E.I.M.Î. la toate etapele de planificare şi proiec-

tare a obiectelor, finanţarea elaborării documentaţiei privind E.I.M.Î., organizarea 
dezbaterilor publice asupra activităţii preconizate şi prezentarea documentaţiei pri-
vind E.I.M.Î., cu avizele necesare, pentru efectuarea expertizei ecologice de stat 
se pune în sarcina beneficiarului care va antrena, în modul stabilit, elaboratorii 
documentaţiei.

(2) Cerinţele impuse procedurii de efectuare a E.I.M.Î., precum şi cerinţele im-
puse documentaţiei privind E.I.M.Î. sînt enumerate în Regulamentul cu privire la 
evaluarea impactului asupra mediului înconjurător.

 (3) Documentaţia privind E.I.M.Î. se elaborează în etapa iniţială de planifica-
re şi este considerată parte componentă obligatorie a documentaţiei de proiect şi 
planificare.

 (4) Avizul pozitiv al Expertizei ecologice de stat serveşte drept bază pentru 
elaborarea compartimentului “Protecţia mediului înconjurător” în documentaţia de 
proiect şi planificare.
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Capitolul V
ORGANIZAREA EXPERTIZEI ECOLOGICE DE STAT

Articolul 18. Prezentarea documentaţiei pentru efectuarea expertizei ecologice 
de stat

(1) Beneficiarul prezintă, pentru examinare, organului respectiv al sistemului 
expertizei ecologice de stat documentaţia completă privind activitatea economică 
preconizată, în modul stabilit de către autoritatea centrală pentru resursele naturale 
şi mediu.

(2) Documentaţia de proiect şi planificare prezentată trebuie să corespundă nor-
mativelor în vigoare şi să conţină autorizaţiile prealabile ale organului administra-
ţiei publice locale şi ale organizaţiilor interesate referitoare la amplasarea şi asigu-
rarea tehnică a obiectului proiectat, precum şi avizele organelor de supraveghere şi 
control de stat privind desfăşurarea activităţii economice preconizate.

(3) Expertiza ecologică de stat se efectuează ţinîndu-se cont de avizele centrelor 
de igienă şi epidemiologie ale Ministerului Sănătăţii şi de avizele altor organe de 
supraveghere şi control de stat.

(4) Pentru obiectele care presupun modificări ale mediului înconjurător sau ale 
unor componente ale acestuia, împreună cu documentaţia de proiect, beneficiarul 
prezintă documentul de confirmare a acordului populaţiei, care locuieşte în perime-
trul zonei de protecţie sanitară a obiectului respectiv, privind amplasarea acestuia 
sau implementarea unor procese tehnologice. Documentul menţionat se întocmeşte 
în baza colectării semnăturilor sau a procesului-verbal al adunării locuitorilor din 
zona de protecţie sanitară.

(5) Expertiza ecologică de stat a documentaţiei de proiect şi planificare în do-
meniul construcţiilor capitale, urbanismului şi amenajării teritoriului se efectuează 
înainte de examinarea finală a documentaţiei în ansamblu de către Departamentul 
Arhitecturii şi Construcţiilor.

(6) Expertiza ecologică de stat a activităţilor economice preconizate, incluse 
în lista prevăzută la art.16 din prezenta lege, se efectuează în baza documentaţiei 
privind E.I.M.Î., elaborată în conformitate cu Regulamentul cu privire la evaluarea 
impactului asupra mediului înconjurător.

(7) Documentaţia prezentată pentru prima dată pentru efectuarea expertizei 
ecologice de stat trebuie să fie însoţită de documentul bancar care face dovada 
vărsării la bugetul de stat a sumei ce constituie cheltuielile legate de efectuarea ex-
pertizei, calculată în conformitate cu metodologia aprobată de autoritatea centrală 
pentru resursele naturale şi mediu.

(8) Se scutesc de plata pentru efectuarea expertizei ecologice de stat beneficiarii 
documentaţiei de proiect şi planificare pentru obiectele finanţate de la bugetul de 
stat sau de la bugetele locale.

Articolul 19. Examinarea documentaţiei de proiect şi planificare
(1) Documentaţia de proiect şi planificare, prezentată pentru efectuarea experti-

zei ecologice de stat, este supusă unei examinări complexe, în cadrul căreia se iau 
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în considerare factorii ecologici, economici şi sociali, se studiază riguros variantele 
de soluţii tehnice menite să asigure îndeplinirea cerinţelor ecologice, armoniza-
te cu particularităţile regionale, şi menţinerea stabilităţii ecosistemelor naturale în 
contextul unui eventual impact, pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii 
economice preconizate, inclusiv construcţia obiectului, exploatarea, demolarea sau 
lichidarea acestuia.

(2) În procesul examinării documentaţiei prezentate se verifică următoarele as-
pecte:

a) gradul de exactitate a evaluării impactului activităţii economice preconizate 
asupra mediului înconjurător;

b) motivarea necesităţii de realizare a activităţii economice preconizate pe tere-
nul ales şi a modului de desfăşurare a acestei activităţi;

c) caracterul soluţiilor tehnice, inginereşti, arhitectural-urbanistice, precum şi al 
propunerilor privind folosirea materiei prime, resurselor energetice şi naturale;

d) suficienţa şi eficacitatea măsurilor prevăzute pentru evitarea cazurilor de 
avariere a utilajelor şi de poluare a mediului înconjurător, precum şi pentru inter-
venţiile de urgenţă în vederea lichidării consecinţelor poluării;

e) implementarea metodelor eficiente de epurare a apelor, excluderea deversă-
rilor de ape reziduale neepurate în bazinele de apă;

f) introducerea metodelor noi de restabilire a fertilităţii solului, de ameliorare şi 
recultivare a terenurilor, de prevenire a eroziunii;

g) aplicarea metodelor eficiente de păstrare şi completare a fondului genetic şi 
biodiversităţii, de optimizare a structurii regnului animal şi vegetal în ecosistemele 
naturale, folosirea mijloacelor de protecţie a resurselor piscicole, a tehnologiilor de 
reproducere a acestora, precum şi a metodelor de redresare ecologică şi de regene-
rare a pădurilor;

h) minimizarea, pe baza tehnologiilor avansate, a cantităţii de deşeuri industri-
ale rezultate la utilizarea resurselor minerale;

i) eficacitatea soluţiilor tehnice de prelucrare, reciclare şi înhumare a deşeurilor 
industriale, menajere şi agricole, relevarea posibilităţilor de cooperare regională în 
acest domeniu;

j) aplicarea metodelor de control recomandate pentru asigurarea siguranţei eco-
logice a activităţii economice preconizate şi a calităţii normate a mediului încon-
jurător;

 k) elaborarea măsurilor de prevenire sau de minimizare a consecinţelor ecolo-
gice ale realizării proiectului.

(3) Nerespectarea prevederilor actelor legislative şi ale altor acte normative, 
precum şi a instrucţiunilor în vigoare privind volumul şi conţinutul documentaţiei 
prezentate pentru efectuarea expertizei ecologice de stat constituie temei de resti-
tuire a documentaţiei beneficiarului pentru completare şi perfectare.

(4) Prezentarea documentaţiei pentru efectuarea expertizei ecologice repetate 
se face în modul prevăzut la art.18 din prezenta lege.
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Articolul 20. Avizul general al expertizei ecologice de stat
(1) După examinarea complexă a documentaţiei prezentate pentru efectuarea 

expertizei ecologice de stat, experţii ecologi de stat întocmesc un aviz general care 
conţine decizia cu privire la acceptarea sau respingerea documentaţiei. Concluziile 
şi propunerile din avizul general trebuie să fie formulate clar şi să constate:

a) oportunitatea şi condiţiile de realizare a proiectului, programului, planului, 
schemei sau necesitatea refacerii acestora şi prezentării repetate pentru efectuarea 
expertizei ecologice de stat;

b) respingerea documentaţiei în cazul în care aceasta nu este conformă dispozi-
ţiilor legale şi cerinţelor normative în domeniu.

(2) În funcţie de complexitatea şi importanţa obiectului preconizat pentru eco-
nomia naţională, avizul general al expertizei ecologice de stat poate fi examinat, în 
caz de necesitate, la şedinţa colegiului autorităţii centrale pentru resursele naturale 
şi mediu, care adoptă decizia respectivă.

(3) Avizul general al expertizei ecologice de stat se transmite beneficiarului 
documentaţiei.

(4) Avizul general al expertizei ecologice de stat cu privire la proiectele de acte 
legislative şi de alte acte normative se transmite autorităţilor publice, care adoptă 
aceste acte.

(5) Avizul general al expertizei ecologice de stat şi decizia autorităţii centrale 
pentru resursele naturale şi mediu sînt apărate de legislaţia în vigoare. 

(6) Avizul general al expertizei ecologice de stat este obligatoriu pentru be-
neficiar, proiectant, autorităţile publice de toate nivelurile şi pentru organele care 
asigură finanţarea activităţii economice preconizate şi serveşte drept bază pentru:

a) aprobarea noilor proiecte, programe, planuri, scheme şi pentru finanţarea lor 
după efectuarea expertizei tehnice sau generale, în modul stabilit de normativele 
respective;

b) eliberarea de către organele de resort, în modul stabilit, a autorizaţiilor pentru 
dreptul de folosinţă a resurselor naturale şi componentelor naturii;

c) suspendarea sau interzicerea finanţării de către unităţile bancare a construcţi-
ei şi dării în exploatare a obiectelor respective sau a executării altor lucrări;

d) publicarea informaţiei despre rezultatele expertizei ecologice de stat a docu-
mentaţiei de proiect şi planificare pentru obiectele concrete.

(7) Aprobarea noilor proiecte, programe, planuri şi scheme specificate la art. 6, 
cu excepţia proiectelor de acte legislative şi de alte acte normative, şi autorizarea 
realizării lor se fac numai în cazul în care beneficiarul dispune de avizul general 
pozitiv al expertizei ecologice de stat şi respectă întocmai recomandările acesteia.

(8) Persoanele fizice şi juridice care nu respectă deciziile adoptate în baza avi-
zului general al expertizei ecologice de stat poartă răspundere juridică în confor-
mitate cu legea.

(9) În cazul în care beneficiarul nu este de acord cu deciziile din avizul general 
al expertizei ecologice de stat, el este în drept să atace aceste decizii în instanţa 
judecătorească.
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Articolul 21. Termenele de efectuare a expertizei ecologice de stat
(1) Expertiza ecologică de stat a documentaţiei de proiect şi planificare se efec-

tuează în termen de pînă la 45 de zile de la data prezentării, în funcţie de complexi-
tatea acesteia. Documentaţia de proiect pentru casele de locuit şi obiectele sociale 
cu asigurare tehnică centralizată se examinează în termen de 15 zile.

(2) Expertiza ecologică de stat se efectuează de către experţii ecologi din di-
recţiile şi secţiile abilitate ale autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu 
şi din subdiviziunile acesteia, care au studii superioare, o experienţă de muncă în 
specialitate de cel puţin 5 ani şi care sînt atestaţi de comisia de atestare. 

(3) Experţii ecologi de stat poartă răspundere, conform legislaţiei, pentru co-
rectitudinea examinării documentaţiei prezentate spre expertizare, pentru calitatea 
avizului general, pentru respectarea termenelor de avizare şi a cerinţelor legislaţiei 
privind protecţia mediului la examinarea documentaţiei.

(4) Termenul de efectuare a expertizei ecologice de stat a documentaţiei pentru 
obiectele şi activităţile economice complexe şi potenţial periculoase pentru mediul 
înconjurător, inclusiv a documentaţiei a cărei examinare necesită derulare a unor 
cercetări ştiinţifice speciale suplimentare, poate fi prelungit de autoritatea centrală 
pentru resursele naturale şi mediu pînă la 3 luni.

Capitolul VI
FINANŢAREA ACTIVITĂŢII DE EXPERTIZARE ECOLOGICĂ

Articolul 22. Finanţarea activităţii privind efectuarea expertizei ecologice de 
stat

(1) În scopul asigurării independenţei experţilor ecologi de stat, activitatea pri-
vind efectuarea expertizei ecologice de stat este finanţată de la bugetul de stat, în 
modul stabilit.

(2) Scopurile şi sarcinile activităţii privind efectuarea expertizei ecologice de 
stat exclud contractele economice şi relaţiile directe dintre beneficiar şi organul 
care organizează şi efectuează expertiza ecologică de stat.

Articolul 23. Cheltuielile legate de efectuarea expertizei ecologice de stat cu 
concursul experţilor netitulari şi de efectuarea expertizei ecologice repetate

(1) Cheltuielile legate de efectuarea expertizei ecologice de stat, cu concursul 
experţilor netitulari, a documentaţiei de proiect şi planificare pentru obiectele şi ac-
tivităţile economice complexe şi potenţial periculoase pentru mediul înconjurător, 
inclusiv a documentaţiei pentru obiectele şi activităţile care necesită derularea unor 
cercetări ştiinţifice speciale suplimentare, le suportă beneficiarul.

(2) Cheltuielile legate de efectuarea expertizei ecologice de stat repetate le su-
portă organizaţia care a elaborat documentaţia prezentată pentru examinare.

Articolul 24. Finanţarea activităţii privind efectuarea expertizei ecologice ob-
şteşti

Activitatea privind efectuarea expertizei ecologice obşteşti este finanţată din 
contul mijloacelor proprii ale asociaţiilor obşteşti.
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Capitolul VII
COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ

Articolul 25. Colaborarea internaţională în domeniul expertizei ecologice
În scopul studierii experienţei altor state în domeniul expertizei ecologice şi apli-

cării acesteia în promovarea politicii ecologice a Republicii Moldova, autoritatea 
centrală pentru resursele naturale şi mediu întreţine relaţii de colaborare cu organi-
zaţiile internaţionale şi structurile similare de expertiză ale statelor vecine în cadrul 
acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 26
Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
Articolul 27
Guvernul, în termen de 3 luni:
 va prezenta Parlamentului propuneri privind punerea legislaţiei în vigoare în 

concordanţă cu prezenta lege;
 va pune propriile acte normative în concordanţă cu prezenta lege;
 va asigura reexaminarea de către ministere, departamente şi organele adminis-

traţiei publice locale a actelor normative care contravin prezentei legi.
Articolul 28
Departamentul Protecţiei Mediului Înconjurător, în termen de 6 luni:
în comun cu Ministerul Sănătăţii, Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor 

şi Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică, va elabora şi va 
prezenta Guvernului planul perfecţionării şi/sau elaborării bazei normative referi-
toare la protecţia mediului înconjurător, utilizată la etapa de planificare şi proiecta-
re a obiectelor şi activităţilor economice preconizate;

în comun cu Ministerul Justiţiei şi Procuratura Ecologică, va elabora şi va pre-
zenta Guvernului propuneri pentru modificarea şi completarea Codului penal şi 
Codului cu privire la contravenţiile administrative, care derivă din prevederile pre-
zentei legi.

 VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI  Dumitru MOŢPAN
 Chişinău, 29 mai 1996, Nr. 851-XIII.
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Anexă
la Legea privind expertiza ecologică

şi evaluarea impactului asupra
mediului înconjurător

R E G U L A M E N T
cu privire la evaluarea impactului asupra mediului înconjurător

I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezentul regulament este elaborat în baza capitolului IV al prezentei legi 

şi este obligatoriu pentru toate persoanele fizice şi juridice, care intenţionează să 
desfăşoare pe teritoriul Republicii Moldova activităţi complexe şi potenţial pericu-
loase pentru mediul înconjurător.

2. Regulamentul stabileşte scopul elaborării documentaţiei de evaluare a im-
pactului asupra mediului înconjurător (în continuare - E.I.M.Î.), procedura E.I.M.Î., 
cerinţele impuse documentaţiei privind E.I.M.Î., modul de elaborare, coordonare 
şi aprobare a acesteia şi include Lista obiectelor şi activităţilor pentru care docu-
mentaţia privind E.I.M.Î. se elaborează în mod obligatoriu la etapa anterioară celei 
de proiectare.

3. E.I.M.Î. se efectuează în scopul stabilirii măsurilor necesare pentru prevenirea 
consecinţelor ecologice negative legate de realizarea obiectelor şi activităţilor pre-
conizate incluse în Lista obiectelor şi activităţilor pentru care documentaţia privind 
E.I.M.Î. se elaborează în mod obligatoriu la etapa anterioară celei de proiectare.

4. Procedurii de E.I.M.Î. pot fi supuse, după caz, prin decizie a autorităţii cen-
trale pentru resursele naturale şi mediu, şi alte obiecte şi activităţi, în funcţie de 
nivelul eventualului impact asupra mediului înconjurător.

5. E.I.M.Î. anticipează elaborarea documentaţiei de proiect. Documentaţia pri-
vind E.I.M.Î. este supusă în mod obligatoriu expertizei ecologice de stat. Organi-
zarea şi finanţarea elaborării documentaţiei privind E.I.M.Î. şi dezbaterilor publice, 
coordonarea şi prezentarea documentaţiei privind E.I.M.Î. pentru expertizare este 
obligaţia beneficiarului şi serveşte drept bază pentru elaborarea compartimentului 
“Protecţia mediului înconjurător” în documentaţia de proiect şi planificare.

II. CERINŢELE PRINCIPALE IMPUSE COMPONENŢEI DOCUMEN-
TAŢIEI PRIVIND E.I.M.Î.

6. Documentaţia privind E.I.M.Î. trebuie să conţină:
6.1. Materialele privind stabilirea, descrierea şi evaluarea eventualului impact 

direct şi indirect al obiectelor şi activităţilor preconizate asupra:
a) condiţiilor climaterice, aerului atmosferic, apelor de suprafaţă, apelor frea-

tice şi subterane, solului, subsolului, peisajelor, ariilor naturale protejate de stat, 
regnului vegetal şi animal, funcţionalităţii şi stabilităţii ecosistemelor, asupra po-
pulaţiei;
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b) resurselor naturale;
c) monumentelor culturii şi istoriei;
d) calităţii mediului în localităţile urbane şi rurale;
e) situaţiei social-economice.
 6.2. Compararea soluţiilor de alternativă propuse şi fundamentarea soluţiei 

optime.
6.3. Măsurile sau condiţiile propuse care ar exclude sau ar diminua eventualul 

impact ori măsurile şi condiţiile care ar spori influenţa pozitivă a obiectelor şi acti-
vităţilor preconizate asupra mediului înconjurător.

6.4. Evaluarea consecinţelor în cazul în care obiectele şi activităţile preconizate 
nu vor fi realizate.

7. Impactul obiectelor şi activităţilor trebuie să fie evaluat atît pentru perioada 
elaborării, realizării şi funcţionării, cît şi pentru cazul lichidării sau încetării func-
ţionării acestora, inclusiv pentru perioada de după lichidare sau de după încetarea 
funcţionării. La pronosticarea eventualului impact al obiectelor şi activităţilor tre-
buie să fie luate în considerare toate caracteristicile posibile ale teritoriului supus 
impactului, atît în cazul funcţionării obiectelor sau desfăşurării activităţilor în re-
gim normal, cît şi în caz de eventuală avarie.

8. În baza documentaţiei privind E.I.M.Î., beneficiarul întocmeşte Declaraţia cu 
privire la impactul asupra mediului înconjurător (în continuare- D.I.M.Î.), în care 
sînt sistematizate şi analizate toate materialele, calculele şi investigaţiile realizate 
în procesul elaborării documentaţiei privind E.I.M.Î.

III. CERINŢELE PRINCIPALE IMPUSE CONŢINUTULUI D.I.M.Î.
9. Declaraţia cu privire la impactul asupra mediului înconjurător trebuie să con-

ţină:
9.1. Date generale:
a) denumirea proiectului;
b) caracterul activităţii (construcţia unui obiect nou, extinderea, reconstrucţia, 

reutilarea, modernizarea şi reprofilarea, conservarea, demolarea sau lichidarea ce-
lor existente);

c) amplasarea obiectului (raionul, localitatea etc.);
d) fundamentarea amplasării obiectului în raionul respectiv (continuarea reali-

zării proiectului, existenţa materiei prime, forţei de muncă etc.);
e) beneficiarul;
f) elaboratorul proiectului;
g) uzufructuarii;
h) durata funcţionării obiectului sau realizării activităţii;
i) caracteristicile tehnice şi tehnologice (caracteristicile principale ale procesu-

lui de producţie, volumul producţiei, numărul de locuri de muncă);
j) nivelul soluţiilor tehnice preconizate;
k) valoarea de deviz totală a obiectului;
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l) lista localităţilor în care, în procesul realizării proiectului, va fi afectată starea 
mediului înconjurător.

9.2. Date privind impactul direct asupra mediului înconjurător.
9.2.1. Caracteristici introductive:
A. Terenuri:
1) terenurile ocupate, din care:
a) teren ocupat provizoriu pe perioada executării lucrărilor de construcţie, re-

construcţie etc.;
b) terenuri ocupate pe o perioadă îndelungată, din care: terenuri agricole, par-

cele forestiere;
2) ariile naturale protejate de stat;
3) zonele de protecţie.
B. Apă:
1) volumul total de apă captată (m3/h, m3/zi, m3/an), din care pentru scopuri de 

producţie;
2) consumul de apă total (m3/h, m3/zi, m3/an);
3) sursa de apă (sistemul centralizat de alimentare cu apă, sursă de suprafaţă, 

sursă subterană).
C. Surse de materie primă şi energie: tipul, consumul anual, modul de obţinere 

a materiei prime şi a energiei (sursă proprie, materie primă şi energie importată).
D. Transport şi altă infrastructură.
E. Aer atmosferic. Caracteristica fondului existent.
9.2.2. Eventualele modificări ale stării mediului înconjurător ca rezultat al rea-

lizării obiectelor şi activităţilor preconizate.
A. Emisii în aerul atmosferic:
1) principalele surse punctiforme de poluare a aerului:
a) procesul tehnologic care conduce la poluarea aerului;
b) cantitatea de poluanţi eliminaţi în atmosferă, t/an (fracţia solidă, oxizi de 

sulf, oxizi de azot, bioxid de carbon, metale grele, hidrocarburi, hidrocarburi halo-
genice, hidrocarburi policiclice aromatice şi alte substanţe specifice);

c) metoda de captare şi epurare a emisiilor (tipul instalaţiilor, debitul);
2) principalele surse de suprafaţă plană de poluare a aerului (praful, materia 

primă depozitată, lucrările de construcţii-montaj etc.):
a) tipul sursei;
b) caracteristica procesului tehnologic;
c) suprafaţa sursei (m2);
d) funcţionarea sursei (temporar, permanent, în caz de avarie);
e) cantitatea de poluanţi (g/s, t/an);
3) principalele surse mobile de poluare (mijloacele de transport etc.):
a) tipul sursei;
b) cantitatea de poluanţi (g/s, t/an).
B. Deversări:
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1) volumul total de apă poluată deversată (m3/zi, m3/an), din care direct în 
bazinele de apă, în instalaţiile de epurare;

2) procesul tehnologic care produce deversări;
3) tipul, debitul şi eficacitatea instalaţiilor de epurare;
4) caracteristica bazinului de apă receptor (caracteristicile hidrologice ale cur-

surilor de apă de suprafaţă, nivelul de poluare a fondului);
5) cantitatea de poluanţi deversaţi, t/an, mg/l (NBO, NCO, metale grele, fosfor, 

azot, clor şi alte elemente şi compuşi chimici), indicatorii biologici şi microbiolo-
gici, radioactivitatea, temperatura etc.

C. Deşeuri:
1) tipul de deşeuri (industriale, agricole, menajere, radioactive etc.) şi clasifi-

carea acestora;
2) procesul tehnologic producător de deşeuri;
3) cantitatea de deşeuri (t/an);
4) metoda de valorificare a deşeurilor.
D. Zgomot şi vibraţie.
E. Radiaţie radioactivă şi electromagnetică.
9.3. Descrierea complexă şi evaluarea impactului asupra mediului înconjură-

tor.
9.3.1. Descrierea soluţiilor de alternativă propuse (cu caracter geografic sau 

tehnologic: amplasare, tipul tehnologiei), a alternativei relative (cazul de refuz de 
a realiza proiectul, cazul impactului nul asupra mediului înconjurător la realizarea 
proiectului, alternativa cea mai avantajoasă pentru mediul înconjurător la realiza-
rea proiectului) şi compararea lor.

9.3.2. Caracteristica succintă a componentelor naturii supuse cel mai mult im-
pactului:

A. Componente principale:
1) aerul atmosferic (parametrii climaterici, calitatea aerului);
2) apa (apele subterane şi freatice, cursurile de apă de suprafaţă, caracteristicile 

cantitative şi calitative);
3) solul (tipul, calitatea, gradul de poluare);
4) factorii geologici şi geografici (geologia, hidrologia, relieful terenului, seis-

micitatea, eroziunile şi alunecările de teren);
5) fauna şi flora (diversitatea speciilor, specii rare şi pe cale de dispariţie);
6) ecosistemele şi peisajele locale stabile.
B. Alte componente:
1) peisajele (caracteristica transformării peisajelor, productivitatea şi valoarea 

lor recreativă, caracteristica localităţilor);
2) caracteristica localităţilor urbane, caracteristica funcţională a zonei subur-

bane;
3) ariile naturale protejate de stat;
4) zonele de protecţie;
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5) monumentele de istorie şi cultură.
9.3.3. Descrierea complexă a impactului eventual asupra mediului înconjurător 

(impact direct, indirect, repetat, de scurtă durată, temporar, de lungă durată şi per-
manent) şi evaluarea gradului acestuia.

A. Impact asupra populaţiei:
1) riscul de îmbolnăvire, consecinţele sociale şi economice;
2) numărul de locuitori supuşi impactului obiectelor şi activităţilor;
3) consecinţele prejudiciabile ale realizării obiectului, activităţii;
4) factorii de discomfort în viaţa populaţiei.
B. Impactul asupra ecosistemelor, componentelor şi funcţionalităţii acestora:
1) impactul asupra climei şi calităţii aerului atmosferic:
a) volumul şi concentraţia emisiilor şi influenţa lor asupra ecosistemelor la di-

ferite distanţe de la sursa de emisie;
b) efectele organoleptice esenţiale;
c) alt impact asupra climei şi aerului atmosferic;
2) impactul asupra mediului acvatic:
a) asupra regimului hidrologic şi hidrogeologic al suprafeţei de acumulare a apei 

(nivelul apelor freatice, regimul debitului de suprafaţă, epuizarea surselor de apă);
b) asupra calităţii apei;
3) impactul asupra solului, particularităţilor geografice şi condiţiilor geologice:
a) impactul asupra gradului şi modului de folosire a terenului;
b) poluarea solului;
c) modificările topografice locale, influenţa asupra activităţii proceselor erozi-

onale;
d) impactul asupra rocilor şi resurselor minerale;
e) schimbările regimului hidrologic;
f) impactul asupra obiectelor protejate ale naturii;
g) impactul de la depozitarea deşeurilor;
4) impactul asupra florei şi faunei: inhibiţia şi dispariţia animalelor şi plantelor, 

degradarea biotopurilor;
5) impactul asupra ecosistemelor.
C. Impact asupra sistemelor antropogene, componentelor şi funcţionării aces-

tora:
1) impactul asupra clădirilor, monumentelor arhitecturale şi arheologice şi asu-

pra altor valori culturale materiale;
2) impactul asupra valorilor culturale nemateriale (tradiţiilor locale etc.);
3) deteriorarea sau pierderea obiectelor geologice şi paleontologice protejate.
D. Impact asupra structurii şi folosirii funcţionale a teritoriilor:
1) asupra căilor de comunicaţie (căilor locale de comunicaţie, şoselelor, căilor 

ferate, căilor aeriene şi navale);
2) impactul lucrărilor de construcţii şi activităţilor concomitente (construcţie de 

drumuri noi, lucrări inginereşti, construcţie de locuinţe etc.);
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3) dezvoltarea infrastructurii secundare;
4) impactul asupra valorilor estetice ale teritoriului;
5) impactul asupra calităţilor recreative ale peisajelor.
E. Alt impact:
1) impactul asupra biotei;
2) impactul zgomotului şi radiaţiei;
3) alt impact ecologic.
F. Impact de proporţii asupra peisajelor.
9.3.4. Descrierea acţiunilor preconizate de preîntîmpinare, lichidare, minimiza-

re şi compensare a impactului asupra mediului înconjurător.
A. Planuri teritoriale de ocrotire a naturii.
B. Soluţii tehnice pentru: depoluare, reciclarea deşeurilor, protecţia monumen-

telor arhitecturale şi arheologice etc.
C. Măsuri de compensare.
D. Alte acţiuni.
9.3.5. Descrierea măsurilor operative de diminuare a riscului unor eventuale 

avarii şi a impactului neprevăzut asupra mediului înconjurător.
9.3.6. Schema monitoringului şi conducerea calităţii mediului, planurile de ana-

liză ecologică periodică pentru perioada de funcţionare a obiectului şi realizării 
activităţii.

9.3.7. Descrierea metodelor de pronosticare utilizate, a principiilor de bază folosi-
te la evaluarea impactului şi a modalităţilor de obţinere a indicatorilor reali şi a celor 
de prognoză ai calităţii mediului în raionul în care urmează să fie realizat proiectul.

9.3.8. Evaluarea gradului de incertitudine a concluziilor principale.
9.3.9. Anexele (hărţi, scheme, diagrame etc.).
9.3.10. Concluzia.

IV. MODUL DE ELABORARE ŞI PREZENTARE A DOCUMENTAŢIEI 
PRIVIND E.I.M.Î.

10. Documentaţia privind E.I.M.Î.se elaborează, în baza actelor normative în 
vigoare, de către titularii de licenţă pentru activitatea de proiectare pentru toate ca-
tegoriile de construcţii, urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, 
restaurări, care dispun de specialişti atestaţi în domeniul respectiv.

Pct 11 exclus
12. Beneficiarul care intenţionează să construiască obiecte noi, să extindă, re-

construiască, modernizeze, reprofileze, conserveze sau să demoleze obiectele exis-
tente, să desfăşoare noi activităţi care pot influenţa asupra mediului înconjurător, 
enumerate în titlul X al prezentului regulament, prezintă pentru expertiza ecologică 
de stat, concomitent cu documentaţia privind E.I.M.Î., Declaraţia cu privire la im-
pactul asupra mediului înconjurător. În D.I.M.Î. trebuie să fie luate în considerare 
toate obiecţiile şi propunerile organelor administraţiei publice locale, ale ministe-
relor, departamentelor, precum şi rezultatele dezbaterilor publice.
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V. PUBLICAREA D.I.M.Î. ŞI DEZBATERILE ASUPRA D.I.M.Î.
13. Beneficiarul remite D.I.M.Î. ministerelor şi departamentelor de resort, în 

corespundere cu profilul obiectului sau activităţilor, şi organelor administraţiei pu-
blice locale în a căror rază teritorială se preconizează construcţia unui obiect nou, 
extinderea, reconstrucţia, modernizarea, conservarea sau demolarea unui obiect 
existent ori realizarea unei noi activităţi. Organele administraţiei publice locale, în 
decurs de 5 zile de la primirea D.I.M.Î., urmează să difuzeze prin intermediul mass-
media informaţia privind locul şi timpul cînd: se poate lua cunoştinţă de D.I.M.Î. 
şi obţine copia acesteia, se poate efectua expertiza ecologică obştească, vor avea 
loc dezbaterile publice. Accesul publicului la documentaţia privind E.I.M.Î. şi la 
D.I.M.Î. este liber în decurs de 30 de zile calendaristice. În acest termen, obiecţiile 
privind documentele în cauză pot fi înaintate în scris persoanei desemnate de orga-
nele administraţiei publice locale.

14. Organele administraţiei publice locale înaintează obiecţiile formulate în cadrul 
dezbaterilor publice ale D.I.M.Î. şi propriile obiecţii beneficiarului, iar copia acestor 
obiecţii o remit autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu, în decurs de 14 
zile de la expirarea termenului indicat la pct. 13 din prezentul regulament.

15. În decurs de 50 de zile de la primirea D.I.M.Î., ministerele şi departamentele 
prezintă beneficiarului propriile obiecţii asupra D.I.M.Î., iar o copie a acestora o 
remit autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu.

16. În cazul în care D.I.M.Î. conţine date care constituie secret de stat, prevede-
rile pct. 13 din prezentul regulament nu se aplică.

17. În cazul în care, în termenele indicate la pct. 13, 14 şi 15 ale prezentului 
regulament, beneficiarul şi autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu 
nu primesc obiecţii privind D.I.M.Î., se consideră că atare nu există.

VI. PARTICIPAREA ASOCIAŢIILOR DE INIŢIATIVĂ ALE CETĂŢE-
NILOR ŞI ASOCIAŢIILOR OBŞTEŞTI LA E.I.M.Î

18. În sensul prezentului regulament, asociaţiile obşteşti, constituite conform 
prevederilor legislaţiei în vigoare, în a căror sarcină intră şi efectuarea expertizei 
ecologice obşteşti a documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului 
înconjurător, efectuează această expertiză din proprie iniţiativă sau la rugămintea 
persoanelor interesate al căror mediu înconjurător se prevede a fi schimbat.

19. Asociaţiile de iniţiativă ale cetăţenilor trebuie să întocmească listele cu 
numele de familie şi prenumele, domiciliul, numerele buletinelor de identitate şi 
semnăturile persoanelor care susţin expertiza ecologică obştească a D.I.M.Î. Lis-
tele, împreună cu rezultatele dezbaterilor publice asupra D.I.M.Î., trebuie să fie 
expediate organului administraţiei publice locale.

20. Are mandatul asociaţiei de iniţiativă a cetăţenilor persoana fizică care o re-
prezintă şi este menţionată ca atare în lista membrilor asociaţiei. În cazul în care în 
listă lipseşte o astfel de menţiune, mandatar al asociaţiei de iniţiativă a cetăţenilor 
se consideră prima persoană de pe lista membrilor asociaţiei.
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21. Mandatarul asociaţiei de iniţiativă a cetăţenilor poate fi înlocuit cu altă per-
soană, în baza cererii depuse şi cu acordul majorităţii simple a membrilor asocia-
ţiei.

22. Asociaţiile obşteşti care, în conformitate cu prezenta lege, au dreptul de a 
efectua expertiza ecologică obştească se asimilează asociaţiilor de iniţiativă ale 
cetăţenilor şi pot să participe la efectuarea expertizei ecologice obşteşt i a D.I.M.Î. 
în rînd cu acestea.

VII. EXPERTIZA ECOLOGICĂ DE STAT A DOCUMENTAŢIEI PRI-
VIND E.I.M.Î.

23. Expertiza ecologică de stat a documentaţiei privind E.I.M.Î. se organizează 
conform prevederilor prezentei legi.

24. Expertiza ecologică de stat a documentaţiei privind E.I.M.Î. se efectuează 
în baza documentelor prezentate de beneficiar, modificate şi completate în con-
formitate cu obiecţiile formulate ca rezultat al dezbaterilor publice şi cu obiecţiile 
organelor administraţiei publice locale, ministerelor şi departamentelor.

25. Persoanele care participă la elaborarea documentaţiei privind E.I.M.Î. nu 
pot fi antrenate în expertizarea acesteia.

VIII. AVIZUL PRIVIND EXPERTIZA ECOLOGICĂ DE STAT A DOCU-
MENTAŢIEI PRIVIND E.I.M.Î.

26. Pe baza rezultatelor expertizei ecologice de stat a documentaţiei privind 
E.I.M.Î., examinării rezultatelor dezbaterilor publice se întocmeşte avizul privind 
expertiza ecologică de stat a documentaţiei privind E.I.M.Î. În cazul lipsei unui 
atare aviz pozitiv, persoanele fizice şi juridice nu au dreptul să aprobe documen-
taţia privind E.I.M.Î. şi să elaboreze documentaţia de proiect şi planificare pentru 
obiecte şi activităţi.

27. Documentaţia privind E.I.M.Î., aprobată în modul stabilit, serveşte drept 
temei pentru elaborarea compartimentului “Protecţia mediului înconjurător”în pro-
cesul elaborării a documentaţiei de proiect pentru obiectele respective. 

28. În cazul în care obiectele sau activităţile preconizate ţin de domeniul secu-
rităţii statului, autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu întocmeşte 
avizul numai după consultarea cu Ministerul Apărării şi/sau Serviciul de Informaţii 
şi Securitate al Republicii Moldova.

29. Autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu aduce, în mod obli-
gatoriu, la cunoştinţa opiniei publice, prin intermediul mass-media, rezultatele ex-
pertizării ecologice a documentaţiei privind E.I.M.Î. în termen de cel mult 10 zile 
de la aprobarea rezultatelor expertizării şi adoptării deciziei asupra documentaţiei 
privind E.I.M.Î.

30. Autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu asigură păstrarea şi 
arhivarea D.I.M.Î., care sînt accesibile pentru public.
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IX. E.I.M.Î. ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERĂ
31. În cazul în care impactul obiectelor şi activităţilor preconizate asupra me-

diului înconjurător au caracter transfrontieră, modul de E.I.M.Î. se reglementează 
conform Convenţiei privind Evaluarea Impactului asupra Mediului Înconjurător în 
Context Transfrontieră.

X. LISTA OBIECTELOR ŞI ACTIVITĂŢILOR PENTRU CARE DOCU-
MENTAŢIA PRIVIND E.I.M.Î. SE ELABOREAZĂ ÎN MOD OBLIGATO-
RIU LA ETAPA ANTERIOARĂ CELEI DE PROIECTARE

1. Centrale termoelectrice, centrale termice industriale şi de încălzire cu puterea 
de 300 MW şi peste.

2. Întreprinderi mecanice şi întreprinderi constructoare de maşini cu turnătorii 
de mare capacitate - 10 mii de tone de fontă, oţel pe an şi peste; 1 mie de tone de 
metale neferoase pe an şi peste.

3. Întreprinderi metalurgice cu capacitatea de producţie de 500 mii de tone de 
laminate pe an şi peste.

4. Întreprinderi de fabricare a cimentului şi ardeziei, inclusiv cele care utilizea-
ză azbestul în procesele tehnologice, fabrici fixe de beton asfaltic.

5. Întreprinderi chimice şi petrochimice, de prelucrare secundară a hîrtiei şi 
celulozei.

6. Întreprinderi ale industriei farmaceutice şi de producere a uleiului eteric.
7. Construcţia autostrăzilor, drumurilor amenajate pentru viteze mari, căilor 

ferate de lung parcurs, aeroporturilor cu lungimea pistei de decolare şi aterizare 
principale de 2100 m şi peste.

8. Construcţii hidrotehnice complicate (porturi, baraje mari şi rezervoare de 
acumulare a apei).

9. Conducte magistrale de petrol şi de gaze de înaltă presiune.
10. Baze de depozitare şi desfacere a produselor petroliere.
11. Fabrici de zahăr şi combinate de uleiuri şi grăsimi.
12. Combinate şi fabrici de prelucrare a cărnii şi laptelui.
13. Combinate şi fabrici de conserve cu capacitatea de producţie de 100 mili-

oane borcane convenţionale pe an şi peste, centre mari de depozitare şi prelucrare 
prealabilă a producţiei agricole.

14. Complexe agroindustriale animaliere pentru bovine, porcine, ovine şi pă-
sări.

15. Prize de apă de grup pentru întreprinderi, localităţi urbane şi rurale cu de-
bitul de: 1 mie m3 /zi şi peste - prize subterane, 10 mii m3 /zi şi peste - prize de 
suprafaţă.

16. Instalaţii de epurare a apelor reziduale industriale şi menajere de la între-
prinderi, din localităţile urbane şi rurale, cu debitul de 10 mii m3/zi şi peste.

17. Livezi şi vii industriale cu suprafaţa de 500 ha şi peste.
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18. Sisteme de irigare şi desecare a terenurilor cu suprafaţa de, respectiv, 1000 
ha şi 100 ha şi peste.

19. Combinate de sere cu suprafaţa serelor de 24 ha şi peste.
20. Uzine de prelucrare şi ardere a gunoiului. 
21. Instalaţii şi rampe de prelucrare, înhumare şi neutralizare a deşeurilor in-

dustriale, inclusiv a materialelor toxice, stupefiantelor şi materialelor radioactive.
22. Orice activitate de construcţie în albiile rîurilor, în fîşiile de protecţie a rîu-

rilor şi bazinelor de apă.
23. Cariere de:
a) calcar, cu capacitatea de extracţie de 100 mii m3/an şi peste; 
b) nisip, pietriş, argilă, ghips, cu capacitatea de extracţie de 100 mii m3/an şi 

peste.
24. Explorarea şi exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze.
25. Exploatarea subterană a calcarului.
26. Poligoane şi baze militare.
27. Fabrici de vinuri şi de bere, întreprinderi de producere a vinurilor spumante, 

coniacurilor, lichiorurilor, rachiurilor şi altor produse alcoolice, cu capacitatea de 
producţie de 100 mii dal/an şi peste.

28. Linii de transport de energie electrică cu tensiunea 330 kV şi peste.
29. Întreprinderi radioelectronice şi electrotehnice cu suprafaţa de producţie de 

2 mii m2 şi peste.
30. Tăbăcării, inclusiv întreprinderi de prelucrare primară a pieilor brute.
31. Întreprinderi de prelucrare a lemnului şi de producere a mobilei, cu supra-

faţa de producţie de 4 mii m2 şi peste.
32. Întreprinderi ale industriei textile, de confecţii şi de producere a încălţămin-

tei, cu secţii de vopsire şi de prelucrare a materiei prime sintetice şi polimerilor

Lege nr. 1536 din 25.02.1998
cu privire la activitatea hidrometeorologică

Publicat: 02.07.1998 în Monitorul Oficial Nr. 060 art. nr: 409

Parlamentul adoptă prezenta lege.
Prezenta lege reglementează activitatea hidrometeorologică pe teritoriul Re-

publicii Moldova şi are ca scop asigurarea cu informaţie hidrometeorologică a ne-
cesităţilor populaţiei, economiei şi apărării naţionale, precum şi ale autorităţilor 
publice.
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Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

 Art.1. - Obiectivele prezentei legi sînt:
 a) stabilirea cerinţelor legislative faţă de activitatea hidrometeorologică;
 b) asigurarea juridică a funcţionării coordonate şi eficiente a reţelei hidrome-

teorologice naţionale;
 c) coordonarea normelor legislative naţionale cu normele juridice internaţiona-

le în domeniul activităţii hidrometeorologice;
 d) crearea condiţiilor pentru formarea relaţiilor de piaţă în domeniul producţiei, 

colectării, prelucrării, analizei, păstrării şi utilizării (acordării, furnizării) informa-
ţiei privind starea şi poluarea mediului.

 Art.2. - Activitatea hidrometeorologică se desfăşoară în mod unitar pe întreg 
teritoriul ţării în baza prevederilor Constituţiei, a prezentei legi, a recomandărilor 
Organizaţiei Meteorologice Mondiale (O.M.M.) şi a convenţiilor internaţionale în 
domeniul hidrometeorologiei la care Republica Moldova este parte.

 Art.3. - Activitatea hidrometeorologică se desfăşoară cu respectarea următoa-
relor principii:

 a) supraveghere globală cu caracter complex, sistemic, continuu asupra stării 
şi poluării mediului;

 b) unitate, argumentată ştiinţific, a tehnologiilor de efectuare a supravegherilor, 
colectării, prelucrării, analizei, păstrării şi utilizării informaţiei privind starea şi 
poluarea mediului pe teritoriul ţării;

 c) control şi supraveghere metrologică obligatorie, conform standardelor inter-
naţionale, a mijloacelor de măsurare utilizate la efectuarea observaţiilor hidrome-
teorologice;

 d) coordonare şi integrare a activităţii sistemului hidrometeorologic naţional cu 
activitatea reţelei hidrometeorologice mondiale;

 e) accesibilitate, veridicitate, eficienţă în utilizare a informaţiei privind starea 
reală şi probabilă a mediului şi poluarea acestuia.

 Art.4. - Activitatea hidrometeorologică în Republica Moldova se realizează de 
către serviciul hidrometeorologic de stat, denumit în continuare Serviciu, de alte 
instituţii care dispun de autorizaţiile respective.

Art.5. - În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni: 
 activitate hidrometeorologică - ansamblu de acţiuni orientate spre cunoaşterea 

stării şi evoluţiei mediului, deservirea sferei social-economice, şi dezvoltarea ei pe 
termen lung;

 Serviciu - totalitatea organelor, întreprinderilor, instituţiilor, centrelor, staţiilor, 
posturilor, care se află în relaţii organizatorice şi tehnologice reciproce şi asigură 
executarea unui complex de lucrări în domeniul meteorologiei, hidrologiei şi în 
domeniile adiacente, inclusiv climatologia, agrometeorologia, monitorizarea stării 
şi poluării mediului, precum şi prezentarea informaţiei privind starea şi poluarea 
mediului şi fenomenele periculoase;
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 informaţie specializată - informaţie cu destinaţie specială privind starea şi po-
luarea mediului, care necesită cheltuieli suplimentare pentru obţinerea, prelucra-
rea, analiza, păstrarea şi prezentarea acesteia în conformitate cu solicitările consu-
matorilor;

 Fondul Naţional de Date Hidrometeorologice - toate datele cu caracter hidro-
meteorologic privind starea şi poluarea mediului, obţinute pe teritoriul Republicii 
Moldova şi în afara lui de către subiecţii reţelei hidrometeorologice naţionale;

 observaţii asupra stării şi poluării mediului - măsurări instrumentale şi obser-
vaţii vizuale asupra mediului în scopul evaluării obiective a caracteristicilor lui me-
teorologice, climatologice, aerologice, hidrologice şi agrometeorologice, precum 
şi aprecierii gradului de concentraţie a poluanţilor în mediu;

 reţea de observaţii - sistem de staţii şi posturi staţionare şi mobile, destinate 
observaţiilor asupra stării şi poluării mediului;

 reţea de observaţii departamentală - staţii şi posturi de observaţii hidrometeo-
rologice care nu intră în componenţa Serviciului;

 monitorizare a mediului - sistem de observaţii, evaluare şi prognozare a stării 
şi poluării mediului;

 prognoză - prevedere fundamentată ştiinţific privind evoluţia fenomenului hi-
drometeorologic;

 avertizare - prognoză a fenomenului hidrometeorologic, elaborată pentru o 
anumită ramură a economiei naţionale sau beneficiar, în care se indică apariţia, 
sfîrşitul şi intensitatea acestuia;

 fenomene hidrometeorologice periculoase - fenomene care, prin intensitatea 
lor, timpul apariţiei, durata şi aria de extindere, pot provoca sau au provocat preju-
dicii materiale populaţiei şi economiei naţionale;

 poluare extrem de înaltă a mediului - nivel al concentraţiei de poluanţi a căror 
acţiune de scurtă durată poate cauza sau a cauzat prejudicii sănătăţii populaţiei, 
regnului animal şi vegetal, agenţilor economici.

Capitolul II
SARCINILE ŞI STRUCTURA SERVICIULUI

 Art.6. - Sarcinile Serviciului sînt:
 1) pe plan naţional:
 a) monitorizarea mediului în vederea protecţiei populaţiei contra fenomenelor 

hidrometeorologice periculoase, a prevenirii sau diminuării pagubelor ce pot fi ca-
uzate de acestea;

 b) satisfacerea necesităţilor populaţiei, economiei şi apărării naţionale, precum 
şi autorităţilor publice privind informaţia hidrometeorologică;

 c) constituirea şi gestionarea Fondului Naţional de Date Hidrometeorologice, 
necesar pentru fundamentarea hidrometeorologică a proiectării, executării şi ex-
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ploatării diverselor obiective social-economice şi pentru elaborarea strategiilor de 
dezvoltare pe termen lung a economiei naţionale;

 d) efectuarea observaţiilor asupra poluării mediului şi a consecinţelor ei, conform 
parametrilor chimici, fizici, hidrobiologici şi radioactivi şi analiza datelor obţinute;

 e) analiza şi sintetizarea sistematică a condiţiilor meteorologice, agrometeoro-
logice şi hidrologice formate, precum şi a informaţiei privind gradul de poluare a 
mediului pe teritoriul ţării, asigurarea elaborării şi editării materialelor de regim şi 
informative;

 f) efectuarea de cercetări ştiinţifice în domeniul hidrometeorologic;
 g) ţinerea, în comun cu organele interesate ale ministerelor şi departamentelor, 

a evidenţei de stat a resurselor acvatice potrivit indicilor cantitativi şi calitativi şi 
utilizarea acestora conform unui sistem unic, ţinerea cadastrului apelor;

 h) participarea, în modul stabilit, la lucrările comisiilor de stat şi departamen-
tale pentru examinarea consecinţelor calamităţilor naturale, ale catastrofelor şi ac-
cidentelor generate de fenomenele hidrometeorologice periculoase şi de poluarea 
aerului, apei şi solului; 

 i) înzestrarea reţelei de observaţii cu utilaj şi aparataj care asigură obţinerea, 
colectarea, prelucrarea şi difuzarea informaţiei hidrometeorologice;

 j) elaborarea actelor normative, a metodicilor ce reglementează activitatea hi-
drometeorologică în conformitate cu normele internaţionale;

 k) asigurarea respectării regulamentelor de metrologie şi standardizare, exerci-
tarea supravegherii metrologice interne asupra mijloacelor de măsurare;

 l) eliberarea pentru agenţii economici a autorizaţiilor privind deschiderea sta-
ţiilor şi posturilor hidrometeorologice departamentale şi exercitarea controlului 
asupra activităţii lor;

 m) acordarea informaţiei specializate, la cererea beneficiarilor, pe bază de con-
tract;

 2) pe plan internaţional:
 a) participarea la schimbul de informaţii în cadrul sistemului mondial de obser-

vaţii hidrometeorologice;
 b) îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din convenţiile şi acordurile internaţiona-

le la care Republica Moldova este parte.
 Art.7. - Serviciul include:
 a) reţeaua de observaţii care constă din staţii şi posturi meteorologice, hidro-

logice, aerologice, aviameteorologice, agrometeorologice şi alte staţii şi posturi 
specializate, precum şi centre de hidrometeorologie şi centre de observaţii asupra 
poluării mediului;

 b) laboratoarele de observaţii asupra poluării mediului;
 c) Fondul Naţional de Date Hidrometeorologice.
 Art.8. - (1) Administrarea Serviciului este asigurată de către directorul acestuia 

numit de Guvern.
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 (2) Directorul Serviciului îndeplineşte funcţia de reprezentant al Republicii 
Moldova în O.M.M. în conformitate cu regulamentul acestei organizaţii.

 Art.9. - Serviciul este persoană juridică, are ştampila sa cu imaginea Stemei de 
Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea Serviciului, dispune de cont în bancă.

Capitolul III
FINANŢAREA ACTIVITĂŢII HIDROMETEOROLOGICE

Art.10. - (1) Finanţarea activităţii hidrometeorologice se asigură din:
a) bugetul de stat;
b) mijloacele speciale;
c) plăţile beneficiarilor de informaţie specializată;
d) alte surse neinterzise de legislaţie.
(2) Din mijloacele bugetului de stat sînt finanţate activitatea hidrometeorologi-

că de importanţă naţională, cotizaţiile de membru al O.M.M. şi al altor organizaţii 
hidrometeorologice internaţionale, precum şi lucrările speciale de lichidare a con-
secinţelor calamităţilor naturale, catastrofelor şi accidentelor.

(3) Volumul finanţării activităţii hidrometeorologice pe anul curent este stabilit 
de legea bugetului şi este menţionat în bugetul de stat în mod distinct.

(4) Activitatea hidrometeorologică poate fi desfăşurată şi în bază de contract, la 
comanda persoanelor juridice şi fizice, sub condiţia de a nu fi în detrimentul lucră-
rilor finanţate de la buget, precum şi din mijloacele fondurilor ecologice sau altor 
fonduri, şi de a se încadra în programele de protecţie a naturii.

(5) În scopul sporirii potenţialului de producţie şi tehnico-ştiinţific al Serviciu-
lui, asigurării eficienţei în realizarea programelor social-economice, pot fi consti-
tuite fonduri speciale. 

Capitolul IV
PROGNOZE ŞI AVERTIZĂRI

 Art.11. - Serviciul este obligat să elaboreze prognoze hidrometeorologice de 
interes public, cu difuzarea lor în mass-media, precum şi prognoze specializate 
(agrometeorologice, aeronautice, climatice, de dispersie şi deplasare a poluanţilor 
chimici şi radioactivi).

 Art.12. - La cererea persoanelor juridice şi fizice, Serviciul furnizează infor-
maţia hidrometeorologică privind fenomenele din trecut la un preţ ce nu depăşeşte 
cheltuielile pentru serviciile prestate. Serviciul poate refuza furnizarea de date şi 
informaţii în cazul în care acestea ar cauza prejudicii securităţii naţionale.

 Art.13. - Avertizările privind fenomenele hidrometeorologice periculoase şi 
poluarea extrem de înaltă a mediului sînt comunicate neîntîrziat populaţiei, auto-
rităţilor administraţiei publice centrale, precum şi persoanelor juridice interesate, 
conform planului-schemă aprobat de organele abilitate, folosind în acest scop toate 
mijloacele de comunicaţii.
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 Art.14. - Serviciul este unica persoană juridică pe teritoriul Republicii Moldo-
va care elaborează prognoze şi avertizări privind fenomenele hidrometeorologice 
periculoase.

Capitolul V
ORGANIZAREA REŢELEI DE OBSERVAŢII

 Art.15. - Pentru amplasarea staţiilor şi posturilor hidrometeorologice, Serviciu-
lui i se dau în folosinţă terenuri în modul stabilit de legislaţie.

 Art.16. - În scopul asigurării unor observaţii reprezentative şi continue, în jurul 
staţiilor şi posturilor hidrometeorologice se instituie zone de protecţie. Regulile de 
executare a lucrărilor în aceste zone sînt anexate la prezenta lege.

 Art.17. - Terenurile şi spaţiile acvatice incluse în zonele de protecţie ale staţi-
ilor şi posturilor hidrometeorologice nu sînt retrase de la deţinătorii de terenuri şi 
spaţii acvatice, ci sînt utilizate de aceştia în conformitate cu regulile de executare 
a lucrărilor în aceste zone.

 Art.18. - Terenurile pe care sînt amplasate staţiile şi posturile hidrometeorolo-
gice nu sînt pasibile retragerii. În cazurile prevăzute de legislaţie, aceste terenuri 
pot fi retrase pentru necesităţi de stat ori obşteşti. Odată cu aceasta, transferarea 
staţiilor şi posturilor hidrometeorologice într-un alt loc (construcţia clădirilor, altor 
obiective) se efectuează din contul şi cu eforturile întreprinderilor, instituţiilor şi 
organizaţiilor cărora li se atribuie terenurile.

Capitolul VI
REŢEAUA DE OBSERVAŢII DEPARTAMENTALĂ

 Art.19. - Ministerele, departamentele şi alte persoane juridice pot deschide 
staţii şi posturi de observaţii hidrometeorologice numai în baza autorizaţiei elibe-
rate de Serviciu, cu condiţia respectării de către aceste persoane a standardelor de 
efectuare şi prelucrare primară a observaţiilor.

Art.20. - Serviciul are dreptul de a exercita controlul asupra respectării preve-
derilor art.19 de către staţiile şi posturile departamentale de observaţii hidromete-
orologice.

 Art.21. - Producătorii informaţiei privind starea şi poluarea mediului care nu 
fac parte din Serviciu, indiferent de tipul de proprietate, forma juridică de organiza-
re şi subordonare, prezintă, în modul stabilit, rezultatele observaţiilor şi producţia 
informativă în Fondul Naţional de Date Hidrometeorologice.

 Art.22. - Persoanele juridice şi fizice sînt obligate să comunice subdiviziunilor 
teritoriale ale Serviciului, autorităţilor administraţiei publice locale despre calami-
tăţile naturale, catastrofele, accidentele, nerespectarea proceselor tehnologice care 
pot provoca sau au provocat poluarea mediului şi alte urmări periculoase, ce peri-
clitează viaţa şi sănătatea populaţiei, precum şi despre deteriorarea sau distrugerea 
utilajului hidrometeorologic.
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Capitolul VII
FONDUL NAŢIONAL DE DATE HIDROMETEOROLOGICE

 Art.23. - Serviciul este unicul deţinător al Fondului Naţional de Date Hidro-
meteorologice. Evidenţa şi utilizarea acestui fond se efectuează în modul stabilit 
de Serviciu.

Capitolul VIII
REGLEMENTAREA DE STAT A UTILIZĂRII REZULTATELOR 

ACTIVITĂŢII HIDROMETEOROLOGICE

 Art.24. - Funcţiile reglementării de stat a utilizării rezultatelor activităţii hidro-
meteorologice sînt exercitate de Parlament şi Guvern prin stabilirea normelor, reguli-
lor, modalităţilor şi volumului de utilizare a informaţiei hidrometeorologice de către 
persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.

 Art.25. - Serviciul are dreptul de a efectua controlul asupra utilizării rezultate-
lor activităţii hidrometeorologice de către persoanele juridice, indiferent de tipul de 
proprietate şi forma juridică de organizare.

Capitolul IX
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR 

PREZENTEI LEGI

 Art.26. - Nerespectarea prevederilor prezentei legi de către persoanele juridice 
şi fizice atrage după sine răspunderea civilă, administrativă sau penală în caz de:

 a) distrugere sau deteriorare a obiectivelor hidrometeorologice, sustragere sau 
deteriorare a utilajului şi echipamentului din cadrul acestor obiective;

 b) încălcare a regulilor de executare a lucrărilor în zonele de protecţie ale sta-
ţiilor şi posturilor hidrometeorologice;

 c) deschidere neautorizată a staţiilor şi posturilor de observaţii hidrometeoro-
logice;

 d) nerespectare a standardelor de efectuare şi prelucrare primară a observaţi-
ilor;

 e) elaborare a prognozelor şi avertizărilor hidrometeorologice de către persoa-
nele juridice şi fizice care nu fac parte din Serviciu.

Capitolul X
COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ

 Art.27. - Colaborarea internaţională în domeniul hidrometeorologiei se desfă-
şoară în baza convenţiilor şi acordurilor la care Republica Moldova este parte.

 Art.28. - Serviciul reprezintă şi apără interesele ţării în domeniul hidrometeo-
rologiei în relaţiile cu organizaţiile internaţionale şi cu serviciile hidrometeorologi-
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ce din alte ţări, coordonează activitatea desfăşurată de persoanele juridice şi fizice 
din Republica Moldova în domeniul menţionat.

Capitolul XI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

 Art.29. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
 Art.30. - În termen de 2 luni, Serviciul va aduce actele sale normative în con-

formitate cu prevederile prezentei legi.
 Art.31. - Guvernul, în termen de 3 luni:
 a) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
 b) va asigura revizuirea sau anularea de către ministere şi departamente a acte-

lor normative ce contravin prezentei legi;
 c) va adopta acte normative care vor asigura aplicarea prezentei legi.
 
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI   Dumitru MOŢPAN
 Chişinău, 25 februarie 1998, Nr. 1536-XIII.

Anexă
la Legea cu privire la activitatea

hidrometeorologică

REGULILE
de executare a lucrărilor în zonele de protecţie ale staţiilor şi posturilor 

hidrometeorologice

 1. Prezentele reguli se extind asupra zonelor de protecţie ale staţiilor şi postu-
rilor meteorologice, hidrologice, aerologice, agrometeorologice, limnologice, de 
bilanţ hidric, aeronautice etc.

 2. În componenţa staţiilor şi posturilor hidrometeorologice menţionate la pct.1 
se includ:

 a) platformele meteorologice (terenuri limitate, destinate amplasării utilajului 
şi aparatajului cu care se execută programul de cercetări şi măsurări);

 b) staţiile meteorologice şi aerologice de radiolocaţie;
 c) construcţiile şi instalaţiile hidrometrice (piloni, mire limnimetrice, jaloane, 

balize, limnigrafe, debitmetre etc.);
 d) utilajul şi aparatajul de control asupra poluării mediului.
 3. În zonele de protecţie ale staţiilor şi posturilor hidrometeorologice, fără au-

torizaţia Serviciului, se interzic:
 a) construcţia clădirilor şi a altor obiective;
 b) executarea sistemelor de irigare şi desecare;
 c) executarea lucrărilor de construcţie şi montaj, de dinamitare;
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 d) amplasarea staţiilor de alimentare cu combustibil, amenajarea locurilor de 
parcare a mijloacelor de transport;

 e) plantarea arborilor, arbuştilor, depozitarea îngrăşămintelor minerale, ampla-
sarea gunoiştilor, deversarea substanţelor toxice.

 4. În zonele de protecţie ale staţiilor şi posturilor hidrometeorologice, lucrările 
specificate la pct.3 se efectuează numai în baza autorizaţiei eliberate de Serviciu.

 5. În zonele de protecţie ale staţiilor şi posturilor care efectuează observaţii 
meteorologice, se admite executarea lucrărilor specificate mai jos la următoarele 
distanţe minime de la graniţa exterioară a platformei meteorologice:

 a) construcţia clădirilor şi a altor obiective - la o distanţă minimă de 10 înălţimi 
ale unor clădiri izolate şi la o distanţă minimă de 20 înălţimi ale unor instalaţii, 
care formează de-a lungul platformei meteorologice o fîşie continuă pe o distanţă 
considerabilă;

 b) plantarea arborilor şi arbuştilor - la o distanţă minimă de 10 înălţimi ale unor 
arbori şi arbuşti şi la o distanţă minimă de 20 înălţimi ale perdelei forestiere pe o 
lungime considerabilă în jurul platformei meteorologice.

 6. În limitele zonelor de protecţie ale staţiilor aerologice, geofizice şi altor staţii 
care efectuează radiosondarea atmosferei, observaţii meteorologice, de radioloca-
ţie şi geofizice, executarea lucrărilor specificate mai jos se permite la următoarele 
distanţe minime de la clădirile staţiei:

 a) construcţia clădirilor şi a altor obiective - la o distanţă de 270 m;
 b) construcţia şoselelor, căilor ferate, liniilor de troleibuz, liniilor electrice de 

înaltă tensiune, instalaţiilor energetice - la o distanţă de 300 m.
 7. În jurul staţiilor şi posturilor hidrologice sînt instituite zone de protecţie 

(terenuri, spaţii acvatice) pe o rază de200 m de la locul de amplasare a utilajului şi 
aparatajului.

 Construcţia digurilor temporare în obiective acvatice se admite la o distanţă 
minimă de 500 m de secţiunea hidrometrică.

 8. În jurul posturilor de control privind poluarea atmosferei şi apelor de supra-
faţă se interzice construirea obiectivelor care ar provoca deformări esenţiale ale 
stării mediului înconjurător.

 

LEGE Nr. 111 din 11.05.2006
privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice

Publicat: 30.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 098 art nr: 451

În scopul creării unui cadru legislativ armonizat cu cerinţele internaţionale din 
domeniul activităţilor nucleare şi radiologice,

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
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Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul legii
Prezenta lege are drept obiect desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare 

şi radiologice în scopuri exclusiv paşnice, cu respectarea obligaţiilor ce decurg din 
tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Articolul 2. Scopul legii
Prezenta lege are drept scop:
a) neadmiterea răspîndirii armelor nucleare, a materialelor şi echipamentelor 

pertinente pentru proliferarea armelor nucleare sau a altor dispozitive explozive cu 
echipament radioactiv;

b) stabilirea mecanismelor de asigurare a securităţii activităţilor nucleare şi ra-
diologice, menţinerea lor la un nivel adecvat în orice domeniu ce ţine de utilizarea 
surselor de radiaţii ionizante;

c) prevenirea desfăşurării neautorizate a activităţilor nucleare şi radiologice, 
în conformitate cu obligaţiile Republicii Moldova ce decurg din Tratatul privind 
neproliferarea armelor nucleare şi cu obligaţiile din cadrul tratatelor internaţionale 
la care Republica Moldova este parte;

d) protecţia personalului, populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva impac-
tului negativ al radiaţiilor ionizante, în conformitate cu cerinţele internaţionale în 
domeniul radioprotecţiei şi securităţii activităţilor nucleare şi radiologice.

Articolul 3. Domeniile de aplicare a legii
Prevederile prezentei legi se aplică următoarelor activităţi:
a) cercetarea, proiectarea, amplasarea, construcţia, montajul, punerea în funcţi-

une, exploatarea, modificarea, dezafectarea obiectivelor nucleare şi radiologice;
b) producerea, furnizarea, închirierea, transferul, manipularea, deţinerea, prelu-

crarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul, tran-
zitul, importul şi exportul surselor de radiaţii ionizante, inclusiv al materialelor 
nucleare şi al combustibilului nuclear, al deşeurilor radioactive;

c) furnizarea şi utilizarea aparaturii de control dozimetric (radiometric etc.) al 
parametrilor cîmpurilor de radiaţii ionizante, a materialelor şi dispozitivelor de 
protecţie împotriva radiaţiilor ionizante, precum şi a mijloacelor de ambalare şi 
conteinerizare sau de transport, special amenajate în acest scop;

d) plasarea pe piaţă a produselor şi prestarea serviciilor destinate obiectivelor 
nucleare şi radiologice.

Articolul 4. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii:
accident radiologic (nuclear) - eveniment care afectează instalaţia radiologică 

(nucleară) şi provoacă iradierea sau contaminarea populaţiei, a mediului cu sub-
stanţe radioactive peste limitele permise de normele în vigoare;

activitate nucleară şi/sau radiologică - orice practică umană care introduce sur-
se radioactive sau căi de expunere suplimentare; 
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Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice (în 
continuare - Agenţia Naţională) - autoritate abilitată să exercite funcţiile de regle-
mentare prevăzute la art.6; 

autorizare - procedură de evaluare şi control al gradului de protecţie, al secu-
rităţii nucleare şi radiologice faţă de o persoană fizică sau persoană juridică, la 
cererea acesteia, pentru desfăşurarea unei activităţii nucleare sau radiologice în 
condiţiile prevăzute de reglementările specifice acestui domeniu, urmată de elibe-
rarea documentului respectiv;

certificat de securitate - document care atestă inofensivitatea instalaţiei (utilaju-
lui) cu surse de radiaţii ionizante şi corespunderea lui standardelor, regulilor şi nor-
mativelor tehnice, altor acte normative care reglementează exploatarea în siguranţă 
a instalaţiilor (utilajelor) cu un potenţial risc de iradiere;

deşeuri radioactive - materiale, articole, instalaţii şi orice tip de obiecte sub 
orice formă care conţin sau sînt contaminate cu radionuclizi în concentraţii superi-
oare limitelor de exceptare şi pentru care nu s-a prevăzut şi nu se va prevedea nici 
o utilizare ulterioară;

incident radiologic (nuclear) - eveniment care afectează instalaţia radiologică 
(nucleară) şi care conduce la mărirea dozei de expunere a personalului în raport cu 
nivelul admisibil şi/sau eveniment care conduce la prezenţa substanţelor radioac-
tive în zonele unde acestea nu sînt prevăzute conform proiectului şi care necesită 
aplicarea unor măsuri de corecţie;

material radioactiv - orice material, în orice stare de agregare, care reprezintă 
fenomenul de radioactivitate, inclusiv deşeurile radioactive;

modificare a instalaţiilor radiologice - activitate de înlocuire a unor subansam-
bluri cu altele, nerecomandate de producător, şi/sau schimbarea unor parametri teh-
nici, inclusiv operaţiunile de recondiţionare, refacere, îmbunătăţire a parametrilor 
tehnici;

niveluri de exceptare - valori stabilite de Agenţia Naţională, exprimate în ter-
meni de activitate totală sau specifică ori după debit de doză (în cazul generatoare-
lor de radiaţii ionizante) sub care activitatea (practica) este exceptată de la cerinţele 
de autorizare ale prezentei legi;

obiectiv radiologic (nuclear) - incintă, teren, suprafaţă în care se desfăşoară 
activităţi radiologice (nucleare) ori se află instalaţii cu surse de radiaţii ionizante, 
generatoare de radiaţii ionizante sau orice alte instalaţii nucleare, altele decît cele 
din ciclul nuclear; 

permis de exercitare - document care permite persoanei ce ghidează un anumit 
echipament sau dispozitiv cu surse de radiaţii ionizante să desfăşoare activităţi au-
torizate în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice şi care este eliberat în baza 
unei examinări şi evaluări a cunoştinţelor persoanei; 

utilizare a surselor de radiaţii ionizante - activitate de folosire, operare, exploa-
tare, funcţionare, inclusiv întreţinere curentă, a surselor de radiaţii ionizante;

radiaţie ionizantă - orice iradiere corpusculară sau electromagnetică aptă de 
a produce direct sau indirect ioni (particule încărcate cu sarcină electrostatică) la 
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trecerea prin substanţă sau orice radiaţie de tipul: alfa, beta, gama, X, neutroni, 
electroni, protoni, alte particule încărcate sau neutre (cu excepţia undelor electro-
magnetice radio, radiaţiilor vizibile, infraroşii, ultraviolete, radiaţiilor laser, ultra-
sunetelor etc.);

radioprotecţie şi securitate a activităţilor nucleare şi radiologice - apărare a 
personalului expus profesional, a populaţiei, bunurilor materiale şi a mediului 
împotriva acţiunii radiaţiilor generate de surse de radiaţii ionizante, prevenire a 
contaminării cu radionuclizi şi asigurare a protecţiei fizice a acestor surse, inclusiv 
asigurare a protecţiei şi securităţii care, în procesul diverselor activităţi, ar menţine 
riscul de iradiere la un nivel minim posibil şi ar preveni accidentele şi incidentele 
radiologice (nucleare) şi consecinţele lor;

sursă de radiaţii ionizante - emiţător de radiaţii ionizante, orice material radi-
oactiv; 

tratare şi condiţionare a deşeurilor radioactive - succesiune de procese tehnolo-
gice de transformare a deşeurilor radioactive într-o formă stabilă şi indispersabilă 
care nu permite reutilizarea lor şi care este adecvată pentru stocare îndelungată sau 
dispunere finală.

Articolul 5.Principiile de bază ale activităţii în domeniul asigurării radioprotec-
ţiei şi securităţii activităţilor nucleare şi radiologice

Activitatea în domeniul asigurării radioprotecţiei şi securităţii activităţilor nu-
cleare şi radiologice se bazează pe următoarele principii:

a) nepermiterea depăşirii nivelului maxim admis de expunere la radiaţii ioni-
zante;

b) excluderea oricărei iradieri nejustificate;
c) reducerea dozelor de iradiere la un nivel minim posibil;
d) justificarea oricăror activităţi (practici) ce prevăd utilizarea surselor de radi-

aţii ionizante.
Articolul 6. Funcţiile de reglementare în domeniul activităţilor nucleare şi ra-

diologice
În domeniul activităţilor nucleare şi radiologice se prevăd următoarele funcţii 

de reglementare:
a) autorizarea;
b) elaborarea documentelor legislative şi normative în domeniu;
c) evidenţa surselor de radiaţii ionizante şi a materialelor nucleare;
d) supravegherea şi controlul;
e) aplicarea sancţiunilor pentru încălcarea prevederilor legale;
f) controlul asupra neproliferării armelor nucleare.
Articolul 7. Reglementarea normativă a activităţilor nucleare şi radiologice 
(1) Activităţile nucleare şi radiologice sînt reglementate de prezenta lege, de 

alte acte normative din domeniu.
(2) Actele normative privind reglementarea activităţilor nucleare şi radiologice 

pot fi elaborate şi aprobate atît de Agenţia Naţională, cît şi de oricare dintre organe-
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le cu atribuţii în domeniu menţionate la art.13 sau de alte autorităţi ale administraţi-
ei publice centrale, în limitele competenţei lor, cu coordonarea obligatorie a acestor 
acte de către Agenţia Naţională. 

Articolul 8. Infrastructura din domeniul activităţilor nucleare şi radiologice
Componente ale infrastructurii din domeniul activităţilor nucleare şi radiolo-

gice sînt:
a) Agenţia Naţională;
b) organele cu atribuţii în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice;
c) persoanele fizice şi persoanele juridice autorizate în domeniul activităţilor 

nucleare şi radiologice sau al efectuării măsurărilor radiologice;
d) resursele umane de calificare corespunzătoare în domeniu, inclusiv în cadrul 

sistemului de formare şi perfecţionare profesională;
e) instituţiile de cercetări de profil.
Articolul 9. Prevederi speciale
(1) În Republica Moldova sînt interzise:
a) cercetarea, experimentarea, dezvoltarea, fabricarea, importul, exportul, tran-

zitul, deţinerea, distribuirea, realizarea, repararea, punerea în funcţiune, manipula-
rea, închirierea, plasarea, inclusiv temporară, detonarea unei arme nucleare, a ori-
cărui dispozitiv exploziv nuclear sau dispozitiv exploziv cu material radioactiv;

b) importul surselor radioactive, precum şi tranzitul combustibilului nuclear 
fără autorizarea Agenţiei Naţionale;

c) importul deşeurilor radioactive.
(2) Politica (strategia) naţională privind managementul în siguranţă a deşeurilor 

radioactive este elaborată în conformitate cu principiile internaţionale de bază şi 
reflectă particularităţile naţionale în domeniu.

(3) În domeniul activităţilor nucleare şi radiologice nu se admite cumulul func-
ţiilor de reglementare cu funcţiile de gestionare şi utilizare a surselor de radiaţii 
ionizante sau cu orice alt tip de activităţi nucleare sau radiologice. 

Capitolul II
AGENŢIA NAŢIONALĂ

 
Articolul 10. Statutul 
(1) Agenţia Naţională este un organ central de specialitate al administraţiei pu-

blice, instituit de Guvern pe lîngă Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, are 
statut de persoană juridică şi deţine nivelul necesar de independenţă şi competenţă 
în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice pentru exercitarea funcţiilor de 
reglementare prevăzute în prezenta lege. 

(2) Structura şi regulamentul Agenţiei Naţionale sînt aprobate de Guvern.
(3) Finanţarea Agenţiei Naţionale se efectuează integral de la bugetul de stat la 

un articol separat, precum şi din alte surse sub formă de granturi, asistenţe tehnice, 
proiecte de cooperare internaţională etc.
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(4) Conducătorul Agenţiei Naţionale este din oficiu inspector principal de stat 
în domeniul reglementării activităţilor radiologice şi nucleare şi se numeşte de Gu-
vern.

Articolul 11. Funcţiile 
Agenţia Naţională are următoarele funcţii:
a) elaborarea proiectelor de acte legislative în domeniul activităţilor nucleare 

şi radiologice;
b) asigurarea implementării şi executării prevederilor legislaţiei în vigoare din 

domeniul activităţilor nucleare şi radiologice, ale tratatelor internaţionale din do-
meniu, ce ţin de competenţele sale, la care Republica Moldova este parte;

c) asigurarea unui cadru normativ adecvat care să stabilească cerinţe generale 
de securitate a activităţilor nucleare şi radiologice, de protecţie împotriva radiaţii-
lor ionizante, de asigurare a calităţii, de control al neproliferării armelor nucleare, 
de protecţie fizică şi de siguranţă a surselor de radiaţii ionizante, de intervenţie şi 
cercetare în caz de incidente şi accidente radiologice (nucleare) etc.;

d) stabilirea procedurilor de autorizare, supraveghere şi control; 
e) evaluarea cererilor de obţinere a autorizării pentru activităţi nucleare şi ra-

diologice;
f) înregistrarea, în baza notificării, a activităţilor nucleare şi radiologice;
g) eliberarea certificatelor de securitate pentru instalaţii (utilaje) cu surse de 

radiaţii ionizante, în conformitate cu prezenta lege;
h) eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul care activează în dome-

niul nuclear sau radiologic;
i) efectuarea controlului şi supravegherii de stat în scopul verificării condiţiilor 

de securitate a activităţilor nucleare şi radiologice, precum şi a gradului de respec-
tare a cerinţelor actelor legislative şi ale altor acte normative, a condiţiilor specifice 
stabilite în licenţă sau în adeverinţa de înregistrare, cu întocmirea actelor de control 
şi emiterea prescripţiilor respective;

j) aplicarea de măsuri în conformitate cu legislaţia în vigoare în cazul depistării 
faptelor de încălcare a cerinţelor actelor legislative şi ale altor acte normative din 
domeniul activităţilor nucleare şi radiologice; 

k) revizuirea actelor normative, ori de cîte ori este necesar, pentru corelarea 
lor cu tratatele şi standardele internaţionale din domeniu, luarea de măsuri pentru 
aplicarea acestor acte;

l) gestionarea Registrului naţional al surselor de radiaţii ionizante şi al persoa-
nelor fizice şi persoanelor juridice autorizate;

m) conlucrarea cu organele de reglementare din alte ţări şi cu organizaţii inter-
naţionale din domeniu;

n) acreditarea experţilor în domeniul nuclear şi radiologic, cu eliberarea certi-
ficatului respectiv.

Articolul 12. Drepturile şi obligaţiile 
(1) Agenţia Naţională are dreptul: 
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a) de acces nelimitat în orice loc unde se desfăşoară activităţi nucleare şi radi-
ologice supuse controlului;

b) de a solicita persoanei fizice sau persoanei juridice controlate îndeplinirea 
prevederilor din actele legislative şi alte acte normative în vigoare şi a condiţiilor 
de autorizare;

c) de a efectua măsurări şi a instala echipamentul de supraveghere şi control 
necesar;

d) de a solicita prelevarea şi a primi eşantioane din materialele sau produsele 
supuse, direct sau indirect, controlului;

e) de acces la toate informaţiile, datele tehnice şi contractuale, cu orice formă, 
necesare îndeplinirii obiectivelor controlului, cu respectarea confidenţialităţii dacă 
titularii de licenţă sau de adeverinţă de înregistrare solicită aceasta sau dacă astfel 
prevede legislaţia în vigoare; 

f) de a solicita persoanelor fizice sau persoanelor juridice titulari de licenţă sau 
de adeverinţă de înregistrare să prezinte rapoarte, informaţii şi notificări în forma 
cerută de actele legislative şi de alte acte normative în vigoare; 

g) de a solicita persoanelor fizice sau persoanelor juridice titulari de licenţă sau de 
adeverinţă de înregistrare să ţină evidenţa, în forma cerută de actele legislative şi de 
alte acte normative în vigoare, a materialelor radioactive şi nucleare, a surselor de ra-
diaţii ionizante şi a activităţilor supuse controlului şi de a controla această evidenţă;

h) de a cere solicitantului sau titularului de licenţă sau de adeverinţă de înregis-
trare demonstrarea prezenţei echipamentului de protecţie necesar;

i) de a suspenda sau a retrage adeverinţa de înregistrare, de a suspenda sau a 
retrage permisele de exercitare, în cazul încălcării de către titular a prevederilor 
legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor autorizării;

j) de a solicita Camerei de Licenţiere suspendarea sau retragerea licenţelor în cazul 
în care titularul a încălcat prevederile legislaţiei în vigoare şi condiţiile licenţierii.

(2) Agenţia Naţională are următoarele obligaţii:
a) să asigure actualizarea anuală a Registrului naţional al surselor de radiaţii 

ionizante şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice autorizate;
b) să asigure în conformitate cu legislaţia în vigoare păstrarea confidenţialităţii 

informaţiei comerciale obţinute în procesul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu;
c) să informeze operativ organele centrale referitor la depistarea încălcărilor 

care pot conduce la iradieri nejustificate ale personalului şi populaţiei.

Capitolul III
COMPETENŢA ALTOR ORGANE CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL 

ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Articolul 13.Alte organe cu atribuţii în domeniul activităţilor nucleare şi radi-
ologice 

Alte organe cu atribuţii în domeniul securităţii activităţilor nucleare şi radiolo-
gice sînt: 
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a) autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul medicinei;
b) autoritatea administraţiei publice centrale a situaţiilor excepţionale;
c) autoritatea administraţiei publice centrale abilitată cu protecţia mediului;
d) autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul agroindustrial;
e) Serviciul Vamal;
f) Serviciul Standardizare şi Metrologie;
g) Camera de Licenţiere;
h) Academia de Ştiinţe a Moldovei;
i) Comitetul Naţional de Radioprotecţie de pe lîngă Guvern.
Articolul 14.Competenţa administraţiei publice centrale în domeniul medi-

cinei
Autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul medicinei efectuează:
a) supravegherea şi evaluarea igienică a conţinutului de radionuclizi în produ-

sele alimentare, pe întregul circuit alimentar, în apa potabilă, inclusiv în sursele 
de apă potabilă, în materialele de construcţie, în alte bunuri de consum destinate 
populaţiei, cu eliberarea certificatelor de igienă pentru produsele autohtone sau 
cele provenite din import;

b) monitorizarea influenţei activităţilor nucleare şi radiologice asupra sănătăţii 
populaţiei şi emiterea de avize, în conformitate cu actele normative în vigoare;

c) normarea igienică a factorilor radiologici;
d) supravegherea sanitaro-epidemiologică a obiectivelor ce desfăşoară activi-

tăţi nucleare şi radiologice, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
e) monitorizarea expunerii la radiaţii ionizante a personalului care activează 

cu surse de radiaţii ionizante, a pacienţilor în timpul investigaţiilor medicale şi a 
populaţiei în cazuri de accidente radiologice (nucleare);

f) organizarea cercetărilor ştiinţifice privind efectele medico-biologice ale ra-
diaţiilor ionizante. 

Articolul 15. Competenţa autorităţii administraţiei publice centrale a situaţiilor 
excepţionale

Autoritatea administraţiei publice centrale a situaţiilor excepţionale efectuează:
a) implementarea prevederilor tratatelor internaţionale cu privire la notificarea 

operativă despre accident nuclear şi cu privire la ajutor în caz de accident nuclear 
în calitate de punct de legătură şi organ competent;

b) coordonarea implementării prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire 
la protecţia fizică a materialului nuclear cu amendamentele ulterioare la care Repu-
blica Moldova este parte;

c) organizarea şi coordonarea activităţii reţelei naţionale de monitorizare, ob-
servare şi control de laborator al poluării mediului cu radionuclizi în caz de acci-
dente radiologice şi nucleare;

d) planificarea şi coordonarea implementării măsurilor de protecţie a populaţiei 
şi mediului în caz de accidente radiologice, nucleare şi acte de terorism cu utiliza-
rea materialului nuclear sau a surselor de radiaţii ionizante;
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e) acordarea de asistenţă specializată Serviciului Vamal şi altor instituţii cu atri-
buţii implicate în combaterea traficului şi utilizării ilicite a materialului nuclear şi 
surselor de radiaţii ionizante.

Articolul 16. Competenţa autorităţii administraţiei publice centrale abilitate cu 
protecţia mediului 

Autoritatea administraţiei publice centrale abilitată cu protecţia mediului efec-
tuează:

a) monitorizarea, colectarea şi analiza informaţiei privind poluarea de fond a 
mediului;

b) prognozarea dispersiei şi deplasării poluanţilor radioactivi;
c) cercetări privind influenţa poluanţilor radioactivi şi posibilele consecinţe 

asupra ecosistemelor naturale.
Articolul 17. Competenţa autorităţii administraţiei publice centrale în domeniul 

agroindustrial
Autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul agroindustrial efectu-

ează:
a) monitoringul radiologic al solurilor lucrate, al producţiei agricole vegetale 

şi zootehnice;
b) cercetări privind impactul poluării radioactive asupra agrocenozelor şi supra-

vegherea departamentală a activităţilor radiologice din sectorul agroindustrial.
Articolul 18. Competenţa Serviciului Vamal
Serviciul Vamal efectuează controlul şi admiterea exportului, importului sau 

tranzitului, în baza documentelor de autorizare (licenţei sau adeverinţei de înregis-
trare), al surselor de radiaţii ionizante, echipamentelor, materialelor, precum şi al 
informaţiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare sau altor dispozitive 
nucleare explozive.

Articolul 19. Competenţa Serviciului Standardizare şi Metrologie
Serviciul Standardizare şi Metrologie efectuează:
a) coordonarea activităţii în domeniul metrologiei;
b) înregistrarea de stat a standardelor şi altor documente de reglementare a ac-

tivităţilor radiologice (nucleare).
Articolul 20. Competenţa Camerei de Licenţiere
Camera de Licenţiere eliberează licenţe pentru activităţile nucleare şi radio-

logice, în conformitate cu art.23, în baza avizului eliberat de Agenţia Naţională 
referitor la încadrarea solicitantului în condiţiile de autorizare.

Articolul 21. Competenţa Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei efectuează cercetări ştiinţifice şi pregătirea 

cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare în domeniul activităţilor nucleare şi radio-
logice.

Articolul 22. Competenţa Comitetului Naţional de Radioprotecţie
Comitetul Naţional de Radioprotecţie este un organ consultativ pe lîngă Gu-

vern în domeniul securităţii activităţilor nucleare şi radiologice, ale cărui decizii 
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au caracter de recomandare. Regulamentul, componenţa şi atribuţiile comitetului 
se aprobă de Guvern.

Capitolul IV
AUTORIZAREA ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Articolul 23. Autorizarea activităţilor nucleare şi radiologice 
(1) Se supun autorizării persoanele fizice şi persoanele juridice care practică 

activităţi nucleare sau radiologice dacă fac dovada respectării cerinţelor actelor 
legislative şi altor acte normative în vigoare.

(2) Autorizarea se efectuează prin eliberarea de licenţă sau de adeverinţă de 
înregistrare, în funcţie de categoria surselor de radiaţii ionizante, în conformitate cu 
documentele emise de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică şi de Agenţia 
Naţională.

(3) Licenţele se eliberează de Camera de Licenţiere pentru activităţile nucleare 
şi radiologice prevăzute la art.3 ce se referă la categoriile I-III.

(4) Înregistrarea se efectuează de Agenţia Naţională în baza notificării făcute 
de persoanele fizice şi persoanele juridice şi este obligatorie pentru orice activitate 
nucleară şi radiologică prevăzută la art.3 ce se referă la categoriile IV şi V.

(5) Licenţele se eliberează în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale 
Legii privind licenţierea unor genuri de activitate.

(6) Licenţa şi adeverinţa de înregistrare pot fi folosite numai în scopul pentru 
care au fost eliberate, cu respectarea limitelor şi condiţiilor stabilite în ele.

(7) Autorizarea se solicită şi se efectuează simultan ori succesiv, separat pentru 
fiecare gen de activitate (la fiecare fază a acestuia) sau pentru fiecare instalaţie cu 
funcţionalitate proprie, din patrimoniul solicitantului, sau pentru fiecare tip distinct 
de material radioactiv, de dispozitiv generator de radiaţii ionizante, de aparatură de 
control dozimetric (şi/sau radiometric, spectrometric) al radiaţiilor ionizante sau al 
gradului de contaminare radioactivă, de material sau dispozitiv utilizat în scopul 
protecţiei împotriva radiaţiilor ionizante, de mijloc de ambalare, conteinerizare sau 
de transport special amenajat în acest scop, pe care solicitantul autorizării intenţio-
nează să-l comercializeze ori să-l utilizeze în alte scopuri aferente.

(8) Autorizarea unei faze de realizare sau funcţionare a oricărei instalaţii se 
poate face numai dacă fazele anterioare au trecut prin toate tipurile de autorizări 
necesare.

(9) Pentru fazele de realizare sau de funcţionare a instalaţiilor se pot efectua 
autorizări parţiale.

Articolul 24. Condiţiile de autorizare
Autorizarea se efectuează doar în cazul în care solicitantul întruneşte următoa-

rele condiţii:
a) este apt să demonstreze calificarea profesională, pe funcţii, a personalului 

propriu, cunoaşterea de către acesta a cerinţelor actelor legislative şi altor acte nor-
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mative privind securitatea activităţilor nucleare şi radiologice, precum şi compe-
tenţa persoanelor care au dreptul de decizie în dirijarea lucrărilor a căror autorizare 
se solicită;

b) asigură îndeplinirea măsurilor necesare pentru prevenirea şi limitarea conse-
cinţelor incidentelor şi accidentelor radiologice (nucleare) cu posibilele efecte de 
impact negativ asupra vieţii şi sănătăţii personalului propriu, populaţiei, mediului, 
proprietăţii terţelor părţi sau asupra patrimoniului propriu;

c) răspunde ca restul personalului, care asigură funcţionarea instalaţiei (utilaju-
lui), să aibă volumul necesar de cunoştinţe specifice funcţiei pe care o îndeplineşte 
privind exploatarea instalaţiei în condiţii de securitate nucleară (radiologică), ris-
curile asociate şi măsurile de radioprotecţie aplicabile;

d) ia toate măsurile necesare, conform actelor normative în vigoare, pentru a 
preveni producerea de daune în urma construirii şi funcţionării instalaţiei sau uti-
lajului radiologic (nuclear);

e) dispune de asigurare sau de orice altă garanţie financiară care ar putea să-i 
recupereze posibilele daune, cuantumul, natura şi condiţiile asigurării sau garanţiei 
fiind conforme prevederilor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova 
este parte;

f) este responsabil de luarea măsurilor necesare prevenirii amestecului de orice 
natură sau înlăturării perturbaţiilor datorate oricăror terţe părţi în procesul decizi-
onal, în timpul construcţiei şi pe durata funcţionării instalaţiei sau utilajului radio-
logic (nuclear);

g) propune un amplasament al instalaţiei sau utilajului radiologic (nuclear) care 
nu contravine prevederilor legale şi intereselor publice prioritare privind neconta-
minarea apei, aerului, solului şi care nu afectează funcţionarea unor alte instalaţii 
(obiective) amplasate în vecinătate;

h) dispune de un fond propriu de mijloace financiare, suficient pentru gospodă-
rirea deşeurilor şi materialelor radioactive generate din propria activitate şi pentru 
dezafectarea lor;

i) utilizează mijloace de măsurare (inclusiv a mărimilor ionizante) adecvate, 
legalizate şi verificate metrologic în modul stabilit de legislaţia în vigoare;

j) instituie şi menţine un sistem adecvat de protecţie împotriva radiaţiilor ioni-
zante, în conformitate cu actele normative în vigoare;

k) instituie şi menţine un sistem adecvat de protecţie fizică a materialelor ra-
dioactive (nucleare), a produselor şi deşeurilor radioactive (nucleare), precum şi 
a instalaţiei sau utilajului radiologic (nuclear), inclusiv a depozitelor de materiale 
radioactive (nucleare), în conformitate cu actele normative aplicabile;

l) instituie şi menţine în activitatea proprie un sistem de asigurare şi control al 
calităţii, aprobat de Agenţia Naţională;

m) instituie şi menţine un sistem propriu de control, aprobat de Agenţia Naţi-
onală, privind respectarea cerinţelor de radioprotecţie şi securitate a activităţilor 
nucleare (radiologice), de pregătire a intervenţiei de urgenţă în cazul incidentelor 
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sau accidentelor radiologice (nucleare) care pot avea loc cu instalaţiile sau utilajele 
şi sursele respective de radiaţii ionizante;

n) instituie şi menţine un sistem adecvat de aplicare a garanţiilor nucleare, în 
conformitate cu actele normative în vigoare;

o) deţine autorizaţii, avize şi alte documente prevăzute de legislaţia în vigoare;
p) instituie şi menţine un sistem adecvat de informare a publicului, în confor-

mitate cu legislaţia în vigoare.
Articolul 25. Condiţiile pentru suspendarea sau retragerea licenţei ori adeverin-

ţei de înregistrare
(1) Licenţa ori adeverinţa de înregistrare se suspendă ori se retrage de către emitent 

în cel mult 2 zile lucrătoare în baza notificării oficiale din partea Agenţiei Naţionale.
(2) Licenţa sau adeverinţa de înregistrare se suspendă ori se retrage în toate 

cazurile în care se constată că:
a) titularul nu a respectat prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul desfăşu-

rării în securitate a activităţilor nucleare şi radiologice sau condiţiile prevăzute în 
licenţă sau în adeverinţa de înregistrare;

b) titularul nu a îndeplinit integral şi în termen măsurile (prescripţiile) Agenţiei 
Naţionale de înlăturare a neconformităţilor;

c) apar noi situaţii din punct de vedere tehnic sau de altă natură, necunoscute la 
data eliberării licenţei sau adeverinţei de înregistrare, care pot afecta desfăşurarea 
în condiţii de siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice;

d) titularul nu-şi îndeplineşte obligaţiile cu privire la constituirea fondului pro-
priu de mijloace financiare pentru gestionarea deşeurilor radioactive şi pentru deza-
fectare sau cu privire la asigurarea de răspundere civilă către terţi pentru posibilele 
daune în caz de incident sau de accident radiologic (nuclear) care pot avea loc cu 
instalaţiile (utilajele) şi cu sursele respective de radiaţii ionizante;

e) titularul încetează a fi legal constituit;
f) titularul îşi pierde capacitatea de exerciţiu. 
Articolul 26. Condiţiile de eliberare a permisului de exercitare
(1) Titularul de licenţă sau de adeverinţă de înregistrare, conform art.23, va 

utiliza în activităţile autorizate numai personalul care este titular de permis de exer-
citare, valabil pentru aceste activităţi.

(2) Permisul de exercitare se eliberează numai persoanelor cu pregătire adecva-
tă şi responsabilităţi în domeniu, în baza unei evaluări şi examinări de către Agenţia 
Naţională a cunoştinţelor din acest domeniu. 

(3) Permisul de exercitare se eliberează pe o perioadă determinată de actele 
normative, emise conform art.7.

(4) Dreptul dobîndit în baza permisului de exercitare nu poate fi transmis unor 
alte persoane.

Articolul 27. Condiţiile pentru suspendarea sau retragerea permisului de exer-
citare

Permisul de exercitare se suspendă sau se retrage de către Agenţia Naţională în 
cazurile în care titularul:
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a) nu a respectat sau nu respectă prevederile actelor legislative şi ale altor acte 
normative aplicabile;

b) a încetat din viaţă sau şi-a pierdut capacitatea de exerciţiu.
Articolul 28. Activităţile nucleare şi radiologice care nu se supun regimului de 

autorizare 
(1) Activităţile nucleare şi radiologice în care se utilizează materiale cu concen-

traţie totală sau specifică redusă (de masă) a radionuclizilor, generatori de radiaţii 
ionizante de tipul aprobat de Agenţia Naţională, şi orice tuburi electronice care 
întrunesc limitele şi criteriile de exceptare prevăzute în actele normative aplicabile, 
astfel încît riscurile aferente acestor activităţi sînt minim acceptate, se exceptează 
de Agenţia Naţională, în parte sau în totalitate, de la aplicarea regimului de autori-
zare şi control prevăzut în prezenta lege.

(2) Limitele şi criteriile detaliate de exceptare parţială sau totală de la aplica-
rea regimului de autorizare se stabilesc de Agenţia Naţională prin acte normative 
pertinente. 

Articolul 29. Condiţiile pentru autorizarea importului şi exportului de surse de 
radiaţii ionizante

Autorizarea importului şi exportului prevăzute la art.3 se efectuează în urmă-
toarele condiţii:

a) solicitantul autorizării este apt să demonstreze competenţa şi probitatea per-
soanelor cu drept de control decizional asupra operaţiilor de import sau export 
pentru care solicită autorizarea, în conformitate cu actele legislative şi cu alte acte 
normative în vigoare;

b) în cazul importului, solicitantul autorizării se angajează să asigure respec-
tarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale tratatelor internaţionale în domeniul 
energiei atomice la care Republica Moldova este parte, să livreze produsele şi in-
formaţiile numai către beneficiarii autorizaţi în acest scop şi să raporteze Agenţiei 
Naţionale asupra intrării în ţară a produselor respective şi a informaţiilor din do-
meniu importate;

c) în cazul exportului, solicitantul autorizării obţine de la partenerul său extern 
garanţiile necesare, din care să rezulte că acesta nu va folosi produsele şi informa-
ţiile în scopuri care să prejudicieze obligaţiile internaţionale asumate de Republica 
Moldova sau securitatea naţională, va demonstra că exportul îndeplineşte prevede-
rile legislaţiei şi ale altor acte normative în vigoare;

d) exportatorul este obligat să raporteze Agenţiei Naţionale faptul ieşirii din 
ţară a produselor respective şi a informaţiilor pertinente pentru proliferarea armelor 
nucleare;

e) autorizarea pentru importul, exportul, reexportul sau tranzitul surselor de 
radiaţii ionizante şi materialelor nucleare, care se atribuie la categoria mărfurilor 
strategice, se va efectua conform actelor legislative şi altor acte normative privind 
astfel de mărfuri.
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Capitolul V
OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE PERSOANELO FIZICE ŞI 

ALE PERSOANELOR AUTORIZATE

Articolul 30. Obligaţiile persoanelor fizice
În domeniul activităţilor nucleare şi radiologice, persoanele fizice aflate pe teri-

toriul Republicii Moldova sînt obligate:
a) să respecte prevederile actelor legislative şi ale altor acte normative în vi-

goare;
b) să respecte hotărîrile şi dispoziţiile Agenţiei Naţionale;
c) să ia măsurile de precauţie stabilite de standardele, normele şi regulile de 

radioprotecţie şi securitate nucleară şi radiologică.
Articolul 31. Drepturile persoanelor fizice
În domeniul activităţilor nucleare şi radiologice, persoanele fizice aflate pe teri-

toriul Republicii Moldova au dreptul:
a) la condiţii inofensive de muncă şi de trai într-un mediu favorabil;
b) la informare veridică, operativă şi competentă despre situaţia radiologică 

(nucleară);
c) la protecţie socială (compensare materială) şi la reabilitare medicală gratuită 

în caz de suprairadiere accidentală cu radiaţii ionizante.
Articolul 32. Obligaţiile persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice autorizate
(1) Persoanele fizice şi persoanele juridice autorizate sînt obligate să asigure:
a) securitatea nucleară şi radiologică, protecţia împotriva radiaţiilor ionizante, 

protecţia fizică, executarea planurilor proprii de intervenţie în caz de incident sau 
accident radiologic (nuclear), menţinerea unui sistem propriu de asigurare şi con-
trol al calităţii activităţilor desfăşurate;

b) evidenţa strictă a materialelor radioactive şi nucleare, a tuturor surselor de 
radiaţii ionizante utilizate sau produse în activitatea proprie;

c) respectarea tuturor condiţiilor stabilite la autorizare şi raportarea către Agen-
ţia Naţională a oricărei depăşiri a limitelor stabilite în actele normative;

d) limitarea doar la activităţile pentru care au fost autorizate; 
e) elaborarea propriului sistem de cerinţe, regulamente şi instrucţiuni care să 

asigure desfăşurarea activităţilor autorizate fără riscuri de orice natură.
(2) Persoana autorizată care desfăşoară activităţi nucleare şi radiologice şi care 

generează sau a generat deşeuri radioactive este obligată:
a) să fie responsabilă de gospodărirea adecvată a deşeurilor radioactive genera-

te de activitatea proprie;
b) să suporte cheltuielile aferente colectării, manipulării, transportului, tratării, 

dezafectării, condiţionării şi depozitării temporare sau definitive a deşeurilor, în 
care scop va crea un fond propriu de mijloace financiare pentru gospodărirea deşe-
urilor radioactive, al cărui cuantum să acopere cheltuielile necesare. Fondul va fi 
destinat numai acestor scopuri;
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c) să elaboreze un program propriu de pregătire a dezafectării şi să îl prezinte 
Agenţiei Naţionale spre aprobare;

d) să prevadă posibilitatea transmiterii surselor radioactive uzate şi deşeurilor 
radioactive către furnizor sau utilizator. 

(3) Expirarea valabilităţii, suspendarea sau retragerea licenţei sau adeverinţei 
de înregistrare nu îl exonerează pe titularul lor sau pe cel care a preluat titlul de 
proprietate asupra materialelor, obiectivelor şi utilajelor (instalaţiilor) radiologice 
(nucleare) de obligaţiile prevăzute în prezenta lege sau de cele care decurg din 
condiţiile prevăzute în licenţă sau în adeverinţa de înregistrare.

Articolul 33. Drepturile persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice autorizate
Persoanele fizice şi persoanele juridice cărora li s-a suspendat sau retras licenţa 

ori adeverinţa de înregistrare au dreptul la recurs şi la compensaţii corespunzătoare 
în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Capitolul VI
CONTROLUL ŞI SUPRAVEGHEREA DE STAT

ASUPRA ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Articolul 34. Condiţiile de exercitare a controlului şi a supravegherii de stat 
asupra activităţilor nucleare şi radiologice

Controlul şi supravegherea de stat asupra respectării prevederilor actelor le-
gislative şi ale altor acte normative din domeniul radioprotecţiei şi securităţii ac-
tivităţilor nucleare şi radiologice se exercită preventiv, operativ-curent şi ulterior 
de către reprezentanţii Agenţiei Naţionale. Controlul se efectuează în incinta în 
care persoana fizică sau persoana juridică desfăşoară activităţile prevăzute la art.3, 
supuse regimului de autorizare, sau în orice alt loc care ar putea avea legătură cu 
aceste activităţi, sau la oricare altă persoană fizică ori persoană juridică ce ar putea 
desfăşura activităţi nucleare şi radiologice sau care deţine instalaţii, materiale, alte 
surse ori informaţii pertinente pentru proliferarea armelor nucleare sau a altor dis-
pozitive explozive cu echipament radioactiv, în oricare din următoarele situaţii: 

a) în vederea autorizării solicitate;
b) în perioada de valabilitate a licenţei ori a adeverinţei de înregistrare, în mod 

periodic sau inopinat;
c) în baza notificării şi/sau solicitării titularului de licenţă sau de adeverinţă de 

înregistrare;
d) în cazul în care, în urma unor informaţii, s-ar putea presupune desfăşurarea 

activităţilor prevăzute la art.3.
Articolul 35.Obligaţiile persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice în cadrul 

exercitării controlului şi supravegherii de stat 
(1) Pe toată durata controlului, persoanele fizice şi persoanele juridice supuse 

controlului au obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru a permite exercitarea 
acestuia în condiţii bune. 
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(2) În caz de nesupunere controlului sau oricărei dispoziţii legale a Agenţiei 
Naţionale, aceasta poate cere intervenţia autorităţilor competente de menţinere a 
ordinii publice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Capitolul VII
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAŢIEI DIN 

DOMENIUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

Articolul 36. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei din domeniul activităţi-
lor nucleare şi radiologice 

(1) Încălcarea legislaţiei din domeniul activităţilor nucleare şi radiologice atra-
ge răspundere în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

(2) Desfăşurarea activităţilor nucleare şi radiologice fără autorizarea prevăzută 
de prezenta lege, folosirea, de către persoanele autorizate, a materialelor radioac-
tive, dispozitivelor generatoare de radiaţii ionizante sau a instalaţiilor ori utilajelor 
radiologice (nucleare) în alte scopuri ori pentru alte operaţii decît cele stabilite în 
licenţă sau în adeverinţa de înregistrare, precum şi utilizarea obiectivelor şi in-
stalaţiilor ori utilajelor radiologice (nucleare), a componentelor acestora, a com-
bustibilului nuclear, a produselor radioactive, inclusiv a deşeurilor radioactive, a 
dispozitivelor nucleare explozive sau a componentelor acestora cu încălcarea acte-
lor legislative şi altor acte normative în vigoare, ceea ce poate provoca daune po-
pulaţiei sau mediului, atrag sechestrarea şi, ulterior, confiscarea bunurilor folosite, 
în conformitate cu legislaţia în vigoare. Păstrarea bunurilor sechestrate se face din 
contul proprietarului, într-un loc sigur, sub sigiliul Agenţiei Naţionale, cu respecta-
rea cerinţelor ce ţin de securitatea nucleară şi radiologică astfel încît să nu se pună 
în pericol viaţa ori sănătatea populaţiei şi să nu se cauzeze contaminarea mediului 
sau a bunurilor, pînă la dispunerea măsurilor legale.

Articolul 37. Responsabilitatea în luarea deciziilor în domeniul radioprotecţiei 
şi securităţii activităţilor nucleare şi radiologice în cazuri de accidente radiologice 
(nucleare)

Responsabilitatea în luarea deciziilor în domeniul radioprotecţiei şi securităţii 
activităţilor nucleare şi radiologice în cazuri de accidente radiologice (nucleare) o 
poartă Comisia pentru situaţii excepţionale.

Articolul 38. Răspunderea pentru daune 
(1) Răspunderea pentru daunele provocate în timpul ori în urma incidentelor 

sau accidentelor radiologice (nucleare), ce pot surveni în desfăşurarea activităţilor 
prevăzute în licenţă sau în adeverinţa de înregistrare ori a altor activităţi, care au 
avut ca urmare decesul, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii unei sau mai 
multor persoane, distrugerea, degradarea sau imposibilitatea temporară de folosire 
a vreunui bun, revine în întregime titularului de licenţă sau de adeverinţă de înre-
gistrare, în condiţiile stabilite de lege şi de tratatele internaţionale la care Republica 
Moldova este parte.
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(2) Persoanele fizice sau persoanele juridice autorizate nu poartă răspundere 
pentru dauna nucleară (radiologică) pricinuită de un accident nuclear care rezultă 
direct din acte de conflict armat, ostilităţi, război civil sau insurecţie.

Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 39
(1) Licenţele, autorizaţiile şi permisele eliberate pînă la intrarea în vigoare a 

prezentei legi îşi menţin valabilitatea pînă la termenul prevăzut, urmînd să fie reîn-
registrate ulterior, în decursul a 30 de zile de la data intrării ei în vigoare, la Agenţia 
Naţională, în condiţiile prezentei legi.

(2) Persoana fizică sau persoana juridică ce desfăşoară, la data intrării în vigoa-
re a prezentei legi, activităţi pentru care se aplică regimul de autorizare şi control 
prevăzut în ea este obligată să solicite autorizarea în termen de 30 de zile de la data 
intrării ei în vigoare dacă acest lucru nu era necesar anterior intrării în vigoare.

Articolul 40 
Guvernul: 
va înainta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în 

conformitate cu prezenta lege;
va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
va institui Agenţia Naţională.
Articolul 41 
Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 3 luni de la data publicării.
Articolul 42
La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.1440-XIII din 24 

decembrie 1997 cu privire la radioprotecţie şi securitate nucleară.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI   Marian LUPU
Chişinău, 11 mai 2006, Nr.111-XVI
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Lege nr. 1540 din 25.02.1998
privind plata pentru poluarea mediului

Publicat: 18.06.1998 în Monitorul Oficial Nr. 54-55 art. nr: 378

Parlamentul adoptă prezenta lege.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectivele legii
Prezenta lege are drept obiective:
a) crearea unui sistem de activitate economică în care devine neconvenabilă 

cauzarea oricărui prejudiciu mediului;
b) stimularea construcţiei şi exploatării sistemelor de captare şi neutralizare a 

poluanţilor, implementarea de tehnologii nonpoluante, realizarea altor măsuri care 
ar micşora volumul emisiilor (deversărilor) de poluanţi în mediu şi formarea deşe-
urilor de producţie;

c) formarea fondurilor ecologice pentru finanţarea activităţii orientate spre 
ameliorarea calităţii mediului.

Articolul 2. Subiecţii şi obiectul legii
(1) Subiecţii prezentei legi sînt persoanele juridice, indiferent de tipul de pro-

prietate şi forma juridică de organizare, şi persoanele fizice, denumite în continuare 
beneficiari de resurse naturale, care desfăşoară activitate economică generatoare de 
poluanţi.

(2) Obiectul prezentei legi îl constituie relaţiile care apar în legătură cu emisiile 
(deversările) de poluanţi în mediu şi depozitarea deşeurilor de producţie.

Articolul 3. Noţiuni generale
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni: poluant - substanţă în 

stare solidă, lichidă sau gazoasă care poate avea o acţiune negativă asupra organis-
melor vii şi/sau a mediului;

concentraţie maximă admisibilă (CMA) - normativ tehnico-ştiinţific care stabi-
leşte concentraţia maximă, fără efecte negative asupra sănătăţii umane şi a mediu-
lui, a poluanţilor în componentele mediului; 

emisie limitat admisibilă (ELA) - normativ tehnico-ştiinţific care se stabileşte 
reieşind din condiţia: concentraţia de poluanţi emişi în stratul de aer atmosferic de 
lîngă sol, de la o sursă sau de la un grup de surse, nu va depăşi normativele CMA;

deversare limitat admisibilă (DLA) - masa maximă a poluanţilor în apele rezi-
duale, admisibilă pentru evacuarea lor în regim stabilit în punctul dat într-o unitate 
de timp;

coeficient de agresivitate - coeficient de transformare în care se ia în considera-
re pericolul relativ al poluantului;

tonă convenţională - masa relativă a poluantului, determinată ca produs între 
masa acestuia, în tone, şi coeficientul de agresivitate.
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Capitolul II
MODUL DE STABILIRE ŞI DE CALCUL ALE PLĂŢII PENTRU

 POLUAREA MEDIULUI

Articolul 4. Stabilirea normativelor plăţii
Normativele plăţii pentru poluarea mediului se stabilesc de către Parlament.
Articolul 5. Corectarea cuantumului plăţii
(1) Beneficiarii de resurse naturale sînt în drept să deducă din cuantumul plăţii 

pentru poluarea mediului cheltuielile legate de valorificarea de către aceştia a mij-
loacelor destinate realizării măsurilor de protecţie a mediului. 

 (2) Propunerile privind deducerea cheltuielilor în conformitate cu prevederile 
alin. (1) se elaborează de către beneficiarii de resurse naturale şi se prezintă agen-
ţiilor (inspecţiilor) ecologice spre coordonare, care se efectuează într-un termen de 
cel mult 10 zile lucrătoare. Agenţiile (inspecţiile) ecologice nu sînt în drept să refu-
ze deducerea cheltuielilor în cazul în care acestea corespund măsurilor de protecţie 
a mediului stabilite la anexa nr.1 din prezenta lege.

 (3) Măsurile de protecţie a mediului, cheltuielile pentru care se iau în conside-
rare la calculul plăţii pentru poluarea mediului, se prezintă în anexa nr.1.

Articolul 6. Plata pentru emisiile de poluanţi ale surselor staţionare
(1) Plata pentru emisiile de poluanţi în aerul atmosferic ale surselor staţionare 

se percepe de la beneficiarii de resurse naturale în caz de:
a) emisii de poluanţi în limitele normativelor stabilite;
b) emisii de poluanţi cu depăşirea normativelor stabilite.
(2) Normativele şi modul de calcul ale plăţii menţionate la alin.(1) se prezintă 

în anexa nr.2.
Articolul 7. Plata pentru emisiile de poluanţi ale surselor mobile
(1) Plata pentru emisiile de poluanţi în aerul atmosferic ale surselor mobile care 

folosesc în calitate de combustibil benzina (etilată, neetilată), carburantul pentru 
motoare de avion (benzinele pentru aviaţie, petrolul lampant şkerosenulî) şi moto-
rina se stabileşte persoanelor juridice şi fizice care importă acest combustibil.

(2) Plata pentru emisiile de poluanţi ale surselor mobile se calculează în mări-
me de 1% din costul vamal al benzinei etilate, al carburantului pentru motoare de 
avion şi al motorinei şi în mărime de 0,5% - din cel al benzinei neetilate şi se achită 
în prealabil, înainte de depunerea declaraţiei vamale, iar în momentul vămuirii se 
achită doar diferenţa dintre suma calculată şi suma plătită în prealabil.

(3) Mijloacele menţionate la alin.(2) se varsă la contul Fondului Ecologic Naţi-
onal. Responsabilitatea pentru încasarea şi transferul de mijloace revine Serviciul 
Vamal.

(4) Plata pentru emisiile de poluanţi ale surselor mobile care folosesc în calitate 
de combustibil gazul petrolier lichefiat şi gazul natural comprimat se stabileşte per-
soanelor juridice şi fizice (cu excepţia proprietarilor de autovehicule personale care 
nu desfăşoară activitate de întreprinzător) pentru cantitatea reală, în tone sau metri 
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cubi, a combustibilului consumat în perioada exploatării mijloacelor de transport 
auto.

(5) Normativele şi modul de calcul ale plăţii menţionate la alin.(4) se prezintă 
în anexa nr.3.

Articolul 8. Plata pentru emisiile de poluanţi ale autovehiculelor neînmatricu-
late în Republica Moldova

 (1) Plata pentru emisiile de poluanţi în aerul atmosferic de la autovehiculele 
neînmatriculate în Republica Moldova se percepe de la proprietarii acestora pentru 
fiecare trecere a frontierei de stat de către Serviciul Vamal, conform tarifelor prevă-
zute în anexa nr. 4, şi se varsă la contul Fondului Ecologic Naţional.

(2) Se scutesc de plata pentru poluarea mediului autovehiculele care transportă 
ajutoare umanitare şi cele cu semnul distinctiv “Invalid”.

Articolul 9. Plata pentru deversările de poluanţi
(1) Plata pentru deversările de poluanţi cu ape reziduale în obiective acvatice şi 

sisteme de canalizare se percepe de la beneficiarii de resurse naturale în caz de:
a) deversări de poluanţi în limitele normativelor stabilite;
b) deversări de poluanţi cu depăşirea normativelor stabilite.
(2) Plata pentru deversările de poluanţi în rezervoare-receptoare, cîmpuri de fil-

traţie, colectoarele canalelor de scurgere pentru must de dejecţii animaliere se perce-
pe de la beneficiarii de resurse naturale pentru întreg volumul evacuărilor de apă.

(3) Plata pentru evacuările de apă din bazinele piscicole şi pentru scurgerile 
din averse de pe teritoriul întreprinderilor se percepe de la beneficiarii de resurse 
naturale pentru depăşirea, în raport cu normativele stabilite, a masei de poluanţi în 
apele reziduale.

(4) Normativele şi modul de calcul ale plăţii menţionate la alin.(1), (2) şi (3) se 
prezintă în anexele nr.5 şi nr.6.

Articolul 10. Plata pentru depozitarea deşeurilor de producţie
(1) Plata pentru depozitarea deşeurilor de producţie se percepe de la beneficiarii 

de resurse naturale în caz de:
 a) depozitare a deşeurilor pe teritoriul întreprinderilor;
 b) depozitare a deşeurilor în amplasamente autorizate în limitele normativelor 

stabilite;
 c) depozitare a deşeurilor în amplasamente autorizate în cantităţi ce depăşesc 

normativele stabilite.
2) Normativele şi modul de calcul ale plăţii menţionate la alin.(1) se prezintă 

în anexa nr.7.
Articolul 11. Plata pentru importul mărfurilor care, în procesul utilizării, cau-

zează poluarea mediului
 (1) Plata pentru importul mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează polu-

area mediului se stabileşte persoanelor juridice şi fizice care importă astfel de măr-
furi în Republica Moldova şi se achită în prealabil, înainte de depunerea declaraţiei 
vamale, iar în momentul vămuirii se achită doar diferenţa dintre suma calculată şi 
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suma plătită în prealabil. Persoanele juridice şi fizice care achiziţionează mărfurile 
în cauză de la agenţii economici de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au 
relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar varsă plata respectivă, conform aceloraşi nor-
mative, pînă la sau în momentul controlului mărfurilor la posturile fiscale interne.

(1) Plata pentru mărfurile plasate în regim vamal de import care, în procesul uti-
lizării, cauzează poluarea mediului se stabileşte pentru persoanele juridice şi fizice 
care pun în liberă circulaţie astfel de mărfuri pe teritoriul Republicii Moldova şi se 
varsă, conform normativelor stabilite, pînă la sau în momentul plasării lor în regim 
vamal de import. Persoanele juridice şi fizice care achiziţionează mărfurile în cauză 
de la agenţii economici de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale 
cu sistemul ei bugetar varsă plata respectivă, conform aceloraşi normative, pînă la 
sau în momentul trecerii mărfurilor prin posturile vamale interne.

 (11) Plata pentru ambalajul din plastic şi/sau “tetra-pack” care conţine produse 
(cu excepţia produselor lactate) se achită în prealabil sau la momentul plasării sub 
regim vamal de import şi se stabileşte după cum urmează:

 a) pentru ambalajul din plastic a cărui capacitate este:
 sub 1 litru – 0,80 lei;
 de la 1 litru la 3 litri – 1,00 lei; 
 peste 3 litri – 1,50 lei; 
 b) pentru ambalajul “tetra-pack” a cărui capacitate este:
 sub 1 litru – 1,00 lei; 
 de 1 litru – 1,50 lei; 
 de la 1 litru la 2 litri – 2,50 lei;
 peste 2 litri – 3,00 lei.
 (2) Mijloacele menţionate la alin.(1) şi (11) se varsă la contul Fondului Eco-

logic Naţional. Responsabilitatea pentru încasarea şi transferul acestor mijloace o 
poartă Serviciul Vamal.

(21) Se scutesc de plata pentru poluarea mediului mărfurile plasate sub regim de 
tranzit vamal. În cazul plasării mărfurilor sub regim vamal de reexport, plata pentru 
poluarea mediului se restituie în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la 
data depunerii cererii de către beneficiar la Inspectoratul Ecologic de Stat.

 (3) Mijloacele acumulate din plăţile pentru importul mărfurilor care, în proce-
sul utilizării, cauzează poluarea mediului sînt destinate exclusiv finanţării cheltu-
ielilor pentru colectarea şi sortarea deşeurilor formate, pentru susţinerea întreprin-
derilor de prelucrare sau neutralizare a deşeurilor, precum şi pentru ameliorarea 
calităţii bazinului aerian.

(4) Lista mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi 
normativele de plată pentru importul lor se prezintă în anexa nr. 8.

Articolul 12. Facilităţi la plata pentru poluarea mediului
Autoritatea centrală de specialitate are dreptul de a stabili, la propunerea agen-

ţiilor (inspecţiilor) sale ecologice, facilităţi la plata pentru poluarea mediului în 
caz de calamităţi naturale şi accidente, conform Regulamentului privind activitatea 
consiliilor de administrare ale fondurilor ecologice.



171

Capitolul III
MODUL DE PERCEPERE A PLĂŢII PENTRU

POLUAREA MEDIULUI

Articolul 13. Sursele de plată
(1) Plata pentru emisiile (deversările) de poluanţi în mediu şi depozitarea de-

şeurilor de producţie în limitele normativelor stabilite se trece de către plătitor la 
cheltuielile de producţie.

Articolul 14. Termenul vărsării plăţii
Plătitorul varsă plata pentru poluarea mediului pe conturile speciale ale agenţi-

ilor (inspecţiilor) ecologice ale autoritatea centrală de specialitate trimestrial, pînă 
la data de20 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, în baza calculelor 
efectuate de plătitor. Calculele se coordonează cu agenţiile (inspecţiile) ecologice 
şi se perfectează conform formei stabilite de autoritatea centrală de specialitate.

Articolul 15. Răspunderea plătitorului şi controlul asupra încasării plăţii
(1) Răspunderea beneficiarului de resurse naturale pentru corectitudinea cal-

culului, integralitatea şi achitarea la termen a plăţii pentru poluarea mediului este 
reglementată de Codul fiscal şi de alte acte legislative.

(2) Controlul asupra încasării plăţii şi a integralităţii acesteia este efectuat de 
către agenţiile (inspecţiile) ecologice ale autoritatea centrală de specialitate,care ţin 
evidenţa plătitorilor şi a plăţilor încasate de la aceştia, primesc de la plătitori infor-
maţii privind formarea fondurilor ecologice şi controlează veridicitatea acestora.

(3) Litigiile dintre plătitori şi organele de control privind perceperea plăţii pen-
tru poluarea mediului se examinează în modul stabilit de legislaţie.

(4) În cazul neachitării plăţii pentru poluarea mediului, conducătorului între-
prinderii i se aplică o amendă în mărime de 50 unităţi convenţionale, a cărei sumă 
se varsă în contul fondului ecologic local. 

(5) În cazul poluării accidentale, al deversărilor spontane, al emisiilor de po-
luanţi cu cauzarea pagubei unuia sau mai multor componente ale mediului, preju-
diciul se calculează conform Instrucţiunilor privind evaluarea prejudiciului cauzat 
mediului de activităţile antropogene şi mecanismele de compensare a acestuia ela-
borate de autoritatea centrală de specialitate şi aprobate de Guvern.

Articolul 16. Formarea fondurilor ecologice
(1) Drept bază la formarea fondurilor ecologice servesc plăţile pentru poluarea 

mediului.
(2) Modul de formare şi utilizare a fondurilor ecologice se reglementează prin 

regulament aprobat de Guvern.
(3) Mijloacele acumulate sau care urmau să fie acumulate la conturile fonduri-

lor ecologice locale ale organelor teritoriale ale autorităţii centrale de mediu şi ale 
autorităţilor publice locale, pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, se trec 
la conturile speciale ale agenţiilor (inspecţiilor) ecologice. Agenţiile (inspecţiile) 
ecologice ţin evidenţa şi încasează plata pentru poluarea mediului neachitată pînă 
la data intrării în vigoare a prezentei legi şi cea care urmează a fi achitată ulterior.
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Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 17
Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
Articolul 18
Guvernul, în termen de 3 luni:
a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în confor-

mitate cu prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.
Articolul 19
Autoritatea centrală de specialitate, în termen de 3 luni:
a) va elabora instrucţiunea privind calculul plăţii pentru poluarea mediului;
b) va aproba, în comun cu autorităţile administraţiei publice, lista beneficiarilor 

de resurse naturale de la care se percepe plata pentru poluarea mediului.
 
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI   Dumitru MOŢPAN
Chişinău, 25 februarie 1998, Nr. 1540-XIII.

Anexa nr.1
la Legea privind plata 

pentru poluarea mediului

Măsurile de protecţie a mediului, cheltuielile pentru care se iau în 
considerare la calculul plăţii pentru poluarea mediului

1. Instalarea de utilaje pentru captarea gazelor şi prafului.
2. Reutilarea cazangeriilor şi altor instalaţii de ardere a combustibilului pentru a 

fi trecute la funcţionarea cu combustibil de o puritate ecologică sporită.
3. Înzestrarea autovehiculelor cu neutralizatoare, catalizatoare şi filtre de fum, 

achiziţionarea de aparate de stabilire a concentraţiei de substanţe toxice în gazele 
de eşapament.

4. Implementarea de tehnologii fără/sau cu puţine deşeuri.
5. Instalarea de utilaje pentru prelucrarea deşeurilor de producţie.
6. Construcţia şi modernizarea staţiilor de epurare comunale şi instalaţiilor lo-

cale de epurare a apelor reziduale de producţie şi a scurgerilor din averse, a siste-
melor de reutilizare a apei.

7. Achiziţionarea de aparate de măsurare pentru controlul emisiilor de poluanţi 
ale surselor staţionare, al calităţii apelor reziduale deversate şi de alte asemenea 
utilaje şi instalaţii.
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Anexa nr.2
la Legea privind plata pentru poluarea mediului

Normativele de plată pentru emisiile de poluanţi din sursele staţionare şi modul 
de calcul al acesteia

Rază de aplicare Lei pentru o tonă convenţională
Municipiul Chişinău 18,0
Municipiul Bălţi 18,0
Raioane 14,4
UTA Găgăuzia  14,4”.

Note.
1. Plata pentru emisiile de poluanţi ale surselor staţionare în limitele normati-

velor ELA şi în cantităţi mai mici se determină ca produs între normativul plăţii şi 
cantitatea reală, în tone convenţionale, a poluanţilor emişi.

2. Plata pentru emisiile de poluanţi ale surselor staţionare care depăşesc norma-
tivele ELA se determină ca sumă a produsului dintre normativul plăţii şi normati-
vul ELA de poluanţi, în tone convenţionale, şi a produsului dintre normativul plăţii 
înmulţit la 5 şi cantitatea reală, în tone convenţionale, ce depăşeşte normativele 
stabilite, a poluanţilor emişi. 

3. Plata pentru emisiile accidentale (în jerbă) de poluanţi ale surselor staţionare 
se determină ca sumă a produsului dintre normativul plăţii şi normativul ELA de 
poluanţi, în tone convenţionale, şi a produsului dintre normativul plăţii înmulţit la 
50 şi cantitatea reală, în tone convenţionale, ce depăşeşte normativele stabilite, a 
poluanţilor emişi.

 4. Transformarea masei reale a poluanţilor în tone convenţionale se efectuează 
prin înmulţirea masei acestora la coeficientul de agresivitate prezentat în tabelul la 
prezenta anexă.

Anexa nr.3
privind plata pentru poluarea mediului

Normativele şi modul de calcul ale plăţii pentru emisiile de poluanţi ale surse-
lor mobile aparţinînd persoanelor juridice şi fizice (cu excepţia proprietarilor de 
autovehicule personale care nu desfăşoară activitate de întreprinzător), lei pentru 1 
t (1000 m3) de combustibil

Surse mobile care folosesc în calitate
 de combustibil gazul petrolier lichefiat 0,90

Surse mobile care folosesc în calitate
 de combustibil gazul natural comprimat 0,75

Note.
1. Plata pentru emisiile de poluanţi ale surselor mobile care folosesc în calitate 

de combustibil gazul petrolier lichefiat sau gazul natural comprimat se determină 
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ca produs între normativul respectiv al plăţii şi cantitatea, în tone sau metri cubi, a 
combustibilului consumat în timpul exploatării mijloacelor de transport auto.

2. Plata pentru emisiile de poluanţi ale surselor mobile în cantităţi ce depăşesc 
normativele stabilite, indiferent de tipul de combustibil consumat, se atribuie sanc-
ţiunilor pecuniare şi se percepe în conformitate cu legislaţia.

Anexa nr. 4
la Legea privind plata pentru poluarea mediului

Normativele de plată pentru emisiile de poluanţi de la autovehiculele neînma-
triculate în Republica Moldova şi modul de calcul al acesteia

Categorie autovehicule Plata pentru o 
unitate, lei

1 2 
Categoria L 35
Categoria M-1 
Automobile pentru transportul de pasageri cu capacitatea de 
pînă la 8 locuri

50

Categoria M-2
Automobile pentru transportul de pasageri cu capacitatea de 
peste 8 locuri şi masa de referinţă* de pînă la 5 tone

50

Categoria M-3
Automobile pentru transportul de pasageri cu capacitatea de 
peste 8 locuri şi masa de referinţă de peste 5 tone

65

Categoria N-1
Automobile pentru transportul de încărcături cu masa de 
pînă la 3,5 tone

65

Categoria N-2
Automobile pentru transportul de încărcături cu masa de 3,5 
pînă la 12 tone

80

Categoria N-3
Automobile pentru transportul de încărcături cu masa de 
peste 12 tone

90 

 * Masa de referinţă reprezintă masa proprie a automobilului aprovizionat cu 
combustibil şi echipat, fără încărcătură utilă, plus 100 kg.

Note.
1. Plata pentru emisiile de poluanţi ale autovehiculelor neînmatriculate în Re-

publica Moldova se percepe de către posturile de control ecologic la intrarea pe 
teritoriul ţării.
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2. Plata pentru poluarea mediului de către autovehiculele neînmatriculate în 
Republica Moldova care intră pe teritoriul ei pe un termen de cel mult o lună se de-
termină ca produs între normativele plăţii şi numărul unităţilor de transport auto.

3. Plata pentru poluarea mediului de către autovehiculele neînmatriculate în 
Republica Moldova care intră pe teritoriul ei pe un termen de pînă la 24 de ore con-
stituie 50% din normativele plăţii, iar pentru autovehiculele care intră pe teritoriul 
ţării pe un termen de pînă la 15 zile - 75%.

Anexa nr. 5 
la Legea privind plata pentru poluarea mediului

 
Normativele de plată pentru deversări de poluanţi cu apele reziduale şi modul 

de calcul al acesteia

Rază de aplicare Lei pentru o tonă convenţională
Municipiul Chişinău 234,0

Municipiul Bălţi 234,0
Raioane 198,0

UTA Găgăuzia  198,0”

Note.
1. Plata pentru deversările de poluanţi este obligatorie pentru toţi consumatorii 

de apă.
2. Pentru consumatorii de apă care efectuează deversări de poluanţi în obiective 

acvatice (rîuri, lacuri, orizonturi acvifere subterane), plata se stabileşte în confor-
mitate cu indicii de poluare introduşi în documentaţia de proiect a instalaţiilor de 
epurare.

3. Plata, conform indicilor specifici de poluare cu deversări industriale, se 
efectuează de către consumatorii de apă care evacuează poluanţi în sistemele de 
canalizare. Lista acestor indici şi normativele CMA de poluanţi se aprobă de că-
tre agenţiile ecologice teritoriale la prezentarea de către serviciile de exploatare a 
instalaţiilor de epurare.

4. Plata pentru deversările de poluanţi în limitele normativelor CMA şi DLA se 
determină ca produs între normativul plăţii şi masa reală, în tone convenţionale,a 
poluanţilor.

5. Plata pentru deversările de poluanţi care depăşesc normativele stabilite se 
determină ca sumă a produsului dintre normativul plăţii şi masa normativă, în tone 
convenţionale, a poluanţilor şi a produsului dintre normativul plăţii, mărimea de-
păşirii masei reale a poluanţilor asupra celei normative şi coeficientul de multipli-
citate a depăşirii concentraţiei reale faţă de cea normativă.
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6. În cazul în care pentru deversarea apelor reziduale nu sînt stabilite normative 
DLA, se acceptă ca admisibile concentraţiile de poluanţi stabilite de Regulile de 
protecţie a resurselor acvatice.

7. Recalcularea masei reale de poluanţi în tone convenţionale se efectuează prin 
înmulţirea masei de poluanţi la coeficientul de agresivitate al poluanţilor, prezentat 
în tabelul la prezenta anexă.

8. Plata pentru deversările de poluanţi în rezervoare-receptoare şi pe cîmpuri 
de filtraţie se determină ca produs între normativul plăţii (0,006 salariu minim) şi 
volumul deversărilor.

9. Plata pentru evacuările de apă din bazinele piscicole şi pentru scurgerile din 
averse de pe teritoriul întreprinderilor se percepe numai şi cazul depăşirii normati-
velor stabilite ale masei de poluanţi din apele reziduale şi se determină ca produs 
între normativul plăţii înmulţit la 5 şi mărimea depăşirii, în tone convenţionale.

10. Plata pentru deversarea apelor pentru schimb de căldură se calculează po-
trivit normativelor plăţii din prezenta anexă şi în conformitate cu Baza metodică a 
calculului sporurilor admisibile de concentraţii la deversarea apelor pentru schimb 
de căldură a Centralei Termo-Electrice Moldoveneşti.

Anexa nr.6
la Legea privind plata pentru poluarea mediului

 
Normativele şi modul de calcul ale plăţii pentru deversările de poluanţi în co-

lectoarele pentru must de dejecţii animaliere, salarii minime pentru 1 m3

Beneficiari de resurse naturale
colectoare

cu ecran 
de protecţie

fără ecran de 
protecţie

Complexe şi ferme pentru creşterea 
porcinelor 0,024 0,051

Complexe şi ferme pentru creşterea 
bovinelor 0,006 0,012

Întreprinderi avicole 0,003 0,006

Notă.
Plata pentru deversările de poluanţi în colectoare pentru must de dejecţii se 

determină ca produs între normativul plăţii şi volumul deversărilor în m3.
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Anexa nr.7
la Legea privind plata pentru poluarea mediului

Normativele şi modul de calcul ale plăţii
pentru depozitarea deşeurilor de producţie, salarii minime pentru 1 t

Deşeuri 
La depozitarea deşeurilor pe teritoriul 

întreprinde lor - cu respectarea 
normelor şi regulilor de păstrare

La depozitarea deşeurilor 
în amplasamente 

autorizate - în limitele 
normativelor stabilite

Gradul I 
de toxicitate 5,8 20

Gradul II 
de toxicitate 1,8 6

Gradul III 
de toxicitate 0,6 2

Gradul IV 
de toxicitate 0,3 1

Netoxice 0,001 0,06
 
Note.
1. Plata pentru depozitarea deşeurilor pe teritoriul întreprinderilor se determină 

ca produs între normativul plăţii şi masa, în tone, a deşeurilor.
2. Plata pentru depozitarea deşeurilor în amplasamente autorizate în cantităţi ce 

nu depăşesc normativele stabilite se determină ca produs între normativul plăţii şi 
masa, în tone, a deşeurilor.

3. Plata pentru depozitarea deşeurilor în amplasamente autorizate în cantităţi ce 
depăşesc limitele normativelor stabilite se percepe în cuantum de 5 ori mai mare.

4. Nu se percepe plata pentru depozitarea deşeurilor acumulate pînă în anul 
1998.

5. Gradul de toxicitate a deşeurilor toxice şi lista deşeurilor se determină în 
corespundere cu Clasificatorul provizoriu al deşeurilor industriale toxice şi cu Cla-
sificatorul statistic al deşeurilor.
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Anexa nr. 8
la Legea privind plata pentru poluarea mediului

      
Lista mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi 

normativele  de plată pentru importul acestora 

Poziţie tarifară
Denumirea mărfii conform 

Nomenclatorului mărfurilor al 
Republicii Moldova

Normativ de plată  
(în % din costul 
mărfii la trecerea 
frontierei de stat)

1 2 3
1301 20 000 Gumă arabică 0,5

2402 Ţigări de foi (inclusiv cele cu capete 
tăiate), trabucuri şi ţigarete din tutun 
sau din înlocuitor de tutun

1,0

2403 Alte tutunuri şi înlocuitori de tutun 
fabricate; tutunuri “omogenizate” sau 
“reconstituite”, extracte şi esenţe de 
tutun

0,5

2524 00 Azbest 5,0
2707 Uleiuri şi alte produse derivate rezultate 

din distilarea gudronului de huilă la 
temperaturi înalte, produse similare la 
care greutatea compuşilor aromatici 
depăşeşte greutatea constituenţilor 
nearomatici

1,0

2709 00 Uleiuri brute din petrol sau din minerale 
bituminoase 

0,5

2710 Uleiuri din petrol sau uleiuri din 
minerale bituminoase, altele decît 
uleiurile brute; preparatele nedenumite 
şi necuprinse în altă parte, conţinînd 
în greutate minimum 70% uleiuri din 
petrol sau din minerale bituminoase 
şi pentru care aceste uleiuri constituie 
elementul de bază; deşeuri de uleiuri
Benzine speciale:

2710 11 210 -White spirit 0,5
2710 11 250 - altele 0,5

Benzine pentru motoare:
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Poziţie tarifară
Denumirea mărfii conform 

Nomenclatorului mărfurilor al 
Republicii Moldova

Normativ de plată  
(în % din costul 
mărfii la trecerea 
frontierei de stat)

2710 11 310 Benzine pentru aviaţie 0,5
Benzine cu un conţinut de plumb de 
maximum 0,013 g pe litru:

2710 11 410 - cu cifra octanică sub 95 0,5
2710 11 450 - cu cifra octanică de minimum 95, dar 

sub 98
0,5

2710 11 490 - cu cifra octanică de minimum 98 0,5
Benzine cu un conţinut de plumb de 
peste 0,013 g pe litru:

2710 11 510 - cu cifra octanică sub 98 1,0
2710 11 590 - cu cifra octanică de minimum 98 1,0
2710 11 700 Benzina tip “jet fuel” 1,0

Petrol lampant (inclusiv kerosen):
2710 19 210 - jet fuel 0,5
2710 19 250 - altele 0,5

Motorină:
2710 19 410 - cu un conţinut de sulf de maximum 

0,05% din greutate
0,5

2710 19 450 - cu un conţinut de sulf de peste 0,05% 
din greutate, dar sub 0,2% din greutate

0,5

2710 19 490 - cu un conţinut de sulf de peste 0,2% 
din greutate 

1,0

Păcură:
2710 19 610 - cu un conţinut de sulf de maximum 

1% din greutate
0,5

2710 19 630 - cu un conţinut de sulf peste 1% din 
greutate, dar de maximum 2% 

0,5

2710 19 650 - cu un conţinut de sulf de peste 2% din 
greutate, dar de maximum 2,8 %

1,0

2710 19 690 - cu un conţinut de sulf de peste 2,8% 
din greutate

1,5

Deşeuri de uleiuri:
2710 91 000

ex.
- care conţin difenili policloruraţi 
(BCP), terfenili policloruraţi (PCT) sau 
difenili polibromuraţi (PBB)

3,0

2710 99 000 - altele 0,5
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Poziţie tarifară
Denumirea mărfii conform 

Nomenclatorului mărfurilor al 
Republicii Moldova

Normativ de plată  
(în % din costul 
mărfii la trecerea 
frontierei de stat)

2711 Gaz de sondă şi alte hidrocarburi 
gazoase:

2711 14 000 Etilenă, propilenă, butilenă şi 
butadienă

1,0

2713 20 000 Bitum de petrol 1,5
2714 Bitumuri şi asfalturi naturale, şisturi 

şi nisipuri bituminoase; asfaltiţi şi roci 
asfaltice

1,5

Hidrocarburi şi derivaţii lor 
halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau 
nitrozaţi

2901 Hidrocarburi aciclice 0,5
2902 Hidrocarburi ciclice 0,5

2903 (ex. 
subpoziţia 

2903 30 800)*

Derivaţi halogenaţi ai hidrocarburilor 0,5

2907 Fenoli; fenoli – alcooli 0,5
Îngrăşăminte

3102 Îngrăşăminte minerale sau chimice, 
azotate

1,5

3103 Îngrăşăminte minerale sau chimice, 
fosfatice

1,5

3104 Îngrăşăminte minerale sau chimice, 
potasice

1,5

3105 Îngrăşăminte minerale sau chimice 
conţinînd două sau trei din următoarele 
fertilizante: azot, fosfor şi potasiu; 
alte îngrăşăminte;  produse specificate 
în prezentul capitol, prezentate fie 
în tablete sau în forme similare, fie 
în ambalaje cu o greutate brută de 
maximum 10 kg

0,5
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Poziţie tarifară
Denumirea mărfii conform 

Nomenclatorului mărfurilor al 
Republicii Moldova

Normativ de plată  
(în % din costul 
mărfii la trecerea 
frontierei de stat)

Lacuri, substanţe colorante şi vopsele
3204 Substanţe colorante organice sintetice,  

cu compoziţie chimică definită sau 
nu; preparate prevăzute la nota 3 la 
prezentul capitol, bazate pe substanţe 
colorante organice sintetice; produse 
organice sintetice de tipul celor utilizate  
ca agenţi  de strălucire fluorescentă sau 
ca luminofori, cu compoziţie chimică 
definită sau nu

1,5

3205 00 000 Lacuri colorante; preparate prezentate 
în nota 3 la prezentul capitol, bazate pe 
lacuri colorante

1,5

3206 Alte substanţe colorante; preparate 
de felul celor specificate în nota 3 la 
prezentul capitol, altele decît cele de la 
poziţiile 3203, 3204 sau 3205; produse 
anorganice de tipul celor utilizate ca 
luminofori,  cu compoziţie chimică 
definită sau nu: 
- pigmenţi şi preparate pe bază de 
dioxid de titan:

3206 11 000 -- care conţin minimum 80% dioxid de 
titan din greutatea produsului  uscat

3,0

3206 19 000 -- altele 3,0 
3206 20 000 - pigmenţi şi preparate bazate pe 

compuşi ai cromului
3,0

3206 30 000 - pigmenţi şi preparate bazate pe 
compuşi ai cadmiului

3,0

- alte  substanţe colorante şi alte 
preparate

3206 41 000 -- ultramarin şi preparate bazate pe 
ultramarin

1,5

3206 42 000 -- litopon şi alţi pigmenţi şi preparate 
bazate pe sulfură de zinc

1,5
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Normativ de plată  
(în % din costul 
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frontierei de stat)

3206 43 000 -- pigmenţi şi preparate bazate pe 
hexacianoferaţi (ferocianuri sau 
fericianuri)

3,0

3206 49 -- altele 1,5
3206 50 000 - produse anorganice de tipul celor 

utilizate ca luminofori
1,5

3207 Pigmenţi, opacifianţi şi culori preparate, 
compoziţii vitrifiabile, engobe, produse 
lichide pentru obţinerea luciului şi 
preparate similare, de tipul celor 
utilizate în industriile ceramică, a sticlei 
şi a emailurilor, frite de sticlă şi altă 
sticlă sub formă de pulbere, de granule, 
de lamele sau de fulgi 

1,5

3208 Lacuri şi vopsele (inclusiv emailuri) 
pe bază de polimeri sintetici sau de 
polimeri naturali modificaţi, dispersaţi 
sau dizolvaţi într-un mediu apos; soluţii 
definite în nota 4 la prezentul capitol 

3,0

3209 Lacuri şi vopsele (inclusiv emailuri) 
pe bază de polimeri sintetici sau de 
polimeri naturali modificaţi, dispersaţi 
sau dizolvaţi într-un mediu apos 

3,0

3210 00 Alte lacuri şi vopsele (inclusiv emailuri);  
pigmenţi de apă preparaţi de tipul celor 
utilizaţi pentru finisarea pieilor

3,0

3211 00 000 Sicativi preparaţi 1,5
3212 Pigmenţi (inclusiv pulberi şi fulgi 

metalici) dispersaţi în medii neapoase 
sub formă de lichid sau de pastă, de 
tipul celor utilizate pentru fabricarea 
vopselelor (inclusiv a emailurilor); 
folii pentru marcare prin presare la 
cald;  tincturi şi alte substanţe colorante 
prezentate în forme sau ambalaje 
condiţionate pentru vînzarea cu 
amănuntul

0,5
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Denumirea mărfii conform 

Nomenclatorului mărfurilor al 
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Normativ de plată  
(în % din costul 
mărfii la trecerea 
frontierei de stat)

3402 Agenţi organici de suprafaţă (alţii decît 
săpunurile); preparate tensioactive, 
preparate pentru spălat (inclusiv 
preparate auxiliare pentru spălat) şi 
preparate de curăţat, chiar conţinînd 
săpun, altele decît cele de la poziţia 
3401

1,0

3403 Preparate lubrifiante (inclusiv lichide 
de răcire, preparate pentru degriparea 
şuruburilor, preparate antirugină 
sau anticorozive şi preparate pentru 
demulare pe bază de lubrifianţi) şi 
preparate de tipul celor utilizate pentru 
tratarea cu ulei şi gresarea materialelor 
textile, pieilor, blănurilor sau a altor 
materiale, cu excepţia preparatelor 
conţinînd, cu rol de constituenţi de 
bază, minimum 70% din greutate 
uleiuri petroliere sau minerale 
bituminoase   

1,0

Insecticide, rodenticide, erbicide, inhibitori de germinare şi regulatori de
creştere pentru plante, dezinfectanţi şi produse similare

3808
(ex.subpoziţiile
3808 10 200 şi
3808 40 200)

Insecticide, rodenticide, fungicide, 
erbicide, inhibitori de germinare şi 
regulatori de creştere pentru plante, 
dezinfectanţi şi produse similare, 
prezentate în forme sau ambalaje 
pentru vînzarea cu amănuntul sau ca 
preparate, sau ca articole (de exemplu: 
panglici, mese şi lumînări cu sulf şi 
hîrtie specială contra muştelor)

1,5

3808 10 200 Insecticide pe bază de hidrocarburi 
clorurate

3,0

3808 40 200 Dezinfectanţi pe bază de compuşi 
halogenaţi

3,0
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Normativ de plată  
(în % din costul 
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3811 Preparate antidetonante, inhibitori de 
oxidare, aditivi peptizanţi, amelioratori 
de viscozitate, aditivi anticorozivi şi 
alţi aditivi preparaţi pentru uleiurile 
minerale (inclusiv pentru benzină) sau 
pentru alte lichide utilizate în aceleaşi 
scopuri ca şi uleiurile minerale

1,5

3812 Preparate numite “acceleratori de 
vulcanizare», plastifianţi compuşi 
pentru cauciuc sau materiale plastice 
nedenumite şi necuprinse în altă 
parte; preparate antioxidante şi alţi 
stabilizatori compuşi pentru cauciuc 
sau materiale plastice

1,5

3814 00 Solvenţi şi diluanţi organici compuşi, 
nedenumiţi şi necuprinşi în altă parte; 
preparate concepute pentru îndepărtarea 
vopselelor sau lacurilor

1,5

3819 00 000 Lichide pentru frîne hidraulice şi alte 
lichide preparate pentru transmisii 
hidraulice care nu conţin sau conţin sub 
70 % din greutate uleiuri de petrol sau 
de minerale bituminoase

1,5

3820 00 000 Preparate antigel şi lichide preparate 
pentru degivrare

1,5

3823 Acizi graşi monocarboxilici industriali, 
uleiuri acide de rafinare, alcooli graşi, 
industriali 

1,5

Materiale plastice şi articole din acestea
3901 Polimeri de etilenă în forme primare 0,5
3902 Polimeri de propilenă sau de alte 

olefine sub forme primare
1,5

3903 Polimeri de stireni sub forme primare 1,5
3904 Polimeri de clorură de vinil sau de alte 

olefine halogenate sub forme primare
3,0
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(în % din costul 
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3905 Polimeri de acetat de vinil sau de alţi 
esteri de vinil sub forme primare; alţi 
polimeri de vinil sub forme primare 

3,0

3906 Polimeri acrilici sub forme primare 3,0
3907 Poliacetali,  alţi polieteri şi răşini 

epoxidice sub forme primare; 
policarbonaţi, răşini alchidice, 
poliesteri alilici şi alţi poliesteri sub 
forme primare

3,0

3908 Poliamide sub forme primare 3,0
3909 Răşini aminice, răşini fenolice şi 

poliuretani sub forme primare
3,0

3910 00 000 Siliconi sub forme primare 1,5
3911 Răşini de petrol, răşini cumaron-

indenice, politerpene, polisulfuri, 
polisulfoni şi alte produse menţionate 
în nota 3 la prezentul capitol, 
nedenumite şi neclasificate în altă 
parte, sub forme primare 

3,0

3912 Celuloză şi derivaţii ei chimici, 
nedenumiţi şi necuprinşi în altă parte, 
sub forme primare 

3,0

3913 Polimeri naturali (de exemplu, acid 
alginic) şi polimeri naturali modificaţi 
(de exemplu, proteine întărite, derivaţi 
chimici ai cauciucului natural),  
nedenumiţi şi necuprinşi în altă parte, 
sub forme primare

1,5

3914 00 000 Schimbători de ioni pe bază de 
polimeri de la poziţia 3901 pînă la 
3913, sub forme primare

1,5

3916 (ex. 
subpoziţia

3916 20 100)

Monofilamente a căror dimensiune 
maximă în secţiunea transversală 
depăşeşte 1mm (monofire), inele, 
tije, bare şi profile, chiar prelucrate la 
suprafaţă, dar neprelucrate altfel, din 
material plastic:

2,0
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Denumirea mărfii conform 

Nomenclatorului mărfurilor al 
Republicii Moldova

Normativ de plată  
(în % din costul 
mărfii la trecerea 
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3916 20 100 - din poli(clorură de vinil) 3,0
3917 (ex. 

subpo-ziţiile 
3917 21, 

3917 23,  3917 
32 310, 3917 

32 350)

Tuburi, ţevi, furtunuri şi accesorii ale 
acestora (de exemplu, îmbinări, coturi, 
flanşe), din materiale plastice:

1,5

3917 21 - din polimeri de etilenă 0,5
3917 23 - din polimeri de clorură de vinil 3,0

3917 32 310 - din polimeri de etilenă 0,5
3917 32 350 - din polimeri de clorură de vinil 3,0

3918 (ex. 
subpoziţia 

3918 10 100)

Învelitori din materiale plastice pentru 
podele, chiar autoadezive, în rulouri 
sau în formă de plăci de pardoseală 
sau de dale, învelitori pentru pereţi şi 
tavane din materiale plastice

2,0

3918 10 100 --  constînd dintr-un suport impregnat, 
îmbrăcat sau acoperit cu poli(clorură de 
vinil)

3,0

3919 (ex. 
subpo-ziţiile 
3919 10 110, 
3919 10 130, 
3919 10 610, 
3919 90 610)

Plăci, foi, folii, benzi, panglici, pelicule 
şi alte forme plate autoadezive, din 
materiale plastice, inclusiv în rulouri:

1,5

3919 10 110 - din poli(clorură de vinil) plastificată 
sau din polietilenă

3,0

3919 10 130 - din poli(clorură de vinil) 
neplastificată

3,0

3919 10 610 - din poli(clorură de vinil) plastificată 
sau din polietilenă 

3,0

3919 90 610 - din poli(clorură de vinil) plastificată 
sau din polietilenă

3,0
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3920 (ex. 
subpo-ziţiile 

3920 10, 3920 
30 000,

3920 94 000,
3920 99 510, 
3920 99 530)

Alte plăci, foi, folii, benzi, panglici, 
pelicule şi lame, din materiale 
plastice nealveolare, neramforsate, 
nestratificate, neasociate cu alte 
materiale, neprevăzute cu un suport:

1,5

3920 10 - din polimeri de etilen 0,5
3920 30 000 - din polimeri de stiren

- din polimeri de clorură de vinil
1,5
3,0

3920 94 000 - din răşini fenolice 3,0
3920 99 510 - din folii de polifluorură de vinil 3,0
3920 99 530 - membrane schimbătoare de ioni, din 

material plastic fluorurat, utilizate în 
celule electrolitice clor-alcaline

3,0

3921 (ex. 
subpoziţiile 

3921 12 000, 
3921 90 300)

Alte plăci, folii, pelicule, benzi şi lame 
din material plastic:

1,5

3921 12 000 - din polimeri de clorură de vinil 3,0
3921 90 300 - din răşini fenolice 3,0

3923 (ex. 
subpoziţiile 

3923 21 000, 
3923 29 100)

Articole de transport sau de ambalare 
din materiale plastice; buşoane, dopuri, 
capace, capsule şi alte dispozitive de 
închidere din materiale plastice:

1,5

3923 21 000 - din polimeri de etilenă 0,5
3923 29 100 - din policlorură de vinil 3,0

Cauciuc şi articole din cauciuc
4001 Cauciuc natural, balată, gutapercă, guayul, 

chicle şi gume naturale similare, sub formă 
primară sau în plăci, folii sau benzi

0,5

4002 Cauciuc sintetic şi factice derivat din uleiuri, 
sub forme primare sau în plăci, foi şi benzi; 
amestecuri ale produselor din poziţia 4001 
cu produse  din prezenta poziţie, sub forme 
primare sau în plăci, foi şi benzi

1,5
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4003 00 000 Cauciuc regenerat, sub forme primare sau în 
plăci, foi sau benzi

1,5

4005 Cauciuc amestecat, nevulcanizat, sub forme 
primare sau în plăci, foi şi benzi

1,5

4006 Alte forme (de exemplu, baghete, tuburi, 
profile) şi articole (de exemplu, discuri, 
rondele, inele) din cauciuc nevulcanizat

1,5

4007 00 000 Fire şi corzi din cauciuc vulcanizat 1,5
4008 Plăci, foi, benzi, baghete şi profile din 

cauciuc vulcanizat nedurificat
1,5

4009 Tuburi, ţevi şi furtunuri din cauciuc 
vulcanizat nedurificat, prevăzute sau nu 
cu accesoriile lor (de exemplu, racorduri, 
garnituri, coturi şi flanşe)

1,5

4010 Benzi transportoare sau curele de transmisie 
din cauciuc vulcanizat

1,5

4011 Anvelope pneumatice noi din cauciuc 1,5
4012 Anvelope pneumatice reşapate din cauciuc; 

bandaje, benzi de rulare amovibile pentru 
pneuri şi “flapsuri” din cauciuc:
- anvelope pneumatice reşapate

4012 11 000 - de tipul celor utilizate pentru autoturisme 
(inclusiv maşinile de tip «break» şi maşinile 
de curse

3,0

4012 12 000 - de tipul celor utilizate pentru camioane 3,0
4012 13 - de tipul celor utilizate pentru vehicule 

aeriene
4012 19 000 - altele 3,0

4013 Camere de aer din cauciuc 1,5
4016 Alte articole din cauciuc vulcanizat 

nedurificat
1,5

4017 00 Cauciuc durificat (de exemplu, ebonită) sub 
toate formele, inclusiv deşeurile şi resturile; 
articole din cauciuc durificat (ebonită)

1,5



189

Poziţie tarifară
Denumirea mărfii conform 

Nomenclatorului mărfurilor al 
Republicii Moldova

Normativ de plată  
(în % din costul 
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Hîrtie şi carton; articole din pastă de 
celuloză, din hîrtie sau carton

4811 Hîrtii, cartoane, vată de celuloză şi straturi 
subţiri din fibre de celuloză cretate, 
acoperite, impregnate, colorate la suprafaţă, 
decorate sau imprimate la suprafaţă, 
în rulouri sau foi de formă pătrată sau 
dreptunghiulară, avînd orice dimensiuni, 
altele decît produsele de tipul celor de la 
poziţiile 4803, 4809, 4810 

1,5

4819 Lăzi, cutii, saci, pungi, cornete şi alte 
ambalaje din hîrtie, carton, vată de celuloză 
sau straturi subţiri din fibre celulozice, 
obiecte din carton pentru birou, pentru 
magazine sau similare 

4819 20 101 Pachete “Tetra-Pack” 2,0
4819 30 000 Saci şi pungi cu lăţimea bazei de minimum 

40 cm
1,5

4819 40 000 Alţi saci şi pungi, mape (altele decît cele 
pentru discuri) şi cornete

1,0

4819 50 000 Alte ambalaje, inclusiv mape pentru discuri 1,0
Mătase

5003
ex.

Deşeuri de mătase (inclusiv gogoşi 
nedepănabili, deşeuri de fire şi 
destrămătură)    

1,5

Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică sau din materiale similare;
produse ceramice; sticlă şi articole din sticlă

6806 Lînă de zgură, de rocă şi altă lînă minerală 
similară; vermiculită expandată, argile  
expandate, zgură spongioasă şi produse 
din materiale minerale similare expandate; 
amestecuri şi articole din materiale 
minerale pentru izolări termice sau fonice 
sau pentru absorbţia zgomotului, altele 
decît cele de la poziţiile 6811, 6812 sau de 
la capitolul 69

0,5
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6811 Articole din azbociment, celulozociment 
sau similare

1,5

6812 Azbest prelucrat în fibre; amestecuri pe 
bază de azbest sau pe bază de azbest şi 
carbonat de magneziu; articole din aceste 
amestecuri sau din azbest (de exemplu, 
fire, ţesături, obiecte de îmbrăcăminte, 
acoperăminte de cap (pălării), încălţăminte, 
garnituri), inclusiv armate, altele decît cele 
de la poziţiile 6811 sau 6813 

3,0

6813 Materiale de fricţiune şi articole din acestea 
(de exemplu, plăci, role, benzi, segmenţi, 
discuri, şaibe, membrane) nemontate, 
pentru frîne, pentru ambreiaje sau pentru 
toate organele supuse frecării, pe bază de 
azbest, de alte substanţe minerale sau de 
celuloză, chiar combinate cu materiale 
textile sau cu alte materiale

3,0

Sticlă şi articole din sticlă
7019 Fibre de sticlă (inclusiv vată de sticlă) 

şi articole din acestea (de exemplu, fire, 
ţesături)

1,5

Plumb şi articole din plumb
7804 Plăci, benzi, table şi folii de plumb, pulbere 

şi paiete din plumb 
2,0

Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora;  aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de televiziune de înregistrat 

sau de reprodus imagine şi sunet;
părţi şi accesorii ale acestor aparate

8506 (ex. 
subpoziţiile 

8506 30, 8506 
60, 

8506 80 050)

Pile şi baterii de pile electrice: 1,5

8506 30 - cu oxid de mercur 3,0
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8506 60 - cu aer-zinc 3,0
8506 80 050 - baterii uscate zinc-carbon, cu tensiunea de 

5,5 V sau mai mult, dar fără a depăşi 6,5 V
3,0

8507 (ex. 
subpo-ziţiile 

8507 10, 8507 
20, 8507 30)

Acumulatoare electrice, inclusiv elementele 
lor separatoare, inclusiv de formă pătrată 
sau dreptunghiulară:

1,5

8507 10 - cu plumb, de tipul celor utilizate pentru 
demararea motoarelor cu piston

3,0

8507 20 - alte acumulatoare cu plumb 3, 0
8507 30 - cu nichel-cadmiu 3,0

8523 Suporturi pregătite pentru înregistrarea 
sunetului sau pentru înregistrări similare, 
dar neînregistrate, altele decît produsele de 
la capitolul 37

0,5

8524 Discuri, benzi şi alte suporturi pentru 
înregistrarea sunetului sau pentru 
înregistrări similare, înregistrate, inclusiv 
matriţele sau formele galvanice pentru 
fabricarea discurilor, cu excepţia produselor 
de la capitolul 37

0,5

8539 (ex. 
subpoziţiile 

8539 31, 8539 
32)

Lămpi şi tuburi electrice cu incandescenţă 
sau cu descărcare, inclusiv articole numite 
“faruri şi proiectoare etanşe”, lămpi şi tuburi 
cu raze ultraviolete sau infraroşii; lămpi cu 
arc:

0,5

8539 31 - fluorescente, cu catod cald 3,0
8539 32 - lămpi cu vapori de mercur sau de sodiu; 

lămpi cu halogenură metalică:
3,0

8539 32 100 --- cu vapori de mercur 2,0
8539 32 500 --- cu vapori de sodiu 1,5
8539 32 900 --- cu halogenură metalică
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8540 Lămpi, tuburi şi valve electronice cu catod 
cald, cu catod rece sau cu fotocatod (de 
exemplu, lămpi, tuburi şi valve cu vid, cu 
vapori sau cu gaz, tuburi redresoare cu 
vapori de mercur, tuburi catodice, tuburi şi 
valve pentru camere de televiziune), altele 
decît cele de la poziţia 8539

3,0

8548
ex.

Deşeuri şi resturi de pile, de baterii de pile 
şi de acumulatoare electrice, pile şi baterii 
de pile electrice  uzate şi acumulatoare 
electrice uzate; părţi electrice de maşini sau 
aparate,  nedenumite şi necuprinse în acest 
capitol

3,0

Vehicule terestre, altele decît tramvaiul şi materialul rulant de cale ferată;
părţi şi accesorii ale acestora

8702 Autovehicule pentru transportul de 
minimum 10 persoane, inclusiv şoferul:   

8702 10 19 - uzate 0,5
8702 10 99 - uzate 0,5
8702 90 19 - uzate 0,5
8702 90 39 - uzate 0,5

8703 Autoturisme şi alte autovehicule concepute 
în principal pentru transportul de persoane 
(altele decît cele de la poziţia 8702), 
inclusiv maşinile de tip  “break” şi maşinile 
de curse: 

8703 21 90 - uzate 0,5
8703 22 90 - uzate 0,5
8703 23 90 - uzate 0,5
8703 24 90 - uzate 0,5
8703 31 90 - uzate 0,5
8703 32 90 - uzate 0,5
8703 33 90 - uzate 0,5

8704 Autovehicule pentru transportul mărfurilor: 
8704 21 990 - uzate 0,5
8704 22 990 - uzate 0,5
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frontierei de stat)

8704 23 990 - uzate 0,5
8704 31 390 - uzate 0,5
8704 31 990 - uzate 0,5
8704 32 990 - uzate 0,5

*2903 30 800 Substanţe importate, care sînt alternative şi de tranziţie în raport 
cu  substanţele ce distrug stratul de ozon (HFC-134a 1,1,1,2-Tetrafluoretan; 

HFC-152a 1,1-Difluoretan; HFC-125 Pentafluoretan; HFC-32 Difluoretan; 
HFC-23 Trifluoretan).”

Tabel la anexa nr.2
Coeficientul de agresivitate pentru unii poluanţi emişi în aerul atmosferic

Substanţa Coeficientul de 
agresivitate

Dioxid de azot 25
Oxizi de azot 20
Oxid de carbon 1
Anhidridă sulfuroasă 22
Hidrogen sulfurat 54,8
Acid sulfuric 49
Amoniac 25
Hidrocarburi volatile cu greutate moleculară mică (vapori de 
combustibil lichid-benzină etc.) 1,26

Acetonă 2,22
Fenol 333
3,4-benz (a) piren 1 000 000
Cianură de hidrogen 282
Fluorură de hidrogen 200
Clorură de hidrogen 5
Compuşi gazoşi ai fluorului 200
Dioxid de siliciu 50
Funingine fără impurităţi 20
Oxizii de sodiu, magneziu potasiu, calciu, fier, stronţiu, 
molibden volfram, bismut  15,1

Praf de lemn 10
Pentaoxid de vanadiu 500
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Mangan şi oxizii lui 1000
Compuşi neorganici de mercur şi plumb 3333,3
Substanţe în suspensie 2
Pulbere carboniferă 40
Praf de ciment 45
Praf de ghips, calcar 25
Aldehidă acetică 100
Clor molecular 89,4
Oxizi de aluminiu 100
Compuşi neorganici ai cromului hexavalent 666,7
Cobalt şi oxizii lui 1000
Nichel şi oxizii lui 1000
Oxid de zinc 20
Oxid de arseniu 333
Butanol 10
Butilacetat 10
Baze 100
Sulfat de fier 143
Izopren 25
Xilol 5
Ozon 33,3
Staniu 50
Solvent-naftă 5
Stiren 500
Aerosol de sudură 2
Toluol 1 1,67
White-spirit 1
Formaldehidă 333
Fluoruri solubile 100
Fluoruri insolubile 33,3
Etilcelozolf 1,43
Cadmiu şi compuşii acestuia 3333,3
Cupru şi compuşii acestuia 1000
Hexaclorbenzen 76,2
PCB 1000

Notă.
Pentru substanţele care lipsesc din prezentul tabel, coeficientul de agresivitate 

este egal cu 1
_____________
 CMA medie în 24 de ore.
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Tabel la anexa nr.5
Coeficientul de agresivitate pentru unii poluanţi deversaţi 

cu apele reziduale
Substanţa Coeficientul de agresivitate

CBO complet 0,33
Substanţe în suspensie 0,33

Sulfaţi 0,01
Cloruri 0,003

Azotul sărurilor de amoniu 2,56
Detergenţi 10

Produse petroliere 20
Fenoli 1000
Fier 10

Cupru 100
Zinc 100

Nichel 100
Crom trivalent 200

Plumb 10
Cadmiu 200
Cobalt 100

Bismut trivalent 1
Arseniu 20
Mercur 2000
Cianuri 20

Formaldehidă 100
Lipide 20
Nitraţi 0,1
Nitriţi 50

Amoniac 20
Crom hexavalent 50

Fosfaţi 5
Notă.
 Pentru substanţele care lipsesc din prezentul tabel, coeficientul de agresivitate 

este egal cu 1 CMA în bazinele piscicole.
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Lege nr. 1422 din 17.12.1997
privind protecţia aerului atmosferic

Publicat: 21.05.1998 în Monitorul Oficial Nr. 44-46 art. nr: 312

Parlamentul adoptă prezenta lege.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectivele legii
Prezenta lege are drept obiective păstrarea purităţii şi ameliorarea calităţii aeru-

lui atmosferic- component al mediului, prevenirea şi reducerea efectelor nocive ale 
factorilor fizici, chimici, biologici, radioactivi şi de altă natură asupra atmosferei, 
cu consecinţe nefaste pentru populaţie şi/sau mediul înconjurător.

Articolul 2. Sfera de acţiune a legii
Prezenta lege reglementează activitatea persoanelor fizice şi juridice, indiferent 

de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, în cazul în care aceasta, di-
rect sau indirect, afectează sau poate afecta calitatea aerului atmosferic.

Articolul 3. Noţiuni de bază
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni: 
aer - amestec unic de gaze (azot şi oxigen, mici cantităţi de argon, neon, heliu, 

cripton, xenon, radon, dioxid de carbon, hidrogen, vapori de apă şi diverse parti-
cule) de importanţă vitală majoră, în care pot vieţui organisme vii, cel mai mobil 
component al mediului, nedefinit prin hotare şi care, ca urmare a mişcării maselor 
sale, răspîndeşte urmările influenţei antropogene la distanţe imprevizibile;

calitate a aerului - ansamblu de caracteristici calitative şi cantitative ale aerului 
atmosferic, care determină starea acestuia;

poluant - orice substanţă în stare solidă, lichidă, gazoasă (de vapori) sau energie 
(radiantă, electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibrantă), prezentă în aer, 
care poate avea o acţiune negativă asupra sănătăţii oamenilor şi/sau a mediului;

CMA de poluanţi - concentraţie maximă admisibilă a poluanţilor din atmosferă, 
permisă de reglementările în vigoare pentru anumite zone şi intervale de timp, care 
nu are acţiune negativă asupra mediului, normative de calitate a aerului localităţi-
lor, criteriu de calitate a aerului;

ELA de poluanţi - emisie limitat admisibilă a poluanţilor evacuaţi, stabilită prin 
calculul dispersiei în aerul atmosferic de la suprafaţa solului de o sursă sau de un 
grup de surse de emisie, care nu depăşesc normativele calităţii aerului, prevăzute 
pentru populaţie, regnul animal şi vegetal;

volum al normativelor ELA - volum în care sînt cuprinse ELA de poluanţi; 
 ECP de poluanţi - emisii de poluanţi coordonate provizoriu, care, fiind evacua-

te şi dispersate în aerul atmosferic de la suprafaţa solului de o sursă sau de un grup 
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de surse de emisie, depăşesc normativele calităţii aerului (CMA) şi pentru care este 
prevăzut, în volumul ELA, planul de măsuri de micşorare a nivelului de emisii; 

 CMN - condiţii meteorologice nefavorabile, perioadă în care condiţiile clima-
terice conduc la concentrarea emisiilor în aerul atmosferic de la suprafaţa solului, 
emisii care depăşesc normativele calităţii aerului (CMA) .

nivel de poluare a aerului - concentraţie a poluanţilor din aerul atmosferic într-
un punct sau zonă concretă, stabilită în baza unor măsurări sistematice şi analize 
comparative în raport cu anumite criterii (poluare de fond a aerului, CMA a polu-
anţilor, risc pentru sănătatea oamenilor si/sau mediul înconjurător etc.);

poluare de fond a aerului - poluare a aerului atmosferic în zonele în care acţiu-
nea surselor de poluare nu se manifestă direct;

poluare excepţională a aerului - situaţie în care:
 1) concentraţia unuia sau a mai mulţi poluanţi în aerul atmosferic depăşeşte 

CMA:
 a) de 20-29 ori, acest nivel menţinîndu-se timp de peste48 ore;
 b) de 30-49 ori, acest nivel menţinîndu-se timp de peste8 ore;
 c) de 50 ori şi mai mult;
 2) nivelul de radiaţie în aer depăşeşte 0,2 Roentgen/oră;
noxă - agent fizic, chimic sau biologic cu acţiune dăunătoare asupra organisme-

lor vii şi/sau a mediului înconjurător;
nocivitate - proprietate a unui poluant de a exercita acţiune dăunătoare asupra 

omului, a regnului animal şi vegetal;
impact antropic - poluare a aerului atmosferic în urma activităţii umane;
grad de influenţă - concentraţie minimă a unui poluant, capabilă să producă 

efecte negative asupra organismelor vii şi a bunurilor materiale;
monitorizare a poluării aerului - sistem de supraveghere sistematică a concen-

traţiilor de poluanţi din aerul atmosferic în scopul estimării nivelului de poluare a 
acestuia;

norme de protecţie a aerului - ansamblu de măsuri şi reglementări, prevăzute de 
legislaţie, de prevenire şi combatere a poluării aerului. 

Capitolul II
COMPETENŢA ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI AERULUI ATMOSFERIC

Articolul 4. Competenţa Guvernului
Guvernul efectuează administrarea în domeniul protecţiei aerului atmosferic 

prin intermediul autorităţii centrale de mediu şi gestionare a resurselor naturale, 
al Ministerului Sănătăţii, precum şi al autorităţilor administraţiei publice locale în 
conformitate cu legislaţia.

Articolul 5. Competenţa autorităţii centrale de mediu şi gestionare a resurselor 
naturale autoritatea centrală de mediu şi gestionare a resurselor naturale:

a) elaborează şi promovează politica ecologică în domeniu;
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b) elaborează proiecte de acte normative, inclusiv normativele ELA, programe-
le ecologice şi direcţiile prioritare privind protecţia aerului atmosferic;

lit. c) exclusă
d) elaborează sistemul naţional pentru evidenţa de stat a acţiunilor nocive asu-

pra aerului atmosferic;
e) efectuează monitorizarea poluării aerului;
lit. f) exclusă
g) efectuează controlul de stat asupra respectării prevederilor actelor legislati-

ve, ale altor acte normative privind protecţia aerului atmosferic;
lit. h) exclusă
i) informează operativ Guvernul, autorităţile administraţiei publice locale şi 

populaţia despre nivelul de poluare a aerului atmosferic, inclusiv în cazurile ex-
cepţionale.

Articolul 6. Competenţa Ministerului Sănătăţii
Ministerul Sănătăţii:
a) promovează politica de asigurare a calităţii aerului corespunzătoare securită-

ţii sănătăţii şi bunăstării oamenilor;
b) elaborează normativele CMA de poluanţi şi gradul de influenţă fizică nocivă 

a acestora asupra aerului atmosferic;
c) estimează starea de sănătate a populaţiei în raport cu nivelul de poluare a 

aerului şi eventualele daune pentru sănătatea oamenilor;
d) înaintează pretenţiile pentru repararea prejudiciilor cauzate sănătăţii oame-

nilor;
e) exercită controlul de stat asupra respectării normativelor CMA de poluanţi;
f) examinează documentele şi ia decizii în cazurile de încălcare a legislaţiei 

privind protecţia aerului atmosferic referitoare la ocrotirea sănătăţii;
g) stabileşte dimensiunile zonelor de protecţie sanitară pentru obiectele cu surse 

de poluanţi chimici şi fizici ai atmosferei;
lit. h) exclusă
i) participă la examinarea pretenţiilor de reparare a prejudiciilor cauzate sănă-

tăţii oamenilor;
Articolul 7. Competenţa autorităţilor administraţiei publice locale
Autorităţile administraţiei publice locale:
a) elaborează măsurile de amenajare şi de creare a spaţiilor verzi în localităţi;
b) asigură planificarea şi realizarea măsurilor de prevenire a acţiunilor nocive 

ale poluanţilor asupra aerului atmosferic;
c) asigură informarea sistematică şi operativă a populaţiei, a persoanelor fizice 

şi juridice interesate asupra nivelului de poluare a aerului;
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Capitolul III
PARTICIPAREA ASOCIAŢIILOR OBŞTEŞTI ŞI A PERSOANELOR 

FIZICE LA REALIZAREA MĂSURILOR DE PROTECŢIE A AERULUI 
ATMOSFERIC

Articolul 8. Modul de participare a asociaţiilor obşteşti şi a persoanelor fizice la 
realizarea măsurilor de protecţie a aerului atmosferic

(1) Asociaţiile obşteşti şi persoanele fizice pot să participe la realizarea măsuri-
lor de protecţie a atmosferei, la elaborarea şi examinarea proiectelor de programe 
ecologice, de scheme regionale complexe, de alte documente, pot să solicite şi să 
primească informaţia necesară privind starea aerului atmosferic.

(2) Asociaţiile obşteşti şi persoanele fizice poartă răspundere în conformitate cu 
legislaţia privind protecţia mediului, precum şi cu statutele şi regulamentele orga-
nizaţiilor menţionate, pentru neonorarea obligaţiunilor asumate privind protecţia 
aerului atmosferic.

(3) Autorităţile publice sînt obligate să ţină cont de propunerile asociaţiilor ob-
şteşti şi ale persoanelor fizice la elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a 
aerului atmosferic.

Capitolul IV
NORMATIVELE CALITĂŢII AERULUI

Articolul 9. Normativele calităţii aerului
În scopul evaluării calităţii aerului, se stabilesc normativele CMA de poluanţi şi 

gradul de influenţă fizică nocivă a acestora asupra atmosferei şi sănătăţii oamenilor.
Articolul 10. Normativele CMA de poluanţi şi gradul de influenţă fizică nocivă 

asupra atmosferei
(1) Normativele CMA de poluanţi, inclusiv de microorganisme patogene şi sub-

stanţe biologic nocive, precum şi concentraţiile admisibile de radionuclizi în aerul 
atmosferic se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii şi sînt unice pe întreg teritoriul 
Republicii Moldova.

(2) În caz de necesitate, pentru o perioadă concretă de timp, în unele raioane se 
stabilesc normativele CMA de poluanţi şi gradul de influenţă fizică nocivă asupra 
aerului atmosferic mai drastice în comparaţie cu cele stabilite.

(3) Normativele CMA de poluanţi, gradul de influenţă fizică nocivă asupra at-
mosferei şi metodele de determinare a acestora se aprobă şi se pun în aplicare în 
modul stabilit de către Ministerul Sănătăţii.

(4) Folosirea substanţelor pentru care nu sînt stabilite CMA de poluanţi este 
interzisă.

Articolul 11. Normativele ELA de poluanţi şi gradul de influenţă nocivă asupra 
atmosferei

(1) În scopul protecţiei aerului atmosferic, se stabilesc normativele ELA de 
poluanţi pentru sursele fixe şi mobile de poluare.
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(2) Normativele ELA de poluanţi se stabilesc la un astfel de nivel încît sub-
stanţele evacuate de toate sursele existente în zona respectivă, ţinîndu-se cont de 
perspectiva dezvoltării ei, să nu depăşească CMA de poluanţi.

(3) La stabilirea ELA de poluanţi se iau în consideraţie factorii de poluare a at-
mosferei, datele inventarierii anuale a emisiilor de noxe ale fiecărei surse de poluare, 
normativele în vigoare ale CMA de poluanţi şi nivelul poluării de fond a aerului.

(4) În cazul în care procesele tehnologice nu permit reducerea emisiilor de po-
luanţi în atmosferă pînă la nivelul necesar, se admite aplicarea de emisii coordonate 
provizoriu, elaborîndu-se măsuri concrete privind reducerea emisiilor în perioade 
de timp strict determinate.

Articolul 12. Autorizarea emisiilor de poluanţi de la sursele fixe de poluare
(1) Emisiile de poluanţi în atmosferă de la sursele fixe de poluare se admit, în 

fiecare caz concret, în baza autorizaţiei eliberate de Inspectoratul Ecologic de Stat. 
În autorizaţie se stabilesc normativele ELA de poluanţi, precum şi alte condiţii şi 
reglementări care asigură protecţia aerului atmosferic.

(2) Autorizaţiile de emisii se eliberează în baza soluţiilor de proiect pentru pri-
mul an de activitate, pe parcursul căruia se elaborează volumul ELA, care se pre-
zintă Inspectoratului Ecologic de Stat spre avizare. 

(3) Pentru obţinerea autorizaţiei, solicitanţii depun la Inspectoratul Ecologic de 
Stat următoarele documente:

a) cererea de autorizare;
b) datele privind volumul ELA;
c) planul de acţiuni privind trecerea de la valori ECP la valori ELA;
d) planul grafic de control al emisiilor în aerul atmosferic;
e) actul de control ce ţine de protecţia aerului atmosferic. 
(4) Cererea de autorizare a emisiilor se examinează în termen de cel mult 10 

zile lucrătoare. Decizia privind eliberarea autorizaţiei se comunică solicitantului 
cel tîrziu în ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei. Autorizaţia se 
eliberează gratis pe un termen egal cu termenul acţiunii volumelor ELA. 

(5) Autorizaţia se consideră eliberată dacă Inspectoratul Ecologic de Stat nu 
răspunde solicitantului în termenele prevăzute de prezenta lege. După expirarea 
acestor termene şi în condiţia lipsei unei comunicări scrise privind temeiurile res-
pingerii cererii de autorizare, solicitantul poate desfăşura activitatea pentru care 
a solicitat autorizaţia. În cazul survenirii situaţiei prevăzute la prezentul alineat, 
Inspectoratul Ecologic de Stat perfectează autorizaţia în condiţiile prezentei legi. 

(6) În cazurile nerespectării condiţiilor expuse în autorizaţia de emisii, instanţa 
de judecată poate hotărî retragerea ei la cererea Inspectoratului Ecologic de Stat. 
Dacă se constată neîndeplinirea unor condiţii, fapt ce aduce o gravă atingere me-
diului sau sănătăţii publice, autorizaţia poate fi retrasă de către Inspectoratul Eco-
logic de Stat, cu adresarea ulterioară la instanţa de judecată. Adresarea la instanţă 
trebuie să se facă în termen de 3 zile lucrătoare. În caz de nerespectare a acestui 
termen, decizia de retragere a autorizaţiei este nulă.
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Capitolul V
REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢII DE PROTECŢIE 

A AERULUI ATMOSFERIC

Articolul 13. Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi 
de producţie generatoare de emisii poluante

Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de producţie generatoare 
de emisii poluante în aerul atmosferic sînt obligate:

a) să întreprindă acţiuni de ordin economico-organizatoric, tehnic şi de altă 
natură pentru a asigura îndeplinirea condiţiilor şi reglementărilor autorizaţiilor de 
emisie, să respecte normele de protecţie a aerului;

b) să ia măsuri în scopul reducerii emisiilor de poluanţi;
c) să asigure menţinerea în bună stare, funcţionarea eficientă şi continuă şi con-

trolul instalaţiilor, utilajelor şi aparatelor pentru purificarea emisiilor;
d) să ţină evidenţa permanentă a compoziţiei, calităţii şi cantităţii emisiilor de 

poluanţi în atmosferă;
e) să creeze reţeaua de automonitorizare şi înregistrare automată a emisiilor de 

poluanţi în aerul atmosferic, precum şi de folosire a unei metodologii unitare de 
culegere şi prelucrare primară a datelor, cu transmiterea lor către subdiviziunile 
teritoriale de mediu;

f) să respecte principiul “cel care poluează - plăteşte” în limitele normelor sta-
bilite, cu transferul taxelor respective pentru emisiile de poluanţi către fondurile 
ecologice.

Articolul 14. Limitarea, suspendarea sau interzicerea emisiilor de poluanţi
(1) În cazul în care sînt depăşite CMA, Inspectoratul Ecologic de Stat este în 

drept să aplice sancţiuni în limitele stabilite de Codul cu privire la contravenţiile 
administrative.

(2) În cazul în care sînt depăşite ELA, Inspectoratul Ecologic de Stat poate cere 
suspendarea activităţii beneficiarului de resurse naturale în condiţiile Legii cu pri-
vire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.

Articolul 15. Măsurile de protecţie a aerului atmosferic în situaţii excepţionale
Despre cazurile de depăşire a normativelor ELA de poluanţi, ca urmare a polu-

ării excepţionale a aerului, conducătorii întreprinderilor sînt obligaţi să informeze 
de îndată autorităţile care exercită controlul de stat în domeniul protecţiei aerului 
atmosferic şi autorităţile administraţiei publice locale şi să ia măsurile corespun-
zătoare pentru lichidarea cauzelor şi consecinţelor poluării aerului atmosferic în 
modul stabilit.

Articolul 16. Măsurile privind reducerea emisiilor de poluanţi, provocate de 
condiţiile meteorologice nefavorabile

Fiind avertizaţi despre o eventuală sporire a concentraţiei de poluanţi în aerul 
atmosferic, provocată de condiţii meteorologice nefavorabile, agenţii economici 
care au normativele aprobate pentru ELA de poluanţi sînt obligaţi să realizeze, 
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în vederea reducerii emisiilor de poluanţi, măsuri coordonate cu autorităţile care 
exercită controlul de stat în domeniul protecţiei aerului atmosferic.

Articolul 17. Reglementarea emisiilor de poluanţi de la mijloacele de transport
(1) Emisiile de poluanţi în aerul atmosferic de la mijloacele şi utilajele de trans-

port nu trebuie să depăşească normativele ELA. 
(2) Ministerele, departamentele, agenţii economici, ocupaţi cu proiectarea, pro-

ducerea, repararea şi exploatarea mijloacelor şi utilajelor de transport, sînt obligaţi 
să elaboreze şi să realizeze măsuri complexe pentru prevenirea şi reducerea emisii-
lor de poluanţi în atmosferă, precum şi a zgomotelor şi vibraţiilor produse de aceste 
mijloace de transport şi utilaje.

(3) Este interzisă producerea şi exploatarea mijloacelor de transport cu emisii 
care depăşesc normativele ELA de poluanţi.

(4) Controlul de stat asupra respectării normativelor ELA de poluanţi, produsă 
de mijloacele şi utilajele de transport, se efectuează de către autorităţile abilitate 
cu acest drept la intrarea lor în ţară şi pe întreg teritoriul ei. Regulile de control se 
stabilesc prin lege.

Articolul 18. Reglementarea gradului de influenţă fizică nocivă asupra atmo-
sferei

(1) Autorităţile administraţiei publice locale şi agenţii economici sînt obligaţi să 
elaboreze şi să realizeze măsuri în vederea prevenirii, reducerii şi eliminării impac-
tului dăunător asupra atmosferei al proceselor radiante, vibraţiilor, undelor sonore, 
inclusiv al radiaţiilor şi zgomotelor.

(2) În cazurile prevăzute de legislaţie, toate influenţele fizice nocive asupra ae-
rului atmosferic se permit numai cu condiţia respectării normativelor limitat ad-
misibile. Normativele şi reglementările menţionate sînt specificate în autorizaţiile 
eliberate de organele abilitate ale ministerului.

Articolul 19. Metodele de combatere a zgomotelor industriale şi de altă prove-
nienţă

(1) În scopul combaterii zgomotelor industriale se cere:
 a) stabilirea pragului fonic şi elaborarea reglementărilor pentru limitarea zgo-

motelor;
 b) implementarea proceselor tehnologice silenţioase;
 c) perfecţionarea construcţiei mijloacelor şi utilajelor de transport, precum şi a 

condiţiilor de exploatare a acestora;
 d) întreţinerea căilor ferate şi rutiere, a îmbrăcămintei rutiere în stare adecvată;
 e) amplasarea aeroporturilor, construcţiilor şi utilajelor industriale şi de altă 

natură, generatoare de zgomote, la anumite distanţe de zonele locative;
 f) elaborarea măsurilor organizatorice pentru prevenirea şi reducerea zgomote-

lor de provenienţă menajeră.
(2) Persoanele fizice sînt obligate să respecte cerinţele stabilite de lege în scopul 

combaterii zgomotelor de provenienţă menajeră în locuinţe, în curţile caselor, pe 
străzi, în locurile de odihnă şi în alte locuri publice.
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Articolul 20. Condiţiile de amplasare, proiectare, construcţie, reconstrucţie, ex-
tindere şi dare în exploatare a obiectivelor cu impact asupra aerului atmosferic

(1) La amplasarea, proiectarea, construcţia şi darea în exploatare a întreprin-
derilor, instalaţiilor şi altor obiective noi, la reconstruirea şi extinderea celor în 
funcţiune cu perfecţionarea proceselor tehnologice şi a utilajului existent şi im-
plementarea unor tehnologii şi utilaje moderne cu impact asupra atmosferei, este 
necesar să se respecte prevederile prezentei legi.

(2) În cazurile indicate la alin.(1), se cere să se prevadă captarea (purificarea), 
utilizarea şi neutralizarea deşeurilor şi noxelor sau eliminarea definitivă a emisiilor 
de poluanţi în atmosferă, respectarea altor legi care conţin norme privind protecţia 
acesteia.

(4) Se interzice exploatarea întreprinderilor, instalaţiilor şi altor obiective care nu 
corespund cerinţelor de protecţie a aerului atmosferic stabilite prin prezenta lege.

(5) Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de producţie la obiec-
tivele generatoare de poluanţi sînt obligate să doteze sursele de poluare, indiferent 
de termenul dării lor în exploatare, cu instalaţii, utilaje şi aparate pentru purificarea 
emisiilor.

(6) În cazul imposibilităţii reducerii emisiilor de poluanţi şi a influenţei nocive 
asupra aerului atmosferic de către întreprinderi, instalaţii şi alte obiective pînă la 
nivelul normativelor stabilite, acestea îşi încetează activitatea sau.

Articolul 21. Asigurarea protecţiei aerului atmosferic la proiectarea, construc-
ţia, reconstrucţia şi extinderea localităţilor

(1) Proiectarea, construcţia, reconstrucţia şi extinderea localităţilor se efectu-
ează conform normelor şi regulilor sanitaro-igienice şi ecologice vizînd protecţia 
aerului atmosferic.

(2) Documentele respective se examinează de către autoritatea centrală de me-
diu şi gestionare a resurselor naturale.

Articolul 22. Respectarea cerinţelor de protecţie a aerului atmosferic la im-
plementarea de descoperiri ştiinţifice, de invenţii, de noi sisteme tehnologice, la 
importul utilajului

Se interzic implementarea de descoperiri ştiinţifice, de invenţii şi propuneri de 
raţionalizare, de noi sisteme tehnologice, de substanţe şi materiale, precum şi im-
portul utilajului tehnologic, al altor obiecte, al substanţelor şi materialelor, care 
nu corespund prevederilor prezentei legi şi altor legi care conţin norme privind 
protecţia aerului atmosferic şi nu sînt asigurate cu mijloace tehnice de control al 
emisiilor de poluanţi.

Articolul 23. Protecţia aerului atmosferic la extragerea minereurilor, amplasa-
rea şi exploatarea tericoanelor, haldelor şi gunoiştilor

(1) Extragerea minereurilor, lucrărilede dinamitare, amplasarea şi exploatarea 
tericoanelor, haldelor şi gunoiştilor se efectuează cu respectarea prevederilor pre-
zentei legi.

(2) Se interzic amplasarea în localităţi a tericoanelor, haldelor, gunoiştilor, de-
pozitarea deşeurilor industriale, agricole, menajere, care sînt surse de poluare a ae-
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rului atmosferic cu noxe şi substanţe cu miros urît, precum şi distrugerea (incinera-
rea) acestor deşeuri de către persoanele fizice şi juridice pe teritoriul localităţilor şi 
în afara acestora, cu excepţia cazurilor cînd distrugerea (incinerarea) se efectuează 
cu ajutorul instalaţiilor speciale şi se respectă prevederile prezentei legi.

(3) Persoanele fizice şi juridice sînt obligate să depoziteze deşeurile ce poluea-
ză aerul atmosferic în locuri special amenajate pe teritoriul întreprinderilor lor în 
condiţiile stabilite de Legea nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile 
de producţie şi menajere.

Art. 24 exclus
Articolul 25. Reglementarea consumului de aer atmosferic pentru necesităţile 

de producţie
Al. (1) exclus 
(2) La proiectarea întreprinderilor, instalaţiilor şi a altor obiective consumatoa-

re de aer, precum şi la elaborarea şi perfecţionarea proceselor tehnologice şi a utila-
jului aplicate la astfel de întreprinderi şi obiective, se vor preconiza măsuri care să 
asigure un consum minim de aer atmosferic pentru necesităţile de producţie.

Articolul 26. Reglementarea impactului antropic asupra factorilor climaterici
Activităţile persoanelor fizice şi juridice pentru modificarea artificială a stării 

aerului atmosferic şi a fenomenelor atmosferice în scopuri economice pot fi efectu-
ate numai în condiţiile prezentei legi.

Articolul 27. Stimularea realizării măsurilor de protecţie a aerului atmosferic
Persoanelor fizice şi juridice care elaborează şi implementează tehnologii mo-

derne nepoluante pentru atmosferă li se acordă facilităţile fiscale prevăzute de le-
gislaţie.

Capitolul VI
EVIDENŢA ŞI CONTROLUL DE STAT ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI 

AERULUI ATMOSFERIC

Articolul 28. Evidenţa de stat a influenţelor nocive asupra aerului atmosferic
(1) Sînt supuse evidenţei de stat obiectivele cu influenţă nocivă asupra aerului 

atmosferic, tipurile şi volumele noxelor emise de ele în aer, precum şi parametrii 
calitativi şi cantitativi ai efectelor nocive asupra acestuia.

(2) Evidenţa de stat a influenţelor nocive asupra aerului atmosferic se ţine din 
contul statului, după un sistem unic elaborat de Inspectoratul Ecologic de Stat, 
informaţia respectivă fiind transmisă ulterior Departamentului Statisticii. Informa-
ţiile privind influenţele nocive asupra aerului atmosferic sînt accesibile populaţiei.

Articolul 29. Monitorizarea poluării aerului
(1) Monitorizarea poluării aerului se realizează de către Serviciul “Hidrome-

teo”, în modul stabilit de legislaţie.
(2) Selectarea, acumularea, păstrarea, căutarea şi prelucrarea informaţiei despre 

starea aerului atmosferic se efectuează conform unui sistem unic elaborat şi apro-
bat de Serviciul “Hidrometeo”.
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(3) Serviciul “Hidrometeo” asigură sistematic persoanele fizice şi juridice cu 
informaţii şi prognoze asupra nivelului de poluare a atmosferei, generată de activi-
tăţile economice şi condiţiile meteorologice.

(4) În cazul în care, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, a emisii-
lor sporite de poluanţi şi a altor influenţe nocive asupra aerului atmosferic, în unele 
zone este periclitată sănătatea oamenilor, organele Serviciului “Hidrometeo” sînt 
obligate să informeze de îndată Guvernul, organele respective ale controlului de 
stat, autorităţile administraţiei publice locale, populaţia şi conducerea întreprinde-
rilor interesate.

(5) La primirea informaţiilor privind poluarea aerului atmosferic, Guvernul, 
alte autorităţi abilitate vor lua măsuri urgente pentru reducerea intensităţii emisiilor 
de poluanţi şi lichidarea altor efecte nocive asupra atmosferei.

Articolul 30. Controlul de stat în domeniul protecţiei aerului atmosferic
(1) Controlul de stat în domeniul protecţiei aerului atmosferic se efectuează 

pentru a asigura respectarea prezentei legi, a normativelor ELA de poluanţi, a gra-
dului stabilit de influenţă fizică nocivă asupra atmosferei, a altor legi care conţin 
norme privind protecţia aerului atmosferic.

(2) Controlul de stat în domeniul protecţiei aerului atmosferic este exercitat de 
către Inspectoratul Ecologic de Stat şi serviciul sanitaro-epidemiologic, în modul 
stabilit de legislaţie.

Articolul 31. Controlul departamental asupra protecţiei aerului atmosferic
(1) Controlul departamental asupra protecţiei aerului atmosferic, inclusiv asu-

pra respectării normativelor ELA de poluanţi şi a gradului de influenţă fizică nocivă 
asupra atmosferei, este exercitat de către ministerele şi departamentele de resort.

(2) La efectuarea controlului departamental al întreprinderilor, subdiviziuni-
le corespunzătoare ale ministerelor şi departamentelor se vor călăuzi de prezenta 
lege.

Capitolul VII
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA PREZENTEI LEGI

Articolul 32. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor prezentei legi
Persoanele fizice şi juridice poartă răspundere administrativă sau penală pentru 

încălcarea prevederilor prezentei legi în caz de:
a) depăşire a normativelor ELA de poluanţi;
b) depăşire a normativelor influenţei fizice nocive asupra aerului atmosferic;
lit.c) exclusă 
d) încălcare a regulilor de exploatare şi neutilizare a utilajului, aparatajului, 

instalaţiilor care servesc pentru purificarea şi controlul emisiilor în atmosferă;
e) dare în exploatare a întreprinderilor noi şi a celor reconstruite, a instalaţiilor 

şi a altor obiective neconforme ;
f) producere şi exploatare a mijloacelor de transport la care concentraţia emisiei 

de poluanţi depăşeşte normativele CMA de poluanţi;
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g) implementare a descoperirilor ştiinţifice, invenţiilor, propunerilor de raţio-
nalizare, de noi sisteme tehnologice, substanţe şi materiale, precum şi aplicare a 
utilajului tehnologic şi a altor obiecte, substanţe şi materiale de import neconforme 
cu reglementările naţionale privind protecţia aerului atmosferic şi neînzestrate cu 
certificate de calitate a producţiei şi cu mijloace tehnice de control al emisiilor de 
poluanţi;

Articolul 33. Repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea prevederilor pre-
zentei legi

(1) Persoanele fizice şi juridice care prin activitatea lor au contribuit la poluarea 
aerului atmosferic sînt obligate să repare prejudiciul cauzat în modul prevăzut de 
legislaţie.

(2) Repararea prejudiciului se face benevol sau în baza deciziei instanţei jude-
cătoreşti, în corespundere cu taxele aprobate şi metodologia de calculare a cuan-
tumului plăţii pentru prejudiciul cauzat, iar în lipsa acestora - în mărimea cheltu-
ielilor suportate de facto pentru restabilirea stării aerului atmosferic, luîndu-se în 
calcul pierderile suportate.

Capitolul VIII
SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Articolul 34. Soluţionarea litigiilor în domeniul protecţiei aerului atmosferic
(1) Litigiile în domeniul protecţiei aerului atmosferic sînt soluţionate de către 

autorităţile abilitate sau instanţele judecătoreşti, în modul prevăzut de legislaţie.
(2) Litigiile dintre persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi per-

soanele fizice şi juridice din alte ţări în domeniul protecţiei aerului atmosferic sînt 
examinate în modul stabilit prin convenţiile şi acordurile internaţionale şi intersta-
tale la care Republica Moldova este parte.

Capitolul IX
COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ ŞI ACORDURILE 

INTERNAŢIONALE

Articolul 35. Cooperarea internaţională
Republica Moldova cooperează cu alte ţări şi cu organismele internaţionale în 

domeniul protecţiei aerului atmosferic.
Articolul 36. Acorduri internaţionale
În cazul în care un acord internaţional la care Republica Moldova este parte 

stabileşte alte norme decît cele specificate în prezenta lege, se aplică normele acor-
dului internaţional.
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Capitolul X
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 37
Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
Articolul 38
Guvernul, în termen de 2 luni:
a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în confor-

mitate cu prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.
 
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI   Dumitru MOŢPAN
Chişinău, 17 decembrie 1997, Nr. 1422-XIII.

LEGE Nr. 982 din 11.05.2000
privind accesul la informaţie

Publicat: 28.07.2000 în Monitorul Oficial Nr. 88 art nr: 664

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articolul 1. Obiectul de reglementare al prezentei legi
(1) Prezenta lege reglementează:
a) raporturile dintre furnizorul de informaţii şi persoana fizică si/sau juridică în 

procesul de asigurare şi realizare a dreptului constituţional de acces la informaţie;
b) principiile, condiţiile, căile şi modul de realizare a accesului la informaţiile 

oficiale, aflate în posesia furnizorilor de informaţii;
c) aspectele accesibilităţii informaţiei cu caracter personal şi protecţiei acesteia 

în cadrul soluţionării problemei accesului;
d) drepturile solicitanţilor informaţiei, inclusiv a informaţiei cu caracter perso-

nal;
e) obligaţiile furnizorilor de informaţii în procesul asigurării accesului la infor-

maţiile oficiale;
f) modalitatea apărării dreptului de acces la informaţie.
(2) Nu constituie obiect al prezentei legi raporturile care au legătură tangenţială 

cu raporturile enumerate în alineatul (1) al prezentului articol şi se referă la:
a) colectarea, prelucrarea, depozitarea şi garantarea integrităţii informaţiilor;
b) prezentarea obligatorie a informaţiilor prevăzute de lege de către persoane 

private autorităţilor publice, instituţiilor publice; 
c) accesul autorităţilor publice, instituţiilor publice, persoanelor fizice şi/sau ju-

ridice, abilitate cu gestionarea unor servicii publice, la informaţiile aflate în posesia 
altor asemenea autorităţi publice, instituţii publice, persoane fizice şi/sau juridice;
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d) furnizarea informaţiilor referitoare la propria activitate de către persoane fizice 
şi juridice private, partide şi formaţiuni social-politice, fundaţii, asociaţii obşteşti. 

Articolul 2. Obiectivele prezentei legi
Prezenta lege are drept scop:
a) crearea cadrului normativ general al accesului la informaţiile oficiale;
b) eficientizarea procesului de informare a populaţiei şi a controlului efectuat de 

către cetăţeni asupra activităţii autorităţilor publice şi a instituţiilor publice;
c) stimularea formării opiniilor şi participării active a populaţiei la procesul de 

luare a deciziilor în spirit democratic.
Articolul 3. Legislaţia privind accesul la informaţie
(1) Legislaţia privind accesul la informaţie are la bază Constituţia Republicii 

Moldova, tratatele şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este par-
te, prezenta lege şi include prevederile altor acte normative care reglementează 
raporturile ce ţin de accesul la informaţie. 

(2) Dacă tratatul sau acordul internaţional la care Republica Moldova este parte 
stabileşte alte norme decît cele cuprinse în legislaţia naţională, se aplică normele 
tratatului sau acordului internaţional.

Articolul 4. Principiile politicii statului în domeniul accesului la informaţiile 
oficiale

(1) Oricine, în condiţiile prezentei legi, are dreptul de a căuta, de a primi şi de a 
face cunoscute informaţiile oficiale.

(2) Exercitarea drepturilor prevăzute în alineatul (1) al prezentului articol poate 
fi supusă unor restricţii pentru motive specifice, ce corespund principiilor dreptu-
lui internaţional, inclusiv pentru apărarea securităţii naţionale sau vieţii private a 
persoanei. 

(3) Exercitarea drepturilor prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol nu 
va implica în nici un caz discriminarea bazată pe rasă, naţionalitate, origine etnică, 
limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau pe origine socială.

Articolul 5. Subiecţii prezentei legi
(1) Subiecţi ai prezentei legi sînt furnizorul de informaţii şi solicitantul infor-

maţiei. 
(2) Furnizori de informaţii, adică posesori ai informaţiilor oficiale, obligaţi să le 

furnizeze solicitanţilor în condiţiile prezentei legi, sînt:
a) autorităţile publice centrale şi locale - autorităţile administraţiei de stat, pre-

văzute în Constituţia Republicii Moldova şi anume: Parlamentul, Preşedintele Re-
publicii Moldova, Guvernul, administraţia publică, autoritatea judecătorească; 

b) instituţiile publice centrale şi locale - organizaţiile fondate de către stat în 
persoana autorităţilor publice şi finanţate de la bugetul de stat, care au ca scop 
efectuarea atribuţiilor de administrare, social-culturale şi altor atribuţii cu caracter 
necomercial;

c) persoanele fizice şi juridice care, în baza legii sau a contractului cu autorita-
tea publică ori instituţia publică, sînt abilitate cu gestionarea unor servicii publice 
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şi culeg, selectează, posedă, păstrează, dispun de informaţii oficiale, inclusiv de 
informaţii cu caracter personal.

(3) Pot solicita informaţii oficiale, în condiţiile prezentei legi: 
a) orice cetăţean al Republicii Moldova;
b) cetăţenii altor state, care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul Republicii 

Moldova;
c) apatrizii stabiliţi cu domiciliul sau cu reşedinţa pe teritoriul Republicii Mol-

dova.
Articolul 6. Informaţiile oficiale
(1) În sensul prezentei legi, informaţii oficiale sînt considerate toate informaţii-

le 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. 

(2) În sensul prezentei legi, drept documente purtătoare de informaţii sînt con-
siderate:

1) oricare din următoarele (sau o parte din acestea):
a) orice hîrtie sau alt material pe care există un înscris;
b) o hartă, un plan, un desen, o fotografie;
c) orice hîrtie sau alt material pe care sînt marcaje, figuri, simboluri sau perfo-

rări care au un sens pentru persoanele calificate să le interpreteze;
d) orice obiect sau material din care pot fi reproduse sunete, imagini sau înscri-

suri cu sau fără ajutorul unui alt articol sau mecanism;
e) orice alt înregistrator de informaţie apărut ca rezultat al progresului tehnic; 
2) orice copie sau reproducere a purtătorilor de informaţii menţionaţi la punctul 

1) al prezentului alineat;
3) orice parte a unei copii sau reproduceri menţionate la punctul 2) al prezen-

tului alineat.
(3) Informaţiile oficiale nedocumentate, care se află în posesia furnizorilor (per-

soanelor responsabile ale acestora), vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor în ordine 
generală. 

Articolul 7. Informaţiile oficiale cu accesibilitate limitată
(1) Exercitarea dreptului de acces la informaţie poate fi supusă doar restricţiilor 

reglementate prin lege organică şi care corespund necesităţilor:
a) respectării drepturilor şi reputaţiei altei persoane;
b) protecţiei securităţii naţionale, ordinii publice, ocrotirii sănătăţii sau protec-

ţiei moralei societăţii.
(2) În conformitate cu alineatul (1) al prezentului articol, accesul la informaţiile 

oficiale nu poate fi îngrădit, cu excepţia:
a) informaţiilor ce constituie secret de stat, reglementate prin lege organică şi 

calificate ca informaţii protejate de stat, în domeniul activităţii militare, economice, 
tehnico-ştiinţifice, de politică externă, de recunoaştere, de contrainformaţii şi acti-
vităţii operative de investigaţii, a căror răspîndire, divulgare, pierdere, sustragere 
poate periclita securitatea statului;
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b) informaţiilor confidenţiale din domeniul afacerilor, prezentate instituţiilor 
publice cu titlu de confidenţialitate, reglementate de legislaţia privind secretul co-
mercial, şi care ţin de producţie, tehnologie, administrare, finanţe, de altă activitate 
a vieţii economice, a căror divulgare (transmitere, scurgere) poate atinge interesele 
întreprinzătorilor;

c) informaţiilor cu caracter personal, a căror divulgare este considerată drept o 
imixtiune în viaţa privată a persoanei, protejată de legislaţie, accesul la care poate 
fi admis numai cu respectarea prevederilor articolului 8 din prezenta lege;

d) informaţiilor ce ţin de activitatea operativă şi de urmărire penală a organelor de 
resort, dar numai în cazurile în care divulgarea acestor informaţii ar putea prejudicia 
urmărirea penală, interveni în desfăşurarea unui proces de judecată, lipsi persoana de 
dreptul la o judecare corectă şi imparţială a cazului său, ori ar pune în pericol viaţa 
sau securitatea fizică a oricărei persoane - aspecte reglementate de legislaţie;

e) informaţiilor ce reflectă rezultatele finale sau intermediare ale unor inves-
tigaţii ştiinţifice şi tehnice şi a căror divulgare privează autorii investigaţiilor de 
prioritatea de publicare sau influenţează negativ exercitarea altor drepturi protejate 
prin lege. 

(3) Dacă accesul la informaţiile, documentele solicitate este parţial limitat, fur-
nizorii de informaţii sînt obligaţi să prezinte solicitanţilor părţile documentului, 
accesul la care nu conţine restricţii conform legislaţiei, indicîndu-se în locurile 
porţiunilor omise una din următoarele sintagme: “secret de stat”, “secret comer-
cial”, “informaţie confidenţială despre persoană”. Refuzul accesului la informaţie, 
la părţile respective ale documentului se întocmeşte cu respectarea prevederilor 
articolului 19 din prezenta lege.

(4) Nu se vor impune restricţii ale libertăţii de informare decît dacă furnizorul 
de informaţii poate demonstra că restricţia este reglementată prin lege organică şi 
necesară într-o societate democratică pentru apărarea drepturilor şi intereselor legi-
time ale persoanei sau protecţiei securităţii naţionale şi că prejudiciul adus acestor 
drepturi şi interese ar fi mai mare decît interesul public în cunoaşterea informaţiei.

(5) Nimeni nu poate fi pedepsit pentru că a făcut publice anumite informaţii 
cu accesibilitate limitată, dacă dezvăluirea informaţiilor nu atinge şi nu poate să 
atingă un interes legitim legat de securitatea naţională sau dacă interesul public de 
a cunoaşte informaţia depăşeşte atingerea pe care ar putea să o aducă dezvăluirea 
informaţiei. 

Articolul 8. Accesul la informaţia cu caracter personal 
(1) Informaţia cu caracter personal o constituie datele ce se referă la o persoană 

privată identificată sau identificabilă, a cărei dezvăluire ar constitui o violare a 
intimităţii persoanei, face parte din categoria informaţiei confidenţiale despre per-
soane. în sensul prezentei legi, nu constituie informaţie confidenţială datele ce ţin 
exclusiv de identificarea persoanelor (date ce se conţin în buletinele de identitate). 

(2) Furnizorii de informaţii, posesori de informaţie cu caracter personal, sînt 
obligaţi să protejeze confidenţialitatea vieţii private a persoanei.
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(3) Protejarea vieţii private a persoanei include:
a) dreptul la consimţămîntul persoanei a căror interese sînt atinse în procesul de 

divulgare a informaţiei cu caracter personal;
b) dreptul de a participa la procedura de luare a deciziilor în calitate de parte 

egală;
c) dreptul de a i se păstra anonimatul în cazul furnizării de informaţii cu caracter 

personal, cu respectarea confidenţialităţii;
d) dreptul de a controla şi a rectifica informaţiile neadecvate, incorecte, incom-

plete, neactualizate, irelevante;
e) dreptul de a nu fi identificată, în mod automat, în cadrul procedurii de luare a 

deciziilor asupra divulgării informaţiei;
f) dreptul de a se adresa în instanţele de judecată.
(4) Informaţiile cu caracter personal vor fi:
a) obţinute, colectate, prelucrate, păstrate şi utilizate corect, în scopuri legitime 

strict determinate; 
b) veridice, adecvate, pertinente şi neexcesive în raport cu scopurile în care au 

fost obţinute; 
c) conservate, într-o formă care să permită identificarea persoanei la care se 

referă, pe un termen nu mai mic de cel necesar realizării scopurilor pentru care au 
fost obţinute.

(5) Oricărei persoane i se va asigura accesul la informaţiile cu caracter personal 
despre sine. Ea are dreptul:

a) să ia cunoştinţă de aceste informaţii personal sau în prezenţa altei persoane;
b) să precizeze aceste informaţii în scopul asigurării plenitudinii şi veridicităţii 

lor;
c) să obţină, dacă este cazul, rectificarea informaţiilor sau lichidarea lor atunci 

cînd ele vor fi tratate neadecvat; 
d) să afle cine şi în ce scop a utilizat, utilizează sau intenţionează să utilizeze 

aceste informaţii;
e) să ia copii de pe documentele, informaţiile despre sine sau de pe unele părţi 

ale acestora. 
(6) Furnizorii de informaţii vor aplica măsurile necesare pentru protecţia infor-

maţiilor contra distrugerii sau pierderii lor, contra accesului, modificării sau difu-
zării neautorizate, dar aceste măsuri nu pot limita dreptul de acces la informaţiile 
oficiale în condiţiile prezentei legi.

(7) Furnizorii de informaţii pot să divulge orice informaţii cu caracter personal 
şi care vor fi solicitate în conformitate cu prezenta lege doar în cazurile cînd:

a) persoana la care se referă consimte divulgarea lor;
b) informaţia solicitată, în integritatea sa, a fost pusă la dispoziţia publicului 

(publicată în conformitate cu legislaţia în vigoare), anterior datei solicitării.
(8) în cazul în care persoana la care se referă informaţiile cu caracter personal 

nu consimte divulgarea lor, accesul la aceste informaţii poate fi permis doar prin 
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hotărîrea instanţei de judecată, care a stabilit că divulgarea va fi în interesul public, 
adică se va referi la ocrotirea sănătăţii populaţiei, la securitatea publică, la protecţia 
mediului înconjurător.

Articolul 9. Accesul la informaţia păstrată în Fondul Arhivistic al Republicii 
Moldova

(1) Modalitatea accesului la informaţia păstrată în Fondul Arhivistic al Repu-
blicii Moldova este reglementată de Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii 
Moldova şi de prezenta lege. 

(2) În caz de neconcordanţe între prevederile prezentei legi şi cele ale Legii pri-
vind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, se vor aplica dispoziţiile prezentei 
legi.

Articolul 10. Drepturile solicitanţilor
(1) Persoana are dreptul de a solicita furnizorilor de informaţii, personal sau 

prin reprezentanţii săi, orice informaţii aflate în posesia acestora, cu excepţiile sta-
bilite de legislaţie.

(2) Dreptul persoanei de a avea acces la informaţii, inclusiv la informaţiile cu 
caracter personal, nu poate fi îngrădit decît în condiţiile legii.

(3) Orice persoană care solicită acces la informaţii în conformitate cu prezenta 
lege este absolvită de obligaţia de a-şi justifica interesul pentru informaţiile soli-
citate. 

Articolul 11. Obligaţiile furnizorului de informaţii
(1) Furnizorul de informaţii, în conformitate cu competenţele care îi revin, este 

obligat:
1) să asigure informarea activă, corectă şi la timp a cetăţenilor asupra chestiu-

nilor de interes public şi asupra problemelor de interes personal;
2) să garanteze liberul acces la informaţie;
3) să respecte limitările accesului la informaţie, prevăzute de legislaţie, în sco-

pul protejării informaţiei confidenţiale, vieţii private a persoanei şi securităţii na-
ţionale;

4) să respecte termenele de furnizare a informaţiei, prevăzute de lege;
5) să dea publicităţii propriile acte adoptate în conformitate cu legea;
6) să păstreze, în termenele stabilite de lege, propriile acte, actele instituţiilor, 

ale căror succesoare sînt, actele ce stabilesc statutul lor juridic;
7) să asigure protejarea informaţiilor ce se află la dispoziţia sa de accesul, dis-

trugerea sau modificarea nesancţionate;
8) să menţină informaţiile, documentele aflate la dispoziţia sa, în formă actua-

lizată; 
9) să difuzeze de urgenţă pentru publicul larg informaţia care i-a devenit cunos-

cută în cadrul propriei activităţi, dacă această informaţie:
a) poate preîntîmpina sau diminua pericolul pentru viaţa şi sănătatea oamenilor;
b) poate preîntîmpina sau diminua pericolul producerii unor prejudicii de orice 

natură; 
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c) poate opri răspîndirea informaţiei neveridice sau diminua consecinţele nega-
tive ale răspîndirii acesteia;

d) comportă o deosebită importanţă socială.
(2) în scopul garantării liberului acces la informaţiile oficiale, furnizorul de 

informaţii: 
a) va asigura un spaţiu amenajat pentru documentare, accesibil solicitanţilor;
b) va numi şi va instrui funcţionarii responsabili pentru efectuarea procedurilor 

de furnizare a informaţiilor oficiale;
c) va elabora, în conformitate cu prezenta lege, regulamente cu privire la drep-

turile şi obligaţiile funcţionarilor în procesul de furnizare a documentelor, informa-
ţiilor oficiale;

d) va acorda asistenţa şi sprijinul necesar solicitanţilor pentru căutarea şi iden-
tificarea informaţiilor; 

e) va asigura accesul efectiv la registrele furnizorilor de informaţii, care vor fi 
completate în conformitate cu legislaţia cu privire la registre;

f) va desfăşura întrunirile şi şedinţele sale în mod public, în conformitate cu 
legislaţia.

(3) în scopul facilitării liberului acces la informaţie, furnizorul de informaţii va 
publica sau va face în alt mod general şi direct accesibile populaţiei informaţiile 
ce conţin:

a) descrierea structurii instituţiei şi adresa acesteia;
b) descrierea funcţiilor, direcţiilor şi formelor de activitate ale instituţiei;
c) descrierea subdiviziunilor cu competenţele lor, programului de lucru al aces-

tora, cu indicarea zilelor şi orelor de audienţă a funcţionarilor responsabili de fur-
nizarea informaţiilor, documentelor oficiale;

d) deciziile finale asupra principalelor probleme examinate.
(4) În conformitate cu prezenta lege, informaţiile arătate la alineatul (3) al pre-

zentului articol vor fi făcute publice în afara procedurii de examinare a cererilor 
privind accesul la informaţie.

(5) În scopul asigurării transparenţei activităţii instituţiilor, eficientizării ac-
cesului la informaţie, creării condiţiilor pentru căutarea, identificarea operativă a 
documentelor şi informaţiilor, autorităţile publice, instituţiile publice vor edita, cel 
puţin o dată pe an, îndrumare ce vor conţine liste ale dispoziţiilor, hotărîrilor, altor 
documente oficiale, emise de instituţia respectivă, şi domeniile în care poate fur-
niza informaţii, vor pune la dispoziţia reprezentanţilor mijloacelor de informare în 
masă date oficiale despre propria activitate, inclusiv despre domeniile în care poate 
furniza informaţii.

(6) Furnizorul de informaţii va proceda şi la alte forme de informare activă a 
cetăţenilor şi a mijloacelor de informare în masă.

Articolul 12. Solicitarea accesului la informaţiile oficiale
(1) Informaţiile oficiale vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor în baza unei cereri 

scrise sau verbale.
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(2) Cererea scrisă va conţine:
a) detalii suficiente şi concludente pentru identificarea informaţiei solicitate (a 

unei părţi sau unor părţi ale acesteia);
b) modalitatea acceptabilă de primire a informaţiei solicitate;
c) date de identificare ale solicitantului.
(3) Cu excepţia cazurilor solicitării informaţiilor cu caracter personal, solicitan-

tul poate să nu indice în cerere datele sale de identificare.
(4) Cererea poate fi înaintată verbal în cazurile în care este posibil răspunsul 

pozitiv, cu satisfacerea imediată a cererii de furnizare a informaţiei. În cazul în care 
furnizorul intenţionează să refuze accesul la informaţia solicitată, el va informa 
solicitantul despre aceasta şi despre posibilitatea depunerii unei cereri scrise.

(5) Elaborarea şi furnizarea unor informaţii analitice, de sinteză sau inedite pot 
fi efectuate în baza unui contract între solicitant şi furnizorul de informaţii, contra 
unei plăţi negociabile, dacă furnizorul va fi disponibil şi în drept să realizeze o 
asemenea ofertă.

Articolul 13. Modalităţile accesului la informaţiile oficiale
(1) Modalităţile accesului la informaţiile oficiale sînt:
a) audierea informaţiei pasibile de o expunere verbală;
b) examinarea documentului (unor părţi ale acestuia) la sediul instituţiei;
c) eliberarea copiei de pe documentul, informaţia solicitate (de pe unele părţi 

ale acestora);
d) eliberarea copiei traducerii documentului, informaţiei (unor părţi ale acesto-

ra) într-o altă limbă decît cea a originalului, pentru o plată suplimentară;
e) expedierea prin poştă (inclusiv poşta electronică) a copiei de pe document, 

informaţie (de pe unele părţi ale acestora), copiei de pe traducerea documentului, 
informaţiei într-o altă limbă, la cererea solicitantului, pentru o plată respectivă.

(2) Extrasele din registre, documente, informaţii (unele părţi ale acestora), în 
conformitate cu cererea solicitantului, pot fi puse la dispoziţia persoanei date, într-o 
formă rezonabilă şi acceptabilă pentru aceasta, spre a fi:

a) examinate la sediul instituţiei;
b) dactilografiate, fotocopiate sau copiate într-o altă modalitate ce ar asigura 

integritatea originalului;
c) înscrise pe un purtător electronic, imprimate pe casete video, audio, alt pur-

tător rezultat din progresul tehnic. 
Articolul 14. Limba în care se vor prezenta informaţiile solicitate
(1) Informaţiile, documentele, solicitate în conformitate cu prezenta lege, vor 

fi puse la dispoziţia solicitanţilor în limba de stat sau în limba în care au fost ela-
borate. 

(2) În cazul în care informaţiile, documentele au fost elaborate într-o altă limbă 
decît cea de stat, furnizorul de informaţii va fi obligat să prezinte, la cererea soli-
citantului, o copie a traducerii autentice a informaţiei, documentului în limba de 
stat. 
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Articolul 15. Examinarea cererilor privind accesul la informaţie 
(1) Cererile scrise cu privire la accesul la informaţie vor fi înregistrate în con-

formitate cu legislaţia cu privire la registre şi petiţionare.
(2) Cererile respective vor fi examinate şi satisfăcute de funcţionarii publici 

responsabili de furnizarea informaţiilor.
(3) Deciziile, luate în conformitate cu prezenta lege, vor fi comunicate solici-

tantului într-un mod ce ar garanta recepţionarea şi conştientizarea acestora.
(4) În cadrul satisfacerii cererii privind accesul la informaţie, furnizorii vor lua 

toate măsurile necesare pentru nedivulgarea informaţiilor cu acces limitat, pentru 
protecţia integrităţii informaţiilor şi excluderea accesului nesancţionat la ele.

Articolul 16. Termenele de satisfacere a cererilor de acces la informaţie
(1) Informaţiile, documentele solicitate vor fi puse la dispoziţia solicitantului 

din momentul în care vor fi disponibile pentru a fi furnizate, dar nu mai tîrziu de 15 
zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de acces la informaţie.

(2) Termenul de furnizare a informaţiei, documentului poate fi prelungit cu 5 
zile lucrătoare de către conducătorul instituţiei publice dacă:

a) cererea se referă la un volum foarte mare de informaţii care necesită selec-
tarea lor;

b) sînt necesare consultaţii suplimentare pentru a satisface cererea.
(3) Autorul cererii va fi informat despre orice prelungire a termenului de furni-

zare a informaţiei şi despre motivele acesteia cu 5 zile înainte de expirarea terme-
nului iniţial.

Articolul 17. Readresarea cererilor
Cererea de furnizare a informaţiei poate fi readresată altui furnizor, cu informa-

rea obligatorie a solicitantului în decurs de 3 zile lucrătoare de la momentul primirii 
cererii şi cu acordul solicitantului, în următoarele cazuri:

a) informaţia solicitată nu se află în posesia furnizorului sesizat;
b) informaţia solicitată deţinută de alt furnizor ar satisface mai deplin interesul 

faţă de informaţie al solicitantului. 
Articolul 18. Eliberarea informaţiilor oficiale
Informaţiile oficiale, documentele, părţile acestora, extrasele din registre, co-

piile traducerilor, eliberate conform prezentei legi, vor fi semnate de persoana res-
ponsabilă.

Articolul 19. Refuzul accesului la informaţie
(1) Refuzul de a furniza o informaţie, un document oficial va fi făcut în scris, 

indicîndu-se data întocmirii refuzului, numele persoanei responsabile, motivul re-
fuzului, făcîndu-se în mod obligatoriu trimitere la actul normativ (titlul, numărul, 
data adoptării, sursa publicaţiei oficiale), pe care se bazează refuzul, precum şi 
procedura de recurs a refuzului, inclusiv termenul de prescripţie.

(2) Furnizorii de informaţii nu pot fi obligaţi să prezinte probe ale inexistenţei 
informaţiilor nedocumentate.
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Articolul 20. Plăţi pentru furnizarea informaţiilor oficiale 
(1) Pentru furnizarea informaţiilor oficiale pot fi percepute, în afara excepţiilor 

prevăzute de lege, plăţi în mărimile şi conform procedurii stabilite de organele 
reprezentative, acestea fiind vărsate în bugetul de stat. 

(2) Mărimile plăţilor nu vor depăşi mărimile cheltuielilor suportate de către fur-
nizor pentru facerea copiilor, expedierea lor solicitantului şi/sau pentru traducerea, 
la cererea solicitantului, a informaţiei, documentului.

(3) Plăţile pentru furnizarea informaţiilor analitice, de sinteză sau inedite, exe-
cutate la comanda solicitantului, se vor stabili conform contractului dintre solici-
tant şi furnizorul de informaţii.

(4) Vor fi puse, fără plată, la dispoziţia solicitanţilor, informaţiile oficiale care:
a) ating nemijlocit drepturile şi libertăţile solicitantului;
b) sînt expuse oral;
c) sînt solicitate pentru a fi studiate la sediul instituţiei;
d) prin faptul că au fost furnizate, contribuie la sporirea gradului de transparen-

ţă a activităţii instituţiei publice şi corespunde intereselor societăţii.
(5) În cazurile în care informaţia pusă la dispoziţia solicitantului conţine ine-

xactităţi sau date incomplete, instituţia publică este obligată să efectueze rectifi-
cările şi completările respective gratuit, cu excepţia cazurilor în care completarea 
informaţiei implică eforturi şi cheltuieli considerabile care n-au fost prevăzute şi 
taxate la eliberarea primară a informaţiilor.

(6) Instituţia publică va aduce la cunoştinţa solicitanţilor într-un mod cît mai 
adecvat şi mai amănunţit posibil modalitatea de calculare a plăţilor pentru furniza-
rea informaţiei.

Articolul 21. Dispoziţii generale privind apărarea dreptului de acces la infor-
maţie

(1) Persoana care se consideră lezată într-un drept sau interes legitim de către 
furnizorul de informaţii poate ataca acţiunile acestuia atît pe cale extrajudiciară, cît 
şi direct în instanţa de contencios administrativ competentă. 

(2) Persoana, de asemenea, se poate adresa pentru apărarea drepturilor şi inte-
reselor sale legitime avocatului parlamentar.

(3) Persoana care se consideră lezată într-un drept sau interes legitim poate 
ataca orice acţiune sau inacţiune a persoanei responsabile pentru primirea şi exa-
minarea cererilor de acces la informaţii, dar în special cu privire la:

a) refuzul neîntemeiat de a primi şi înregistra cererea;
b) refuzul de a asigura accesul liber şi necondiţionat la registrele publice aflate 

la dispoziţia furnizorului de informaţii;
c) încălcarea termenelor şi procedurii de soluţionare a cererii de acces la infor-

maţie;
d) neprezentarea sau prezentarea necorespunzătoare a informaţiilor solicitate;
e) refuzul neîntemeiat de a prezenta informaţiile solicitate;
f) atribuirea neîntemeiată a informaţiei la categoria informaţiilor care conţin 

secrete de stat, secrete comerciale sau la categoria informaţiilor confidenţiale;
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g) secretizarea neîntemeiată a unor informaţii;
h) stabilirea plăţii şi mărimii acesteia pentru informaţiile furnizate;
i) cauzarea unor prejudicii materiale şi/sau morale prin acţiunile ilegale ale fur-

nizorului de informaţii.
(4) În cadrul soluţionării litigiilor privind accesul la informaţie, organele com-

petente vor întreprinde măsuri pentru protejarea drepturilor tuturor persoanelor ale 
căror interese pot fi atinse prin divulgarea informaţiei, inclusiv se va asigura parti-
ciparea acestora în cadrul procesului în calitate de terţă parte. 

(5) Instanţa de judecată, în cadrul examinării litigiilor privind accesul la infor-
maţie, va întreprinde toate măsurile rezonabile şi suficiente de precauţie, inclusiv 
convocarea şedinţelor închise, pentru a evita divulgarea informaţiilor, accesul limi-
tat la care poate fi îndreptăţit.

Articolul 22. Atacarea pe cale extrajudiciară a acţiunilor furnizorilor de infor-
maţii 

(1) În cazul în care persoana consideră că drepturile sau interesele legitime în 
ceea ce priveşte accesul la informaţii i-au fost lezate, ea poate contesta acţiunile 
sau inacţiunea furnizorului de informaţii la conducerea acestuia şi/sau la organul 
ierarhic superior al furnizorului în termen de 30 de zile de la data cînd a aflat sau 
trebuia să afle despre încălcare.

(2) Conducerea furnizorului de informaţii şi/sau organul ierarhic superior al 
acestuia va examina contestările solicitanţilor de informaţii în decurs de 5 zile lu-
crătoare şi va informa în mod obligatoriu petiţionarul despre rezultatele examinării 
în decurs de 3 zile lucrătoare.

(3) Sesizările, prin care sînt atacate acţiunile sau inacţiunea organizaţiilor care 
nu au organele lor superioare, sînt adresate direct instanţei de contencios adminis-
trativ competente.

Articolul 23. Atacarea pe cale judiciară a acţiunilor furnizorilor de informaţii
(1) În cazul în care persoana care consideră că drepturile sau interesele legitime 

în ceea ce priveşte accesul la informaţie i-au fost lezate, precum şi în cazul în care 
nu este satisfăcută de soluţia dată de către conducerea furnizorului de informaţii sau 
de către organul ierarhic superior al acestuia, ea poate ataca acţiunile sau inacţiunea 
furnizorului de informaţii direct în instanţa de contencios administrativ competentă.

(2) Sesizarea instanţei de judecată se va efectua în termen de o lună de la data 
primirii răspunsului de la furnizorul de informaţii sau, în caz dacă nu a primit răs-
puns, de la data cînd trebuia să-l primească. Dacă solicitantul de informaţii a atacat 
anterior acţiunile furnizorului de informaţii pe cale extrajudiciară, termenul de o 
lună curge de la data comunicării răspunsului conducerii furnizorului de informaţii 
şi/sau organului ierarhic superior al acestuia sau, în caz dacă nu a primit răspuns, 
de la data cînd trebuia să-l primească.

Articolul 24. Consecinţele prejudicierii dreptului de acces la informaţii
În funcţie de gravitatea efectelor pe care le-a avut refuzul nelegitim al funcţi-

onarului public, responsabil pentru furnizarea informaţiilor oficiale, de a asigura 
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accesul la informaţia solicitată, instanţa de judecată decide aplicarea unor sancţiuni 
în conformitate cu legislaţia, repararea prejudiciului cauzat prin refuzul nelegitim 
de a furniza informaţii sau prin alte acţiuni ce prejudiciază dreptul de acces la in-
formaţii, precum şi satisfacerea neîntîrziată a cererii solicitantului. 

Articolul 25. Dispoziţii finale
Guvernul, în termen de 3 luni:
va înainta Parlamentului propuneri cu privire la aducerea legislaţiei în concor-

danţă cu prezenta lege, inclusiv la stabilirea responsabilităţii pentru acţiunile ce 
constituie încălcări grave ale dreptului de acces la informaţie;

va aduce în corespundere cu prezenta lege actele sale normative şi va elabora, 
după caz, noi acte orientate spre executarea acesteia.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI   Dumitru DIACOV
Chişinău, 11 mai 2000, Nr. 982-XIV

LEGE Nr. 803 din 11.02.2000
privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase

Publicat: 25.05.2000 în Monitorul Oficial Nr. 59-62 art nr: 401

 Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
Prezenta lege consfinţeşte bazele juridice, economice şi sociale pentru asigu-

rarea funcţionării obiectelor industriale periculoase în condiţii de siguranţă şi are 
drept scop prevenirea avariilor la obiectele industriale periculoase şi asigurarea 
pregătirii agenţilor economici, care desfăşoară activităţi la aceste obiecte, în vede-
rea localizării şi lichidării efectelor avariilor industriale şi catastrofelor cu caracter 
tehnogen, protecţiei populaţiei şi a mediului înconjurător.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Noţiuni principale
 În sensul prezentei legi, sînt utilizate următoarele noţiuni principale:
 activitate desfăşurată în domeniul securităţii industriale - activitate a cărei 

practicare în mod neregulamentar poate prejudicia interesele vitale, sănătatea şi 
bunurile cetăţenilor şi ale societăţii şi mediul ambiant; 

 autorizare - procedură de evaluare a obiectului sau a procesului industrial pe-
riculos în care se practică activităţi şi/sau lucrări în domeniul securităţii industriale 
în condiţii de asigurare a inofensivităţii şi a fiabilităţii, prevăzute de prezenta lege, 
de alte acte normative şi de documentele normativ-tehnice, urmată de eliberarea 
documentului respectiv solicitantului;
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 avarie - distrugerea construcţiilor şi/sau a instalaţiilor tehnice utilizate la obiec-
tul industrial periculos, exploziile spontane şi/sau erupţiile de substanţe periculoa-
se, precum şi intoxicările, contaminările etc. cu aceste substanţe;

 control în producţie - complex de măsuri tehnico-organizatorice ale agentului 
economic cu scopul prevenirii avariilor şi incidentelor la obiectele industriale pe-
riculoase, constituind unul din elementele sistemului de executare a lucrărilor în 
domeniul securităţii industriale;

 documente normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale (denumite în 
continuare documente normativ-tehnice) - documente care specifică condiţii teh-
nice şi organizatorice, reguli, linii directoare şi parametri tehnici de executare a 
activităţilor şi/sau a lucrărilor în condiţii inofensive în domeniul securităţii indus-
triale; 

 incident - defectarea sau deteriorarea instalaţiilor tehnice utilizate la obiectul 
industrial periculos, abaterea de la regimul procesului tehnologic, încălcarea preve-
derilor prezentei legi, ale altor acte normative, precum şi ale documentelor norma-
tiv-tehnice ce reglementează executarea lucrărilor la obiectul industrial periculos;

 lucrări efectuate la obiectele industriale periculoase - operaţii sau ansamblu de 
operaţii efectuate de către agenţii economici autorizaţi, cu/fără ajutorul maşinilor, 
utilajelor, materialelor şi în baza documentaţiei respective de executare, în vederea 
funcţionării inofensive şi fiabile a obiectelor industriale periculoase;

 permis de exercitare - document care permite persoanei ce activează în do-
meniul securităţii industriale să desfăşoare activităţi autorizate în acest domeniu 
şi care este eliberat în baza unei examinări şi evaluări a cunoştinţelor persoanei 
respective; securitate industrială a obiectelor industriale periculoase (denumită în 
continuare securitate industrială) - gradul de protecţie a intereselor vitale ale per-
soanei şi ale societăţii de eventualele avarii la obiectele industriale periculoase şi 
de efectele acestora, prin aplicarea unui complex de măsuri privind pregătirea or-
ganizatorică şi tehnică a agenţilor economici pentru desfăşurarea activităţilor şi/sau 
lucrărilor la obiectele industriale periculoase;

 supraveghere tehnică de stat - supraveghere de stat, organizată şi exercitată în 
conformitate cu actele normative în vigoare, în scopul supravegherii neîntrerupte şi 
al controlului periodic asupra respectării de către agenţii economici ce desfăşoară 
activităţi şi/sau lucrări în domeniul securităţii industriale a cerinţelor securităţii 
industriale stabilite de prezenta lege, de alte acte normative şi de documentele nor-
mativ-tehnice.

Articolul 2. Reglementarea juridică în domeniul securităţii industriale
 (1) Reglementarea juridică în domeniul securităţii industriale se efectuează 

prin prezenta lege, prin alte acte normative şi documente normativ-tehnice ce re-
glementează executarea lucrărilor la obiectele industriale periculoase. 

 (2) Documentele normativ-tehnice cu caracter obligatoriu sînt reglementările 
tehnice, din a căror categorie fac parte normele şi regulile de securitate cu indicati-
vul NRS 35-ş...î, procedurile generale cu indicativul PG 35-ş...î, regulile generale 
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cu indicativul RG 35-ş...î. Documentele normativ-tehnice cu caracter obligatoriu 
sînt accesibile publicului şi sînt eliberate gratuit de către organul abilitat în do-
meniul securităţii industriale, fiind acoperite doar cheltuielile de imprimare şi de 
copiere.

 (3) Documentele normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale se elabo-
rează şi se aprobă de organul abilitat în domeniul securităţii industriale care gestio-
nează fondul documentelor normativ-tehnice. Documentele normativ-tehnice pot fi 
elaborate şi de alte organizaţii în modul stabilit de actele normative în vigoare.

Articolul 3. Obiectivul şi sfera de aplicare a prezentei legi
(1) Prezenta lege are ca obiectiv luarea, la nivel de stat, a unui complex de 

măsuri în vederea neadmiterii, preîntîmpinării şi lichidării efectelor avariilor indus-
triale şi catastrofelor cu caracter tehnogen.

(2) Dispoziţiile prezentei legi se extind asupra tuturor agenţilor economici, in-
diferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care activează în 
domeniul securităţii industriale a obiectelor industriale periculoase.

Articolul 4. Obiectele industriale periculoase
(1) Obiecte industriale periculoase, conform prezentei legi, se consideră între-

prinderile sau secţiile acestora, sectoarele, terenurile sau alte obiecte, precum şi 
instalaţiile tehnologice indicate în anexa nr.1 la prezenta lege.

(2) Obiectele industriale periculoase sînt supuse înregistrării de către organul 
administraţiei publice abilitat în domeniul securităţii industriale la declararea obli-
gatorie a agentului economic care deţine obiectul industrial periculos.

(3) Organul administraţiei publice abilitat în domeniul securităţii industriale 
este responsabil de instituirea şi gestionarea Registrului de stat al obiectelor indus-
triale periculoase din Republica Moldova. 

Articolul 5. Cerinţele securităţii industriale
(1) Cerinţele securităţii industriale includ: condiţiile, interdicţiile, restricţiile şi 

alte dispoziţii obligatorii prevăzute în prezenta lege, alte acte normative, precum 
şi în documentele normativ-tehnice, a căror respectare garantează securitatea in-
dustrială.

(2) Cerinţele securităţii industriale trebuie să corespundă normelor stabilite în 
următoarele domenii: protecţia populaţiei şi a teritoriului de situaţii excepţionale, 
asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei, protecţia mediului înconjurător, 
securitatea ecologică, apărarea împotriva incendiilor, protecţia muncii, construcţie, 
precum şi cerinţelor documentelor normativ-tehnice.

Articolul 6. Tratatele, acordurile internaţionale
În cazul în care tratatele, acordurile internaţionale (interstatale) la care Republi-

ca Moldova este parte stabilesc alte norme decît cele cuprinse în legislaţia Republi-
cii Moldova privind securitatea industrială, se aplică normele tratatelor, acordurilor 
internaţionale (interstatale).

Articolul 7. Organul administraţiei publice abilitat în domeniul securităţii in-
dustriale
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Organ al administraţiei publice abilitat în domeniul securităţii industriale este 
Serviciul Standardizare şi Metrologie, care exercită reglementarea normativă şi 
este abilitat cu funcţii speciale de autorizare, control şi supraveghere în domeniul 
securităţii industriale.

Capitolul II
BAZA SECURITĂŢII INDUSTRIALE

 Articolul 8. Autorizarea obiectelor industriale periculoase
 (1) Se supun autorizării pe un termen de 5 ani, dacă un alt termen nu este 

stabilit prin actele normative în vigoare, obiectele industriale periculoase la care 
se practică activităţi şi/sau lucrări în domeniul securităţii industriale, dacă se face 
dovada respectării cerinţelor actelor normative şi ale documentelor normativ-teh-
nice în vigoare. 

 (2) Autorizarea se efectuează prin eliberarea autorizaţiei tehnice pentru obiec-
tele industriale periculoase menţionate la alin.(1).

 (3) Eliberarea autorizaţiilor tehnice se efectuează de organul abilitat în dome-
niul securităţii industriale în conformitate cu prezenta lege, cu actele normative şi 
cu documentele normativ-tehnice.

Articolul 9. Certificarea obiectelor industriale periculoase şi a instalaţiilor teh-
nice

(1) Obiectele industriale periculoase sînt supuse certificării privind securitatea 
în procesul de exploatare o dată la trei ani, cu eliberarea certificatului de securitate, 
de către organizaţii specializate de expertiză, autorizate de către organul abilitat în 
domeniul securităţii industriale.

(2) Echipamentele şi recepţia utilizate la obiectele industriale periculoase sînt 
supuse certificării obligatorii pentru determinarea conformităţii lor cu cerinţele se-
curităţii industriale în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

Articolul 10. Condiţiile şi cerinţele securităţii industriale privind activitatea la 
obiectele industriale periculoase

(1) Condiţia obligatorie pentru luarea deciziei de autorizare a obiectelor indus-
triale periculoase la care se practică activităţi şi/sau lucrări în domeniul securităţii 
industriale, inclusiv de pregătire a cadrelor, de proiectare, de fabricare, de construc-
ţie-montare, de reglare, de diagnosticare tehnică (inclusiv controlul nedistructiv), 
de exploatare, de extindere, de reconstrucţie, de reutilare tehnică, de conservare 
sau de lichidare a unui obiect industrial periculos, o constituie avizul pozitiv al ex-
pertizei privind securitatea industrială, expertiză care se efectuează de către orga-
nizaţiile specializate de expertiză, autorizate de către organul abilitat în domeniul 
securităţii industriale.

(2) Recepţia obiectului industrial periculos se efectuează de către beneficiar, în 
prezenţa reprezentantului organului abilitat în domeniul securităţii industriale, cu 
participarea reprezentanţilor altor organe de supraveghere. În procesul recepţiei 
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obiectului industrial periculos, se verifică corespunderea lui cu documentaţia de 
proiect, gradul de pregătire al agentului economic pentru exploatarea obiectului 
industrial periculos şi pentru acţiunile de localizare şi lichidare a efectelor avariei.

(3) Agentul economic poate începe activitatea şi/sau lucrările la obiectul indus-
trial periculos în cazul în care îndeplineşte prevederile prezentei legi, ale altor acte 
normative şi ale documentelor normativ-tehnice în vigoare, cu informarea organu-
lui abilitat în domeniul securităţii industriale cu cel puţin 10 zile lucrătoare pînă la 
începerea activităţii şi/sau a lucrărilor.

(4) Agentul economic care desfăşoară activităţi la obiectul industrial periculos 
este obligat:

a) să respecte prevederile prezentei legi, ale altor acte normative şi ale docu-
mentelor normativ-tehnice;

b) să asigure completarea statelor de personal la obiectul industrial periculos în 
conformitate cu prevederile prescrise;

c) să admită, pentru executarea lucrărilor la obiectul industrial periculos, numai 
persoane calificate şi instruite în modul stabilit şi nu au contraindicaţii medicale 
pentru lucrările respective;

d) să asigure instruirea şi atestarea personalului ingineresc-tehnic şi a lucrători-
lor în domeniul securităţii industriale;

e) să deţină, la obiectul industrial periculos, acte normative şi documente nor-
mativ-tehnice care reglementează executarea lucrărilor la acest obiect, precum şi 
documente interne ce ţin de domeniul securităţii industriale, coordonate cu organul 
abilitat în domeniul securităţii industriale;

f) să organizeze şi să efectueze controlul în producţie asupra respectării cerin-
ţelor securităţii industriale;

g) să asigure, conform cerinţelor prescrise, obiectul industrial periculos cu apa-
ratajul şi sistemele de control, necesare pentru verificarea proceselor de producţie;

h) să asigure expertiza securităţii industriale a clădirilor, să efectueze diagnos-
ticarea tehnică (inclusiv controlul nedistructiv) a echipamentului şi a utilajului 
utilizat la obiectele industriale periculoase şi să efectueze încercarea şi evaluarea 
construcţiilor şi instalaţiilor tehnice aplicate la obiectul industrial periculos în ter-
menele fixate şi conform prescripţiilor organului abilitat în domeniul securităţii 
industriale, prezentate în modul stabilit;

i) să nu admită pătrunderea persoanelor străine la obiectul industrial periculos;
j) să asigure depozitarea substanţelor periculoase cu respectarea cerinţelor se-

curităţii industriale;
k) să întocmească declaraţia securităţii industriale, în condiţiile art.15;
l) să încheie contractul asigurării obligatorii de răspundere pentru pagubele ca-

uzate în procesul exploatării obiectului industrial periculos, în condiţiile art.16;
m) să execute dispoziţiile şi prescripţiile organului abilitat în domeniul securi-

tăţii industriale şi ale persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestuia în limitele 
împuternicirilor lor;
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n) să suspende exploatarea obiectului industrial periculos, din proprie iniţiativă 
sau în temeiul prescripţiei organului abilitat în domeniul securităţii industriale, în 
caz de avarie, incident sau în cazul depistării anumitor circumstanţe ce afectează 
securitatea industrială; 

o) să întreprindă măsuri de localizare şi lichidare a efectelor avariilor produse 
la obiectul industrial periculos, să acorde ajutor autorităţilor publice în cercetarea 
tehnică a cauzelor avariei;

p) să participe la cercetarea tehnică a cauzelor avariei produse la obiectul industri-
al periculos, să ia măsuri în vederea lichidării acestor cauze şi prevenirii avariilor;

q) să analizeze cauzele incidentului produs la obiectul industrial periculos, să ia 
măsuri în vederea lichidării acestor cauze şi prevenirii incidentelor;

r) să informeze, imediat şi în modul stabilit, organul abilitat în domeniul secu-
rităţii industriale, alte autorităţi ale administraţiei publice şi populaţia despre avaria 
ce s-a produs la obiectul industrial periculos;

s) să ţină evidenţa avariilor şi incidentelor ce s-au produs la obiectul industrial 
periculos;

t) să informeze anual organul abilitat în domeniul securităţii industriale despre 
numărul avariilor şi incidentelor produse, precum şi despre cauzele ce le-au provo-
cat şi acţiunile ce s-au întreprins.

(5) Salariaţii obiectului industrial periculos sînt obligaţi:
a) să respecte prevederile prezentei legi, ale actelor normative şi ale documen-

telor normativ-tehnice care reglementează executarea lucrărilor la obiectul indus-
trial periculos şi ordinea acţiunilor în caz de avarie sau incident la acest obiect;

b) să treacă instruirea şi atestarea în domeniul securităţii industriale în modul 
stabilit de prezenta lege, de alte acte normative şi de documentele normativ-teh-
nice;

c) să anunţe imediat, în modul stabilit, conducătorul lor nemijlocit sau alte per-
soane cu funcţii de răspundere despre producerea avariei sau a incidentului;

d) să suspende, în modul stabilit, lucrările în caz de avarie sau incident;
e) să participe, în modul stabilit, la lucrările de localizare a avariei.
 (6) Personalul ingineresc-tehnic este atestat de către Comisia de Stat în Do-

meniul Securităţii Industriale. Muncitorii sînt atestaţi de către comisia din cadrul 
agentului economic, formată din personalul ingineresc-tehnic atestat de Comisia de 
Stat în Domeniul Securităţii Industriale, cu participarea reprezentantului organului 
abilitat în domeniul securităţii industriale. În urma atestării se eliberează permis de 
exercitare.

Articolul 11. Cerinţele securităţii industriale privind pregătirea pentru acţiunile 
de localizare şi

 lichidare a efectelor avariei la obiectul industrial periculos 
În scopul asigurării gradului corespunzător de pregătire pentru acţiunile de 

localizare şi lichidare a efectelor avariei la obiectul industrial periculos, agentul 
economic este obligat:
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a) să planifice şi să întreprindă acţiuni de localizare şi lichidare a efectelor ava-
riei;

b) să instituie servicii de salvare proprii sau să încheie contracte cu formaţiuni 
de salvare profesioniste ori să instituie formaţiuni de salvare neprevăzute de state 
din rîndul salariaţilor săi;

c) să creeze, în condiţiile legii, rezerve de mijloace financiare şi resurse materi-
ale pentru localizarea şi lichidarea efectelor avariei;

d) să instruiască salariaţii asupra acţiunilor în caz de avarie sau incident;
e) să creeze sisteme de observare, de înştiinţare, de comunicare şi de sprijinire a 

acţiunilor în caz de avarie şi să le menţină în stare bună de funcţionare.
Articolul 12. Controlul în producţie asupra respectării cerinţelor securităţii in-

dustriale
(1) Agentul economic este obligat să organizeze şi să exercite, în cadrul obiec-

tului industrial periculos, controlul în producţie asupra respectării cerinţelor securi-
tăţii industriale conform legislaţiei în vigoare, reglementărilor tehnice şi documen-
telor normativ-tehnice.

(2) Documentaţia referitoare la organizarea controlului în producţie asupra res-
pectării cerinţelor securităţii industriale şi la lucrătorii împuterniciţi să-l efectueze 
se prezintă la organul abilitat în domeniul securităţii industriale spre coordonare.

Articolul 13. Cercetarea tehnică a cauzelor avariei
(1) Cercetarea tehnică a cauzelor avariei se efectuează de către o comisie speci-

ală, condusă de reprezentantul organului abilitat în domeniul securităţii industriale. 
În componenţa acestei comisii se mai includ reprezentanţii:

a) autorităţii administraţiei publice locale pe al cărei teritoriu este plasat obiec-
tul industrial periculos;

b) agentului economic care desfăşoară lucrări la obiectul industrial periculos;
c) altor autorităţi ale administraţiei publice, conform legislaţiei în vigoare.
(2) Modul de cercetare tehnică a cauzelor avariei şi de întocmire a actului de 

cercetare tehnică a cauzelor avariei se stabileşte de către organul abilitat în dome-
niul securităţii industriale.

(3) Guvernul poate crea o comisie de stat pentru cercetarea tehnică a cauzelor 
avariei şi poate numi preşedintele acesteia.

(4) Cheltuielile legate de cercetarea tehnică a cauzelor avariei se finanţează 
de către agentul economic proprietar al obiectului industrial periculos la care s-a 
produs avaria.

(5) Comisia pentru cercetarea tehnică a cauzelor avariei, în termen de 10 zile 
calendaristice din data instituirii ei, întocmeşte actul de cercetare a cauzelor avariei 
în modul stabilit de organul abilitat în domeniul securităţii industriale.

Articolul 14. Expertiza securităţii industriale
(1) Sînt supuse expertizei securităţii industriale:
a) documentaţia de proiect pentru construcţia, extinderea, reconstrucţia, reutila-

rea tehnică, conservarea şi lichidarea obiectului industrial periculos;
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b) instalaţiile tehnice şi procesele tehnologice utilizate la obiectul industrial 
periculos;

c) clădirile şi construcţiile obiectului industrial periculos;
d) declaraţia securităţii industriale.
(2) Expertiza securităţii industriale se realizează de către organizaţiile speciali-

zate de expertiză care respectă condiţiile şi cerinţele securităţii industriale stipulate 
în prezenta lege, în alte acte normative şi în documentele normativ-tehnice, auto-
rizate de către organul abilitat în domeniul securităţii industriale pentru efectuarea 
acestei expertize din contul agentului economic care desfăşoară activităţi la obiec-
tul industrial periculos.

(3) Modul de efectuare a expertizei securităţii industriale şi cerinţele faţă de 
întocmirea avizului la această expertiză se stabilesc de către organul abilitat în 
domeniul securităţii industriale.

Articolul 15. Declaraţia securităţii industriale 
(1) Pentru desfăşurarea activităţii la obiectul industrial periculos în corespun-

dere cu cerinţele securităţii industriale şi cerinţele faţă de localizarea şi lichidarea 
efectelor avariilor la acest obiect, agentul economic elaborează declaraţia securită-
ţii industriale a obiectului industrial periculos.

(2) Prin prezenta lege se stabileşte obligativitatea elaborării declaraţiei securi-
tăţii industriale la obiectele industriale periculoase la care se produc, se utilizează, 
se prelucrează, se formează, se depozitează, se transportă, se lichidează substanţe 
periculoase în cantităţile specificate în anexa nr.2 la prezenta lege.

(3) Obligativitatea elaborării declaraţiei securităţii industriale a obiectelor in-
dustriale periculoase nespecificate la alin.(2) poate fi stabilită de Guvern sau de 
organul abilitat în domeniul securităţii industriale.

(4) Declaraţia securităţii industriale se elaborează în orice etapă de activitate 
practică la obiectul industrial periculos. În cazul solicitării unei autorizări noi pen-
tru activitate şi/sau lucrări a obiectul industrial periculos, modificării cerinţelor de 
securitate sau a informaţiilor cuprinse în declaraţia securităţii industriale, aceasta 
se concretizează sau se elaborează una nouă.

 [Art.15 al.(4) modificat prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 
art. 349]

(5) Conducătorul agentului economic este responsabil, conform legii, de pleni-
tudinea şi autenticitatea informaţiei cuprinse în declaraţia securităţii industriale.

(6) Declaraţia securităţii industriale este prezentată la organul abilitat în dome-
niul securităţii industriale. Forma şi conţinutul declaraţiei securităţii industriale sînt 
stabilite de organul abilitat în domeniul securităţii industriale.

Articolul 16.Asigurarea obligatorie de răspundere pentru pagubele cauzate în 
procesul exploatării obiectului industrial periculos

(1) Agentul economic este obligat să efectueze asigurarea de răspundere pentru 
pagubele cauzate vieţii, sănătăţii sau bunurilor altor persoane, precum şi mediului 
înconjurător, în caz de avarie la obiectul industrial periculos, în conformitate cu 
actele normative în vigoare.
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(2) Mărimea sumei asigurării de răspundere pentru eventuala cauzare de pa-
gube se stabileşte în baza rezultatelor evaluării riscului de către experţii în evalu-
ări ai companiilor de asigurare sau ai organizaţiilor specializate de expertiză. La 
transportarea substanţelor periculoase prin localităţi, mărimea sumei asigurate se 
stabileşte pornind de la pagubele maxime posibile în caz de accident al mijlocului 
de transport.

Articolul 17. Organul abilitat în domeniul securităţii industriale
 (1) Conducătorul şi adjunctul conducătorului organului abilitat în domeniul se-

curităţii industriale sînt din oficiu inspectorul principal de stat pentru supraveghe-
rea tehnică a obiectelor industriale periculoase şi, respectiv, adjunctul inspectorului 
principal de stat pentru supravegherea tehnică a obiectelor industriale periculoase. 

 (2) Organul abilitat în domeniul securităţii industriale are următoarele funcţii:
 a) elaborarea proiectelor de acte normative, precum şi elaborarea şi aprobarea 

documentelor normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale;
 b) asigurarea implementării şi executării prevederilor legislaţiei în vigoare din 

domeniul securităţii industriale, ale tratatelor internaţionale din domeniu la care 
Republica Moldova este parte; 

 c) asigurarea unui cadru normativ-tehnic adecvat, care să stabilească cerinţele 
de securitate şi de inofensivitate a activităţilor şi/sau lucrărilor în domeniul secu-
rităţii industriale;

 d) stabilirea procedurilor de autorizare, de control şi supraveghere tehnică de 
stat în domeniul securităţii industriale;

 e) atestarea periodică, o dată la 3 ani, a specialiştilor care activează în domeniul 
securităţii industriale, cu eliberarea permiselor de exercitare;

 f) conlucrarea cu organele cu funcţii de reglementare, de supraveghere şi de 
control din alte ţări şi cu organizaţiile internaţionale din domeniul securităţii in-
dustriale;

 g) atestarea experţilor în domeniul securităţii industriale, cu eliberarea permi-
sului de exercitare;

 h) eliberarea autorizaţiilor tehnice în domeniul securităţii industriale;
 i) coordonarea regulamentelor de desfăşurare a activităţilor în domeniul se-

curităţii industriale, a planurilor de localizare şi de lichidare a posibilelor avarii la 
exercitarea lucrărilor în domeniul securităţii industriale, a programelor de instruire 
şi de reciclare a cadrelor în domeniul securităţii industriale;

 j) coordonarea programelor didactice de specialitate în învăţămîntul public şi 
privat pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniul securităţii indus-
triale, stabilirea modului de instruire, de atestare şi de perfecţionare a personalului 
în domeniul securităţii industriale, participarea în comisiile de examinare, cu elibe-
rarea permisului de exercitare primar;

 k) elaborarea şi aprobarea nomenclatorului producţiilor, al tehnologiilor, al 
utilajelor utilizate la obiectul industrial periculos şi al obiectelor industriale peri-
culoase;
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 l) stabilirea sistemului şi modului de efectuare a expertizei securităţii industri-
ale, a evaluării securităţii în procesul de exploatare şi a diagnosticării tehnice (in-
clusiv controlului nedistructiv) a obiectelor industriale periculoase, supravegherea 
şi controlul executării lor;

 m) participarea în comisiile de stat pentru recepţia şi darea în exploatare a 
obiectelor industriale periculoase;

 n) evidenţa avariilor produse la obiectele industriale periculoase;
 o) eliberarea autorizaţiilor tehnice la obiectele industriale periculoase pentru 

exploatare, fabricare, folosire, montare, reutilare, reparare, diagnosticare tehnică 
(inclusiv control nedistructiv) a echipamentului şi a utilajelor utilizate la aceste 
obiecte;

 p) organizarea activităţii Comisiei de Stat de Atestare în domeniul securităţii 
industriale.

 (3) Organul abilitat în domeniul securităţii industriale are următoarele drepturi:
 a) de a solicita agenţilor economici care activează în domeniul securităţii in-

dustriale îndeplinirea prevederilor actelor normative şi ale documentelor normativ-
tehnice;

 b) de a avea acces la informaţiile, datele tehnice şi contractuale necesare înde-
plinirii funcţiilor sale, cu respectarea confidenţialităţii;

 c) de a solicita agenţilor economici care activează în domeniul securităţii in-
dustriale să prezinte rapoarte, informaţii privind activitatea acestora în domeniul 
securităţii industriale;

 d) de a cere agentului economic care activează în domeniul securităţii industri-
ale prezentarea documentară a executării cerinţelor securităţii industriale stipulate 
de prezenta lege, de alte acte normative şi documente normativ-tehnice;

 e) de a suspenda sau a retrage, în conformitate cu prevederile Legii cu privire 
la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, autorizaţiile 
tehnice eliberate de el în cazul încălcării de către titular a prevederilor prezentei 
legi, ale actelor normative şi ale documentelor normativ-tehnice;

 f) de a solicita Camerei de Licenţiere iniţierea procedurii de suspendare sau de 
retragere a licenţelor în cazul în care titularul a încălcat condiţiile licenţierii.

 (4) Organul abilitat în domeniul securităţii industriale are următoarele obliga-
ţiuni:

 a) să informeze operativ organele competente referitor la depistarea încălcări-
lor grave care pot conduce la avarii şi/sau incidente cu efecte în masă la obiectele 
industriale periculoase;

 b) să asigure, în conformitate cu actele legislative în vigoare, păstrarea confi-
denţialităţii informaţiilor obţinute în procesul îndeplinirii funcţiilor de serviciu;

 c) să asigure gestionarea Registrului de stat al obiectelor industriale pericu-
loase.

Articolul 171. Supravegherea tehnică de stat în domeniul securităţii industriale 
 (1) Supravegherea tehnică de stat în domeniul securităţii industriale este 
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efectuată de către Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a 
Obiectelor Industriale Periculoase (denumit în continuare Inspectoratul Principal 
de Stat) din cadrul organului abilitat în domeniul securităţii industriale.

 (2) Structura şi regulamentul Inspectoratului Principal de Stat sînt aprobate de 
conducătorul organului abilitat în domeniul securităţii industriale.

 (3) Finanţarea Inspectoratului Principal de Stat se efectuează integral de la 
bugetul de stat şi din defalcările prevăzute de legislaţia în vigoare.

 (4) Şeful Inspectoratului Principal de Stat se numeşte de către conducătorul 
organului abilitat în domeniul securităţii industriale.

 (5) Colaboratorii Inspectoratului Principal de Stat, în exercitarea funcţiilor, sînt 
protejaţi de stat, cu excepţia personalului de deservire. Lista funcţiilor Inspectora-
tului Principal de Stat atribuite la categoria de funcţionari publici, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare, se aprobă de Guvern.

 (6) Colaboratorii Inspectoratului Principal de Stat în timpul exercitării func-
ţiilor poartă uniformă, conform regulamentului aprobat, confecţionată din contul 
surselor financiare alocate.

 (7) Inspectoratul Principal de Stat, prin intermediul colaboratorilor săi, exercită 
următoarele funcţii: 

 a) efectuarea controlului şi supravegherii tehnice de stat în scopul verificării 
condiţiilor de securitate a obiectelor industriale periculoase la care se practică acti-
vităţi şi/sau lucrări, precum şi a gradului de respectare a cerinţelor actelor normati-
ve şi ale documentelor normativ-tehnice;

 b) verificarea corectitudinii cercetării tehnice a cauzelor avariilor şi incidente-
lor produse la obiectele industriale periculoase, precum şi a suficienţei măsurilor 
întreprinse în corespundere cu rezultatele acestor cercetări; 

 c) darea de dispoziţii agentului economic privind înlăturarea încălcărilor depis-
tate referitoare la cerinţele securităţii industriale (potrivit formei stabilite în anexa 
nr.3);

 d) darea de indicaţii, în limita împuternicirilor sale, privind securitatea industri-
ală, inclusiv necesitatea efectuării expertizei securităţii industriale, a diagnosticării 
tehnice (inclusiv a controlului nedistructiv) a instalaţiilor tehnice şi a proceselor 
tehnologice utilizate la obiectul în cauză;

 e) darea de dispoziţii agentului economic de suspendare a lucrărilor execu-
tate în condiţii de nerespectare a cerinţelor securităţii industriale şi de sigilare a 
echipamentului sau a utilajului utilizat la obiectul industrial periculos, inclusiv a 
încăperilor, în cazul în care utilizarea lor de mai departe poate provoca avarii sau 
în caz de pericol pentru viaţa şi sănătatea salariaţilor şi/sau a populaţiei (potrivit 
formei stabilite în anexa nr.4);

 f) înregistrarea documentaţiei de proiect pentru lucrările de construcţie-mon-
tare, de reglare, de exploatare, de diagnosticare tehnică, de extindere, de recon-
strucţie, de reutilare tehnică, de conservare şi de lichidare a obiectelor industriale 
periculoase;
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 g) participarea în comisiile pentru recepţia şi darea în exploatare a obiectelor 
industriale periculoase;

 h) eliberarea autorizaţiei tehnice unice la obiectele industriale periculoase pen-
tru lucrări de reglare a utilajului utilizat la obiectul concret şi examinarea dării de 
seamă privind efectuarea lucrărilor de reglare;

 i) eliberarea autorizaţiei tehnice unice la obiectele industriale periculoase pen-
tru punerea în funcţiune a echipamentului şi utilajului utilizat la obiectul concret 
după lucrările de montare, de reglare, de extindere, de reconstrucţie, de reutilare 
tehnică, de conservare a lui. 

 (8) Inspectoratul Principal de Stat, prin intermediul colaboratorilor săi, are 
dreptul:

 a) de a avea acces nelimitat la orice loc unde se desfăşoară activităţi şi/sau 
lucrări în domeniul securităţii industriale, în conformitate cu prevederile actelor 
legislative în vigoare, inclusiv la informaţiile şi datele tehnice necesare exercitării 
controlului şi supravegherii tehnice de stat, cu respectarea confidenţialităţii;

 b) de a trage la răspundere administrativă, în modul stabilit de lege, persoanele 
culpabile de nerespectarea cerinţelor securităţii industriale şi de a înainta instan-
ţelor judecătoreşti materialele pentru a fi trase la răspundere penală persoanele în 
cauză, în modul stabilit de legislaţia în vigoare;

 c) de a reprezenta în instanţa judecătorească organul abilitat în domeniul secu-
rităţii industriale în acţiunile de reparare a prejudiciilor cauzate vieţii, sănătăţii şi 
bunurilor altor persoane prin nerespectarea cerinţelor securităţii industriale;

 d) de a prezenta organului abilitat în domeniul securităţii industriale propuneri 
argumentate de suspendare sau de retragere a autorizaţiilor tehnice, a certificatului 
de securitate şi a permiselor de exercitare;

 e) de a participa în comisiile de atestare a specialiştilor şi a muncitorilor în 
domeniul securităţii industriale;

 f) de a participa în comisiile de cercetare tehnică a cauzelor avariilor la obiec-
tele industriale periculoase;

 g) de a întreprinde alte acţiuni, prevăzute de actele legislative şi de documente-
le normativ-tehnice obligatorii, în vederea asigurării securităţii industriale.

 (9) Inspectoratul Principal de Stat are următoarele obligaţiuni:
 a) să asigure, în conformitate cu actele normative în vigoare, păstrarea confi-

denţialităţii informaţiei obţinute în procesul îndeplinirii funcţiilor de serviciu;
 b) să informeze operativ organul abilitat în domeniul securităţii industriale 

referitor la depistarea încălcărilor care pot provoca avarii la obiectele industriale 
periculoase. 

 (10) Supravegherea tehnică de stat în domeniul securităţii industriale se efec-
tuează din momentul înregistrării documentaţiei de proiect şi pe parcursul execută-
rii lucrărilor de construcţie-montare, de reglare, de diagnosticare tehnică (inclusiv 
controlul nedistructiv), de exploatare, de extindere, de reconstrucţie, de reutilare 
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tehnică, de conservare, inclusiv pînă la lichidarea obiectului industrial periculos.
 (11) În cadrul supravegherii tehnice de stat, la obiectul industrial periculos se 

efectuează cel mult un control în cursul unui an calendaristic, la obiectele industria-
le periculoase la care se efectuează lucrări miniere în subteran - cel mult un control 
la 3 luni şi la obiectele industriale periculoase la care se efectuează lucrări miniere 
la suprafaţă - cel mult un control la 6 luni.

 (12) Sistarea lucrărilor executate în condiţii de nerespectare a cerinţelor securi-
tăţii industriale pe un termen de pînă la 2 luni se face în baza dispoziţiei Inspecto-
ratului Principal de Stat (conform anexei nr.4). 

 (13) În cazul sistării lucrărilor executate în condiţii de nerespectare a cerinţelor 
securităţii industriale pe un termen ce depăşeşte 2 luni, dispoziţia pentru sistarea 
lucrărilor este valabilă doar cu adresarea în instanţa judecătorească în timp de 3 zile 
lucrătoare din ziua emiterii dispoziţiei pentru sistarea lucrărilor.

Articolul 18. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei privind securitatea in-
dustrială

Persoanele culpabile de încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii industriale 
poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Capitolul III
DISPOZIŢII FINALE

Articolul 19.
Guvernul, în termen de 3 luni:
va elabora şi va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în 

vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI   Dumitru DIACOV
Chişinău, 11 februarie 2000, Nr. 803-XIV.

Anexa nr. 1 
Obiectele industriale periculoase

La categoria obiectelor industriale periculoase se atribuie instalaţiile tehnologi-
ce a căror ieşire din funcţiune poate provoca avarii, precum şi obiectele la care: 

1) se produc, se utilizează, se prelucrează, se formează, se depozitează, se trans-
portă, se nimicesc următoarele substanţe periculoase: 

a) substanţe inflamabile - gaze care în amestec cu aerul, la presiune normală, 
devin inflamabile şi a căror temperatură de fierbere, la presiune normală, este mai 
mică sau egală cu 20 de grade Celsius; 

b) substanţe oxidante - substanţe ce menţin arderea, provoacă inflamabilitatea 
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şi/sau favorizează inflamabilitatea altor substanţe ca rezultat al reacţiei exotermice 
de oxidare-reducere; 

c) substanţe combustibile - lichide, gaze, prafuri, fibre cu proprietatea de a se 
autoaprinde sau de a forma, în contact cu aerul, amestecuri explozive, precum şi de 
a se aprinde de la o sursă de aprindere, care continuă să ardă şi după îndepărtarea 
sursei; 

d) substanţe explozive - substanţe care, sub acţiunea anumitor factori exteriori, 
suportă transformări chimice cu autoextindere extrem de rapide, degajînd căldură 
şi formînd gaze; 

e) substanţe toxice - substanţe care, acţionînd asupra organismelor vii, pot pro-
voca moartea acestora. Ele au următoarele caracteristici: 

- doza medie letală la introducerea în stomac - de la 15 pînă la 200 miligrame 
la un kilogram; 

- doza medie letală la contactul cu pielea - de la 50 pînă la 400 miligrame la un 
kilogram; 

concentraţia medie letală în aer - de la 0,5 pînă la 2 miligrame la un litru; 
f) substanţe de înaltă toxicitate - substanţe care, acţionînd asupra organismelor 

vii, pot provoca moartea acestora. Ele au următoarele caracteristici: 
- doza medie letală la introducerea în stomac - cel mult 15 miligrame la un 

kilogram; 
- doza medie letală la contactul cu pielea - cel mult 50 miligrame la un kilo-

gram; 
- concentraţia medie letală în aer - cel mult 0,5 miligrame la un litru; 
g) substanţe ce prezintă pericol pentru mediul înconjurător - substanţe care în 

mediul acvatic sînt caracterizate de următorii indici de toxicitate acută: 
- doza medie letală la acţiunea prin inhalare asupra unui peşte în decurs de 96 

de ore - cel mult 10 miligrame la 1 litru; 
concentraţia medie de toxine ce provoacă un anumit efect la acţiunea asupra 

dafniilor în decurs de 48 de ore - cel mult 10 miligrame la un litru; 
- concentraţia medie de inhibare la acţiunea asupra algelor în decurs de 72 de 

ore - cel mult 10 miligrame la un litru; 
2) se utilizează instalaţii ce funcţionează sub o presiune de peste 0,07 megapas-

cal sau la temperatura de încălzire a apei ce depăşeşte 115 grade Celsius, precum şi 
conducte de aburi şi de apă fierbinte; 

3) se utilizează instalaţii şi mecanisme de ridicat; 
4) se obţin topituri de metale feroase şi neferoase şi aliaje pe baza acestor to-

pituri; 
5) se efectuează lucrări miniere, lucrări de forare a sondelor cu adîncimea de 

peste 100 de metri, lucrări de îmbogăţire a minereurilor, precum şi lucrări în sub-
teran; 

6) se folosesc utilaje şi instalaţii electroenergetice şi termoenergetice cu grad 
sporit de pericol.
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Anexa nr. 2 
Cantitatea maximă de substanţe periculoase la obiectul industrial pericu-

los pentru care prezentarea declaraţiei securităţii industriale este obligatorie

Tabelul nr. 1

Substanţe periculoase Cantitatea 
maximă, t

Amoniac 500
Nitrat de amoniu (nitrat de amoniu şi amestecuri de 
amoniu, în care conţinutul de azot din nitratul de amoniu 
alcătuieşte mai mult de 28% din masă, precum şi soluţiile 
apoase ale nitratului de amoniu, în care concentraţia 
nitratului de amoniu alcătuieşte mai mult de 90% din 
masă)

2500

Nitrat de amoniu în formă de îngrăşăminte (îngrăşăminte 
simple pe bază de nitrat de amoniu, precum şi 
îngrăşăminte compuse, în care conţinutul de azot din 
nitratul de amoniu alcătuieşte mai mult de 28% din masă. 
Pe lîngă nitratul de amoniu, îngrăşămintele compuse mai 
conţin fosfat şi/sau caliu)

10000

Acrilonitril  200
Clor  25
Oxid de etilenă  50
Cianură de hidrogen  20
Fluorură de hidrogen  50
Sulfură de hidrogen  50
Dioxid de sulf  250
Trioxid de sulf  75
Alchili de plumb 50
Fosgen  0,75
Izocianat de metil  0,15
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Tabelul nr. 2 

Substanţe periculoase Cantitatea 
maximă, t

Gaze inflamabile  200
Lichide combustibile aflate la depozitele şi bazele de 
marfă şi de materie primă 

50000

Lichide combustibile utilizate în procesele tehnologice sau 
transportate prin conducte magistrale 

200

Substanţe toxice  200
Substanţe de înaltă toxicitate 20
Substanţe oxidante  200
Substanţe explozive  50
Substanţe care reprezintă pericol pentru mediul 
înconjurător  

200

Notă: 
1. Pentru substanţele periculoase neindicate în tabelul nr. 1 se aplică datele din 

tabelul nr. 2. 
2. În cazul în care distanţa dintre obiectele industriale periculoase este mai mică 

de 500 de metri, se ia în considerare cantitatea totală de substanţe periculoase. 
3. Dacă se utilizează cîteva tipuri de substanţe periculoase din una şi aceeaşi 

categorie, cantitatea maximă totală se calculează după formula: 
 n
 {∑[m(i)]/[m(i)}>1
 n-1 
în care; 
m(i) - cantitatea substanţei utilizate; 
M(i) - cantitatea maximă a substanţei utilizate în conformitate cu această listă 

pentru toate valorile lui i de la 1 pînă la n.
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Anexa nr.3

INSPECTORATUL PRINCIPAL DE STAT PENTRU SUPRAVEGHEREA
TEHNICĂ A OBIECTELOR INDUSTRIALE PERICULOASE

__________________________________ ______________________
 (locul emiterii dispoziţiei)            (ziua, luna, anul)

    DISPOZIŢIA nr. _____
______________________________  ____________________________
      (conducătorul întreprinderii)         (numele, prenumele)

Subsemnatul/Subsemnaţii__________________________________________
        (lucrător al/lucrători ai Serviciului)
cu participarea __________________________________________________
                            (numele, prenumele persoanelor enunţate, funcţia, întreprinderea)
______________________________________________________________

_________________________________________________________________,

conform Legii nr. 803-XIV din 11 februarie 2000 privind securitatea industrială 
a obiectelor industriale periculoase, în perioada de la _______________________ 

pînă la _______________________ am verificat starea tehnică a

______________________________________________________________
 (denumirea întreprinderii, a instituţiei, tipul, numărul de înregistrare)
______________________________________________________________

_________________________________________________________________

S-a constatat:

Nr.

crt.

Expunerea succintă a încălcărilor, cu indicarea 
paragrafului, a documentelor normativ-tehnice 

nerespectate

Măsurile 
propuse şi 

termenul de 
lichidare a 
încălcărilor

1 2 3
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Avizul de executare a prezentei dispoziţii se prezintă la __________________

______________________________________________________________
(locul, termenul)

______________________________________________________________

Dispoziţia a fost emisă de _________________________________________
    (numele, prenumele, funcţia, semnătura)

Am luat cunoştinţă de dispoziţie şi am primit un exemplar pentru executare

______________________________________________________________
         (numele, prenumele, funcţia, semnătura)

_____  __________________20___ 

                                                                                                                        

Anexa nr.4

INSPECTORATUL PRINCIPAL DE STAT PENTRU SUPRAVEGHEREA
TEHNICĂ A OBIECTELOR INDUSTRIALE PERICULOASE

__________________________         _________________________           
 (locul emiterii dispoziţiei)                      (ziua, luna, anul) 
 

DISPOZIŢIA nr. _____
pentru sistarea lucrărilor

_________________________                       _______________________
     (conducătorul întreprinderii)                                   (numele, prenumele)
           

Subsemnatul/Subsemnaţii__________________________________________
         (numele, prenumele, funcţia) 

___________________________________________________________

la verificarea tehnică (controlul tehnic) 
______________________________________________________________,
   (denumirea întreprinderii, a obiectului)  
         
сonform Legii nr.803-XIV din 11 februarie 2000 privind securitatea industrială 

a obiectelor industriale periculoase, am constatat următoarele încălcări ale actelor 
normative şi ale documentelor normativ-tehnice de profil în vigoare:
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1._____________________________________________________________

2._____________________________________________________________

3._____________________________________________________________

______________________________________________________________

Propun/Propunem:

Sistarea, cu începere de la ora ______________________________________
                                         (denumirea lucrărilor, a obiectului, numărul de înregistrare)   

______________________________________________________________

Obiectul este sigilat şi transmis sub răspunderea personală a

______________________________________

 (numele, prenumele, funcţia, semnătura)

______________________________________________________________

Lucrările vor fi reluate numai după lichidarea încălcărilor indicate mai sus, 
avînd permisiunea 

______________________________________________________________
                                             (numele, prenumele, funcţia)  

Dispoziţia a fost emisă de _________________________________________
    (numele, prenumele, funcţia, semnătura)   

     ______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ora  ___________

 ____  ___________________20___                                                                                              
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Aviz
de lichidare a încălcărilor care au determinat sistarea lucrărilor
(se întocmeşte de către beneficiarul întreprinderii, al obiectului)

Încălcările, în urma cărora au fost sistate ______________________________
                     (denumirea lucrărilor)

______________________________________________________________,

au survenit din următoarele motive:__________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

În corespundere cu dispoziţia  nr. ___________din _____________________
s-au efectuat următoarele măsuri de lichidare a încălcărilor:_______________ 
______________________________________________________________
         (se indică  măsurile luate şi volumul lucrărilor pe fiecare punct)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Durata sistării a constituit _________________________________________                              

(zile, ore) 

Persoanele care au admis încălcările ce au condus la sistarea lucrărilor:
______________________________________________________________ 

                (se indică numele, prenumele, funcţia)
______________________________________________________________
Măsurile întreprinse: _____________________________________________
______________________________________________________________
Reînceperea lucrărilor_____________________________________________
______________________________________________________________
                (denumirea obiectului, numărul de înregistrare)
                               
Conducătorul întreprinderii______________________________________

       (numele, prenumele, semnătura, L.Ş.)
 
_____ ___________________20___”
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 LEGE Nr. 1347 din 09.10.1997
privind deşeurile de producţie şi menajere

Publicat: 05.03.1998 în Monitorul Oficial Nr. 16-17 art. nr: 101

Parlamentul adoptă prezenta lege.
 Prezenta lege reglementează, conform prevederilor Legii privind protecţia 

mediului înconjurător, gestionarea deşeurilor de producţie şi menajere în scopul 
reducerii acestora şi reintroducerii lor maximale în circuitul economic, prevenirii 
poluării mediului.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

 Articolul 1. Noţiuni de bază
 în sensul prezentei legi sînt definite următoarele noţiuni de bază:
 deşeuri - substanţe, materiale, obiecte, resturi de materii prime provenite din ac-

tivităţi economice, menajere şi de consum, care şi-au pierdut, integral sau parţial, va-
loarea iniţială de întrebuinţare, dintre care unele sînt reutilizabile după prelucrare; 

 deşeuri de producţie - deşeuri rezultate în urma unor procese tehnologice;
 deşeuri menajere - deşeuri provenite din activităţi casnice şi de consum;
 deşeuri periculoase - deşeuri toxice, inflamabile, explozive, corosive, infecţi-

oase sau de altă natură, care, introduse în mediu, pot aduce daune plantelor, anima-
lelor sau omului;

 gestionarea deşeurilor - orice activitate legată de formarea, tratarea, ambala-
rea, depozitarea, transportarea, acumularea, neutralizarea, prelucrarea, utilizarea, 
înhumarea sau distrugerea deşeurilor;

 depozitarea deşeurilor - depunerea deşeurilor în locuri autorizate şi special 
amenajate în acest scop (poligoane, gunoişti, spaţii subterane), în vederea înhumă-
rii sau păstrării lor temporare pentru o posibilă prelucrare şi utilizare ulterioară;

 prelucrarea deşeurilor - efectuarea unor operaţiuni tehnologice (dezmembrare, 
tăiere, presare, brichetare, măcinare, topire-turnare, fermentare etc.), care modifică 
compoziţia şi proprietăţile fizice, chimice sau biologice ale deşeurilor în scopul 
transformării acestora în materii prime secundare sau neutralizării şi evacuării lor 
fără riscuri ecologice;

 neutralizarea deşeurilor - prelucrarea fizică, chimică sau biologică a deşeurilor 
în vederea lichidării ori diminuării proprietăţilor care prezintă pericol pentru calita-
tea mediului şi sănătatea populaţiei; 

 recuperarea deşeurilor - prelucrarea deşeurilor în vederea obţinerii substanţe-
lor reutilizabile ce se conţin în ele în stare pură, folosirea căldurii reacţiilor chimice 
rezultate din arderea deşeurilor;

 utilizarea deşeurilor - reintroducerea în circuitul economic a deşeurilor, ca ata-
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re ori ca materii prime secundare, a semifabricatelor, produselor finite sau energiei, 
obţinute în urma prelucrării deşeurilor.

 Articolul 2. Domeniul de aplicare a legii
 (1) Sub incidenţa prezentei legi cad toate persoanele fizice şi juridice care des-

făşoară activitate generatoare de deşeuri.
 (2) Legea reglementează relaţiile care apar la gestionarea deşeurilor formate 

în procesul:
 a) valorificării zăcămintelor şi prelucrării materiei prime minerale;
 b) fabricării, transportării şi stocării articolelor tehnice, mărfurilor de larg con-

sum, energiei şi agenţilor energetici;
 c) efectuării lucrărilor de construcţie, agricole, miniere şi de altă natură;
 d) prestărilor de servicii;
 e) consumului de produse industriale şi alimentare.
 (3) Gestionarea (utilizarea, evacuarea) deşeurilor radioactive, a sedimentelor 

apelor reziduale se efectuează în conformitate cu actele legislative în domeniu.

Capitolul II
ATRIBUŢII ŞI OBLIGAŢII 

ÎN DOMENIUL GESTIONĂRII  DEŞEURILOR

 Articolul 3. Atribuţiile Guvernului
 Guvernul:
 a) organizează elaborarea şi aprobă Programul de stat de valorificare a deşeu-

rilor de producţie şi menajere, asigură realizarea acestuia;
 b) coordonează pe linia gestionării deşeurilor activitatea ministerelor, departa-

mentelor şi altor autorităţi subordonate; 
 c) adoptă deciziile de afectare a terenurilor în vederea amenajării poligoanelor 

pentru depozitarea, prelucrarea, înhumarea sau distrugerea deşeurilor;
lit. d) exclusă
e) stabileşte limitele de depozitare (înhumare) a deşeurilor;
 f) aprobă Regulamentul privind modul de acordare a autorizaţiilor pentru des-

făşurarea activităţii de gestionare a deşeurilor şi stabileşte cuantumul taxei pentru 
eliberarea de autorizaţii agenţilor economici;

g) ia, în cazul în care autorităţile administraţiei publice locale nu-şi dau acordul, 
deciziile definitive pentru amplasarea obiectivelor de importanţă naţională privind 
neutralizarea, prelucrarea, depozitarea sau înhumarea deşeurilor, cu condiţia res-
pectării normelor ecologice şi a altor cerinţe de ordin social;

 h) realizează colaborarea internaţională în domeniu.
 Articolul 4. Atribuţiile autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor na-

turale şi cu protecţia mediului înconjurător
 (1) Autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia 

mediului înconjurător:
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 a) efectuează controlul de stat asupra respectării de către persoanele fizice şi 
juridice a legislaţiei privind gestionarea deşeurilor;

 b) eliberează şi retrage autorizaţiile pentru desfăşurarea activităţii de gestiona-
re a deşeurilor;

c) efectuează expertiza ecologică a programelor, schemelor, proiectelor de 
transportare, depozitare, prelucrare, neutralizare, recuperare, utilizare, înhumare şi 
distrugere a deşeurilor;

 d) limitează sau sistează activitatea agenţilor economici cînd aceasta se efectu-
ează cu încălcarea legislaţiei;

 e) elaborează şi prezintă Guvernului propuneri privind cuantumul taxelor pen-
tru depozitarea deşeurilor;

 f) aprobă, în comun cu Ministerul Sănătăţii şi Departamentul Situaţii Excepţi-
onale, Lista deşeurilor periculoase;

 f1) aprobă Regulamentul privind gestionarea deşeurilor, ţinînd cont de organi-
zarea colectării, depozitării şi prelucrării lor;

 g) controlează şi evaluează, în comun cu Ministerul Sănătăţii, situaţia ecolo-
gică din Republica Moldova din punct de vedere al gestionării deşeurilor şi infor-
mează populaţia despre aceasta;

 h) coordonează proiectele de construcţie şi reconstrucţie a obiectivelor econo-
mice şi sociale;

 i) colaborează cu organismele similare din alte ţări, efectuează studiul, sinteti-
zarea şi propagarea experienţei internaţionale în domeniu, controlează îndeplinirea 
obligaţiilor ce îi revin Republicii Moldova conform acordurilor internaţionale pe 
linie de gestionare a deşeurilor.

 (2) Deciziile luate, în limitele competenţei sale, de autoritatea centrală abilitată 
cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător în domeniul 
gestionării deşeurilor sînt executorii pentru toţi agenţii economici şi pot fi atacate 
în instanţa de contencios administrativ competentă.

Articolul 5. Atribuţiile Ministerului Sănătăţii
 Ministerul Sănătăţii:
 a) efectuează supravegherea sanitaro-epidemiologică a formării, transportării, 

depozitării, prelucrării, neutralizării, utilizării, înhumării şi distrugerii deşeurilor, ia 
deciziile privind prevenirea încălcărilor legislaţiei sanitare;

 b) stabileşte gradul de toxicitate a deşeurilor, elaborează Clasificatorul deşeuri-
lor toxice şi metodicele de determinare a gradului de toxicitate;

 c) coordonează deciziile privind afectarea terenurilor pentru depozitarea şi ne-
utralizarea deşeurilor periculoase;

 d) prezintă avizele privind admisibilitatea şi condiţiile sanitaro-igienice de uti-
lizare a produselor fabricate din deşeuri sau cu utilizarea acestora;

 e) coordonează, sub aspectul respectării cerinţelor sanitaro-epidemiologice, 
documentaţia de proiect pentru construcţia sau reconstrucţia întreprinderilor şi al-
tor obiective generatoare de deşeuri;
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 f) îndeplineşte alte funcţii prevăzute de Legea privind asigurarea sanitaro-epi-
demiologică a populaţiei şi de alte acte normative în domeniu.

 Articolul 6. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale
 Autorităţile administraţiei publice locale:
 a) asigură executarea pe teritoriile din subordine a legislaţiei privind gestiona-

rea deşeurilor;
 b) efectuează coordonarea şi reglementarea economico-organizatorică a acţi-

unilor persoanelor fizice şi juridice, aflate pe teritoriile din subordine, în domeniul 
gestionării deşeurilor în vederea depistării şi reintroducerii lor maximale în circu-
itul economic;

 c) adoptă, de comun acord cu autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului 
şi pentru sănătate, deciziile privind afectarea terenurilor pentru depozitarea deşe-
urilor şi construcţia (extinderea) obiectivelor destinate prelucrării şi neutralizării 
acestora, efectuează controlul asupra distrugerii deşeurilor şi reparării prejudiciilor 
cauzate mediului de către deşeurile de producţie şi menajere;

 d) efectuează comasarea mijloacelor băneşti ale persoanelor fizice şi juridice, 
situate pe teritoriile din subordine, a fondurilor ecologice şi a bugetelor unităţilor 
administrativ-teritoriale pentru finanţarea construcţiei obiectivelor noi, extinderea 
şi reconstrucţia obiectivelor existente de prelucrare, neutralizare şi distrugere a de-
şeurilor;

e) efectuează evidenţa sistematică a formării, depozitării şi prelucrării deşeuri-
lor pe teritoriul din subordine;

 f) organizează colectarea şi evacuarea deşeurilor menajere, precum şi a celor ce 
aparţin micilor producători, afectează locurile pentru depozitarea lor;

 g) întocmesc şi ţin registrele locurilor de depozitare a deşeurilor;
 h) adoptă, în comun cu Departamentul Situaţii Excepţionale, măsurile de pro-

tecţie civilă la obiectivele economice generatoare de deşeuri periculoase;
 i) iau măsurile necesare pentru lichidarea gunoiştilor neautorizate şi necontro-

late;
 j) propagă prevederile legislaţiei privind gestionarea deşeurilor; 
 k) informează populaţia asupra situaţiei privind depozitarea, păstrarea şi prelu-

crarea deşeurilor în localitatea, zona respectivă, antrenînd-o la colectarea deşeuri-
lor inofensive şi a materiilor prime secundare.

 Articolul 7. Atribuţiile altor autorităţi
 Atribuţiile altor autorităţi împuternicite cu gestionarea deşeurilor sînt determi-

nate de legislaţie.
 Articolul 8. Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice
 Persoanele fizice şi juridice sînt obligate:
 a) să utilizeze tehnologii nonpoluante, fără sau cu puţine deşeuri;
 b) să asigure colectarea şi sortarea deşeurilor în dependenţă de natura acestora 

(sticlă, carton, masă plastică, metal, reziduuri alimentare etc.);
 c) să ţină evidenţa strictă a tuturor deşeurilor rezultate din activităţile lor de 

producţie;
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 d) să utilizeze deşeurile cu riscuri ecologice minime;
 e) să efectueze controlul de laborator al calităţii mediului în spaţiile de depozi-

tare şi păstrare provizorie a deşeurilor;
 f) să repare integral prejudiciul cauzat mediului, sănătăţii şi bunurilor popu-

laţiei, precum şi persoanelor juridice, în cazul încălcării legislaţiei în domeniul 
gestionării deşeurilor;

 g) să pună la dispoziţia populaţiei orice informaţie privind situaţia în domeniul 
nominalizat. Persoanele fizice şi juridice poartă răspunderea prevăzută de legislaţie 
pentru furnizarea cu premeditare a informaţiilor incomplete şi inexacte;

 h) să informeze de îndată autorităţile teritoriale pentru protecţia civilă şi situaţii 
excepţionale, pentru protecţia mediului şi pentru sănătate, precum şi autorităţile 
administraţiei publice locale despre apariţia cazurilor de avarie legate de poluarea 
mediului cu deşeuri toxice şi periculoase şi despre acţiunile întreprinse în legătură 
cu aceasta;

 i) să asigure transportarea, depozitarea, prelucrarea, neutralizarea şi utilizarea 
deşeurilor toxice şi periculoase în baza contractelor încheiate cu agenţii economici, 
deţinători de autorizaţii corespunzătoare, supraveghind riguros procesele nomina-
lizate;

j) să asigure deşeurile toxice depozitate şi cele transportate cu etichete indicînd 
gradul de toxicitate, denumirea completă a deşeurilor, starea lor de agregare, culoa-
rea, mirosul, proprietăţile inflamabile şi explozibile, tipul ambalajului, denumirea 
procesului tehnologic din care au rezultat, cerinţele speciale de comportament în 
condiţii normale şi în situaţii excepţionale, adresa întreprinderii, organizaţiei unde 
s-au format;

 k) să asigure importul şi fabricarea produselor alimentare şi a mărfurilor de 
larg consum în ambalaje reutilizabile şi reciclabile, inofensive pentru mediu, co-
lectarea şi recuperarea ambalajelor proprii sau importate, să nu admită ambalarea 
excesivă.

Capitolul III
NORMAREA, EVIDENŢA, PLANIFICAREA, CONTROLUL 
ŞI SUPRAVEGHEREA, MONITORIZAREA ÎN DOMENIUL 

GESTIONĂRII DEŞEURILOR

 Articolul 9. Normarea
 (1) Normarea formării, depozitării, prelucrării, utilizării, neutralizării, eva-

cuării, înhumării şi distrugerii deşeurilor se efectuează prin aplicarea unui sistem 
de indici reglatori ai activităţilor respective. Normativele servesc la determinarea 
cantităţilor maxim admisibile de deşeuri deosebit de periculoase, rezultate în urma 
proceselor tehnologice, a gradului lor de toxicitate, a conţinutului componenţilor 
toxici din unele categorii de deşeuri periculoase, a cerinţelor faţă de persoanele 
fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de gestionare a deşeurilor şi faţă de con-
diţiile care trebuie respectate la obiectivele implicate în asemenea activităţi.
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 (2) Proiectele normativelor sînt elaborate de ministere, departamente, între-
prinderi şi organizaţii de comun acord cu autoritatea centrală abilitată cu gestiunea 
resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător şi Ministerul Sănătăţii.

 (3) Procedura de elaborare şi de aprobare a normativelor este stabilită de au-
toritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului 
înconjurător în comun cu Ministerul Sănătăţii.

 Articolul 10. Evidenţa
 (1) Sînt supuse evidenţei de stat toate deşeurile de producţie şi menajere.
 (2) Evidenţa de stat a deşeurilor se efectuează în modul stabilit de Guvern.
 (3) Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de producţie ţin evi-

denţa primară a deşeurilor şi prezintă autorităţilor teritoriale pentru statistică şi 
pentru protecţia mediului dări de seamă despre prezenţa, formarea, prelucrarea şi 
utilizarea deşeurilor rezultate din aceste activităţi.

 (4) Sistemul şi formele de evidenţă şi dări de seamă cu privire la deşeuri se 
stabilesc de către Departamentul Statisticii de comun acord cu autoritatea centrală 
abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.

 Articolul 11. Planificarea
 (1) Ministerele, departamentele, autorităţile administraţiei publice locale, 

asociaţiile, întreprinderile şi organizaţiile elaborează, în limitele competenţei lor, 
programe de gestionare a deşeurilor, ce includ măsuri care asigură reducerea vo-
lumului acestora, reintroducerea lor maximală în circuitul economic în calitate de 
materii prime secundare sau evacuarea lor fără riscuri ecologice.

 (2) Autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia 
mediului înconjurător, în comun cu Ministerul Economiei şi Reformelor, elaborea-
ză, în baza programelor nominalizate, proiectul Programului de stat de valorificare 
a deşeurilor de producţie şi menajere, care este aprobat de Guvern. 

 (3) Programul de stat de utilizare a deşeurilor de producţie şi menajere serveşte 
drept document de bază pentru realizarea unui sistem de acţiuni tehnico-ştiinţifice, 
economico-organizatorice şi sociale conexe de gestionare a deşeurilor şi de realiza-
re a unei politici tehnico-ştiinţifice şi investiţionale unice în domeniu.

 Articolul 12. Întocmirea şi ţinerea registrelor locurilor de depozitare a deşe-
urilor

 (1) În scopul asigurării unei evidenţe şi descrieri cît mai complete a locurilor 
de depozitare, acumulare şi înhumare a deşeurilor, precum şi pentru controlul in-
fluenţei acestora asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, autorităţile administraţiei 
publice locale sînt obligate să întocmească, cu sprijinul metodologic al autorităţi-
lor competente pentru sănătate şi pentru protecţia mediului, registrele locurilor de 
depozitare a deşeurilor, conform indicilor lor calitativi şi cantitativi. Registrele se 
întocmesc în baza datelor evidenţei deşeurilor, a datelor din dările de seamă ale 
întreprinderilor generatoare de deşeuri şi a informaţiilor prezentate de autorităţile 
care efectuează controlul locurilor de depozitare a deşeurilor.

 (2) Modul de întocmire şi ţinere a registrelor nominalizate se stabileşte de către 
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autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediu-
lui înconjurător de comun acord cu Ministerul Sănătăţii.

 Articolul 13. Controlul şi supravegherea
 (1) Controlul de stat în domeniul gestionării deşeurilor este exercitat de către 

autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediu-
lui înconjurător.

 (2) Supravegherea de stat asupra respectării cerinţelor sanitaro-epidemiologice 
în domeniul nominalizat constituie atribuţia Ministerului Sănătăţii.

 (3) Controlul primar al formării, utilizării, depozitării, neutralizării şi evacuării 
deşeurilor constituie atribuţia persoanelor fizice şi juridice, care desfăşoară activi-
tăţi de producţie.

 Articolul 14. Monitorizarea
 (1) Pentru evaluarea şi prognozarea impactului asupra mediului a deşeurilor de 

producţie şi menajere, prevenirea, depistarea şi lichidarea la timp a consecinţelor 
negative ale acestuia, autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului efectuează 
monitorizarea locurilor de depozitare (înhumare) a deşeurilor - parte componentă a 
sistemului de stat de monitorizare a mediului.

 (2) Procedura şi metodologia monitorizării sînt determinate de autoritatea cen-
trală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.

 Articolul 15. Informaţiile privind starea locurilor de depozitare a deşeurilor
 Informaţiile privind starea locurilor de depozitare a deşeurilor şi influenţa aces-

tora asupra mediului şi sănătăţii populaţiei se prezintă de autorităţile administraţiei 
publice locale, organele autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor natu-
rale şi cu protecţia mediului înconjurător şi Ministerului Sănătăţii la cererea între-
prinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, cetăţenilor şi a mijloacelor de informare în 
masă, în modul stabilit de Guvern.

Capitolul IV
CERINŢELE PRIVIND SECURITATEA ECOLOGICĂ

 Articolul 16. Prevenirea şi limitarea influenţei negative a deşeurilor pericu-
loase

 (1) În scopul prevenirii sau limitării influenţei negative a deşeurilor asupra 
mediului şi sănătăţii populaţiei, se interzice:

 a) desfăşurarea oricărei activităţi generatoare de deşeuri periculoase fără a 
deţine autorizaţia pentru depozitarea (înhumarea), prelucrarea, utilizarea, neutra-
lizarea şi evacuarea lor; 

b) aplicarea rezultatelor investigaţiilor ştiinţifice, implementarea invenţiilor 
şi tehnologiilor noi care nu prevăd soluţii de utilizare, neutralizare şi evacuare a 
deşeurilor;

 c) producerea şi aplicarea mijloacelor de protecţie a plantelor, îngrăşăminte-
lor minerale, substanţelor toxice generatoare de deşeuri periculoase.
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 (2) Se interzice importul ambalajelor de unică folosinţă, cu sau fără conţinut, 
prevăzute în anexa nr.2, dacă producătorul (comercializatorul) nu dispune de o 
reţea de colectare şi/sau de instalaţii de distrugere a acestora, fără a cauza preju-
dicii mediului.

Articolul 17. Cerinţele privind elaborarea de noi materiale şi tehnologii, pro-
iectarea şi construcţia obiectivelor de orice fel

 (1) Persoanele fizice şi juridice care elaborează noi materiale şi tehnologii, 
proiectează construcţia întreprinderilor şi altor obiective generatoare de deşeuri 
sînt obligate să prevadă folosirea unor utilaje şi procese tehnologice speciale 
pentru prelucrarea, neutralizarea şi evacuarea deşeurilor.

 (2) Este interzisă construcţia şi punerea în funcţiune a întreprinderilor noi 
şi a celor reconstruite, precum şi a altor obiective care nu sînt asigurate cu uti-
laje şi tehnologii inofensive de utilizare, prelucrare, neutralizare şi evacuare a 
deşeurilor şi nu deţin avizele favorabile ale serviciilor de expertiză ecologică şi 
sanitaro-epidemiologică.

 (3) La luarea deciziilor privind extinderea localităţilor urbane şi rurale, se 
vor prevedea condiţiile necesare, precum şi măsurile tehnice şi de altă natură, 
care ar asigura prelucrarea, neutralizarea şi evacuarea deşeurilor de producţie şi 
menajere.

 Articolul 18. Cerinţele privind depozitarea (înhumarea) şi păstrarea deşeurilor
 (1) Depozitarea (înhumarea) şi păstrarea deşeurilor se efectuează prin me-

tode şi mijloace care exclud periclitarea calităţii mediului, sănătăţii populaţiei şi 
provocarea altor daune.

 (2) Selectarea şi afectarea terenurilor pentru depozitarea deşeurilor, construcţia, 
amenajarea şi exploatarea obiectivelor adecvate (depozite, poligoane) şi conserva-
rea lor se efectuează în conformitate cu normele şi regulile de construcţie şi sanita-
re în modul stabilit de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale 
şi cu protecţia mediului înconjurător de comun acord cu Ministerul Sănătăţii.

 (3) Fiecare loc de depozitare a deşeurilor (depozit, poligon) trebuie să aibă un 
paşaport special (certificat), în care se indică natura deşeurilor, originea acestora, 
indicii lor calitativi şi cantitativi şi numărul de înregistrare.

 (4) La prelucrarea şi distrugerea (incinerarea) deşeurilor, se asigură depozita-
rea sau înhumarea reziduurilor formate.

 Articolul 19. Modul de depozitare (înhumare) şi păstrare a deşeurilor 
 (1) Depozitarea (înhumarea) şi păstrarea deşeurilor se efectuează în locuri şi 

obiective destinate pentru aceasta de autorităţile administraţiei publice locale în 
cazurile cînd depozitarii deţin autorizaţii speciale, în care este indicat volumul de-
şeurilor în limitele stabilite.

 (2) Eliberarea autorizaţiilor şi stabilirea limitelor de depozitare (înhumare) a 
deşeurilor se efectuează în temeiul articolelor 68 şi 69 ale Legii privind protecţia 
mediului înconjurător, în modul stabilit de autoritatea centrală abilitată cu gestiu-
nea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător. 
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(3) Persoanele fizice şi juridice sînt obligate să se conformeze termenului de 
valabilitate a autorizaţiei, procedurii de prelungire a acestuia şi limitelor stabilite 
de depozitare (înhumare) a deşeurilor. Locurile de depozitare sînt utilizate numai 
pentru deşeurile indicate în autorizaţie.

 (4) Normele şi modul de depozitare provizorie a deşeurilor pe teritoriul între-
prinderilor şi organizaţiilor se stabilesc de către autorităţile pentru protecţia mediu-
lui de comun acord cu cele ale supravegherii sanitare.

 Articolul 20. Restricţii
 (1) Se interzice:
 a) aruncarea deşeurilor în sistemele de drenaj şi obiective acvatice, depozitarea 

şi prelucrarea lor pe teritoriul zonelor de protecţie a bazinelor şi a cursurilor de 
apă, în zonele de protecţie sanitară a surselor de aprovizionare cu apă potabilă şi a 
apeductelor, în spaţii de recreere, rezervaţii naturale şi parcuri, precum şi în fîşiile 
de protecţie ale căilor ferate şi rutiere;

b) înhumarea şi prelucrarea deşeurilor periculoase, deşeurilor de producţie şi 
menajere în perimetrul localităţilor urbane şi rurale, în orizonturile subterane, în 
zonele balneoclimaterice şi de agrement, precum şi în alte locuri unde aceasta ar 
periclita calitatea mediului şi sănătatea populaţiei;

c) introducerea în ţară de deşeuri şi reziduuri de orice natură, în stare brută, cu 
excepţia maculaturii prelucrate şi a cioburilor din sticlă, prevăzute în anexa nr.3, 
destinate utilizării în calitate de materie primă secundară la întreprinderile autohto-
ne existente,în scopul prelucrării, acumulării temporare, depozitării, înhumării sau 
distrugerii prin orice metode.

 (2) Se interzice importul ambalajelor de unică folosinţă, cu sau fără conţinut, 
prevăzute în anexa nr.2, pentru care nu există metode inofensive de reciclare sau 
de distrugere.

(3) înhumarea deşeurilor în spaţii subterane poate fi autorizată în cazuri ex-
cepţionale şi numai în temeiul unor investigaţii speciale, cu respectarea normelor, 
regulilor şi cerinţelor prevăzute de legislaţie.

 Deciziile privind folosirea subteranelor pentru înhumarea deşeurilor şi altor 
substanţe toxice, conform articolelor 36 şi 37 ale Codului subsolului, sînt de com-
petenţa Guvernului.

Capitolul V
FINANŢAREA ŞI STIMULAREA ECONOMICĂ

 Articolul 21. Finanţarea activităţilor de gestionare a deşeurilor
 Finanţarea activităţilor de utilizare, prelucrare, depozitare (înhumare), păstrare 

şi distrugere a deşeurilor se efectuează din contul: 
 a) bugetului de stat şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;
b) persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activitate generatoare de deşe-

uri;
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 c) fondurilor ecologice republican şi locale;
 d) creditelor bancare;
 e) donaţiilor.
 Articolul 22. Plata pentru depozitarea deşeurilor
 (1) Depozitarea (înhumarea) deşeurilor de producţie şi menajere se efectuează 

contra plată.
 (2) Cuantumul plăţii pentru depozitarea deşeurilor, în limitele stabilite şi ţinînd 

cont de pericolul ecologic, se stabileşte conform anexei la prezenta lege.
 (3) Pentru depozitarea deşeurilor în cantităţi ce depăşesc limitele stabilite se 

încasează o plată în mărimea a 5 taxe fixate.
 (4) Achitarea taxei nu scuteşte persoanele fizice şi juridice de răspundere pen-

tru securitatea ecologică la depozitarea deşeurilor.
 (5) Plata pentru depozitarea deşeurilor poate fi diferenţiată în funcţie de starea 

mediului înconjurător în zona respectivă, de valoarea recreativă şi agricolă a teri-
toriului.

 (6) Nu se încasează plata pentru depozitarea provizorie a deşeurilor în staţiile 
de transbordare şi în cîmpurile de compostare sau filtrare.

 (7) Modul de stabilire, diferenţiere şi percepere a taxelor pentru depozitarea 
deşeurilor este determinat de Guvern la prezentarea autorităţii centrale abilitate 
cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător. Mijloacele 
obţinute din plăţile pentru depozitarea deşeurilor, precum şi din amenzile pentru 
încălcarea legislaţiei privind gestionarea deşeurilor, se transferă pe conturile fon-
durilor ecologice.

 Articolul 23. Stimularea economică a utilizării şi prelucrării deşeurilor
 (1) Măsurile de stimulare economică a utilizării şi prelucrării deşeurilor includ:
a) alocarea fondurilor din bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-

teritoriale pentru realizarea măsurilor privind utilizarea şi prelucrarea deşeurilor; 
b) acordarea de înlesniri fiscale şi credite preferenţiale persoanelor fizice şi ju-

ridice care utilizează deşeurile în calitate de materii prime.
 (2) Modul de realizare a măsurilor de stimulare economică a utilizării şi prelu-

crării deşeurilor este determinat de legislaţie.

Capitolul VI
CONTRAVENŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

 Articolul 24. Contravenţiile în domeniul gestionării deşeurilor
 Constituie contravenţii în domeniul gestionării deşeurilor:
 a) nerespectarea modului stabilit de colectare, păstrare, transportare, depozi-

tare, neutralizare şi evacuare a deşeurilor, care a condus sau poate să conducă la 
poluarea mediului;

 b) depozitarea arbitrară în locurile interzise sau utilizarea altor procedee de 
evacuare a deşeurilor fără autorizarea autorităţilor abilitate;
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 c) neexecutarea dispoziţiilor şi prescripţiilor autorităţilor împuternicite cu 
exercitarea controlului de stat asupra depozitării, prelucrării, evacuării şi înhumării 
deşeurilor;

 d) tăinuirea sau prezentarea informaţiilor false sau incomplete privind gestio-
narea deşeurilor, precum şi evacuarea lor în caz de avarie;

 e) încălcarea regulilor de evidenţă şi control primar în domeniul nominalizat;
 f) nerespectarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă asupra gestionării 

deşeurilor;
 g) transmiterea deşeurilor periculoase unor persoane fizice sau juridice ce nu 

deţin autorizaţii pentru transportarea, păstrarea şi prelucrarea lor;
h) nerespectarea regimului şi regulilor stabilite de exploatare a instalaţiilor pen-

tru prelucrarea şi neutralizarea deşeurilor, precum şi a locurilor pentru depozitarea 
ori înhumarea deşeurilor de producţie, menajere şi de altă natură;

 i) proiectarea şi construcţia întreprinderilor şi altor obiective, precum şi imple-
mentarea de materiale şi tehnologii, care nu satisfac cerinţele de securitate privind 
utilizarea, prelucrarea şi evacuarea deşeurilor;

 j) nerespectarea altor reguli şi cerinţe prevăzute de prezenta lege şi de alte acte 
normative.

 Articolul 25. Responsabilităţi
 (1) Persoanele fizice şi juridice culpabile de încălcarea legislaţiei privind ges-

tionarea deşeurilor poartă răspundere materială, disciplinară, administrativă şi pe-
nală, după caz, conform legislaţiei. 

 (2) Litigiile apărute în ceea ce priveşte formarea, depozitarea, utilizarea, neu-
tralizarea şi evacuarea deşeurilor se soluţionează pe cale judiciară.

Capitolul VII
ACORDURILE INTERNAŢIONALE

 Articolul 26. Prioritatea acordurilor internaţionale
 În cazul în care un acord internaţional la care Republica Moldova este parte 

conţine alte reguli decît cele prevăzute în legislaţia naţională privind gestionarea 
deşeurilor de producţie şi menajere, se vor aplica prevederile acordului interna-
ţional.

Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

 Articolul 27
 Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia art.16 alin.(2) şi 

art.20 alin.(2) care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2010.
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Articolul 28
 Guvernul:
 - va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea Legii cu privire la re-

sursele materiale secundare şi a altor acte legislative în concordanţă cu prezenta 
lege;

 - va aduce propriile sale acte normative în concordanţă cu prezenta lege;
 - va asigura, în termen de 6 luni:
 modificarea sau abrogarea de către ministere şi departamente a actelor lor nor-

mative ce contravin prezentei legi;
 elaborarea şi prezentarea de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea 

resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, în comun cu Ministerul 
Justiţiei şi cu Procuratura ecologică, a propunerilor privind operarea în Codul penal 
şi în Codul cu privire la contravenţiile administrative a modificărilor ce rezultă din 
prezenta lege;

 - va elabora şi va aproba, în termen de 1 an, Programul de stat de valorificare 
a deşeurilor de producţie şi menajere, argumentat din punct de vedere economic şi 
ecologic;

 - va elabora şi va aproba, în termen de 3 luni:
 Instrucţiunea cu privire la calcularea şi perceperea taxei pentru depozitarea 

(înhumarea) deşeurilor;
 Regulamentul privind modul de acordare a autorizaţiilor pentru desfăşurarea 

activităţii de gestionare a deşeurilor;
 - va asigura, în termen de 3 luni, elaborarea şi prezentarea de către Ministerul 

Sănătăţii, în comun cu autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale 
şi cu protecţia mediului înconjurător, a Clasificatorului deşeurilor toxice;

 - va asigura, în termen de 2 luni, elaborarea proiectului şi construcţia unui poli-
gon pentru prelucrarea, neutralizarea şi înhumarea deşeurilor toxice şi periculoase, 
prevăzut cu o secţie pentru demercurizarea lămpilor luminiscente uzate.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI   Dumitru MOŢPAN
 Chişinău, 9 octombrie 1997, Nr. 1347-XIII.
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Anexă nr.1
la Legea privind deşeurile

de producţie şi menajere

Taxele pentru depozitarea deşeurilor de producţie şi menajere în limitele 
stabilite la o unitate de masă

Cuantumul taxei, în 
salarii minime

 Pentru depozitarea unei tone de deşeuri în amplasamente 
autorizate
 deşeuri netoxice 0,06
 deşeuri toxice cu gradul de toxicitate:

I 20
II 6
III 2
IV 1

 Pentru depozitarea unei tone de deşeuri pe teritoriul 
persoanelor fizice şi juridice:
 deşeuri netoxice   0,001
 deşeuri toxice cu gradul de toxicitate:

I 5,8
II 1,8
III 0,6
IV 0,3
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Anexa nr.2
la Legea privind deşeurile 

de producţie şi menajere

L I S T A
ambalajelor de unică folosinţă interzise pentru import în lipsa capacităţilor 

şi metodelor de reciclare a lor
Poziţia tarifară Denumirea mărfii

1 2
 Lăzi, cutii, saci, pungi şi alte ambalaje din hîrtie, carton, vată 

de celuloză sau pînzeturi din fibre celulozice; obiecte din 
carton pentru birou, pentru magazine sau similare

4819 20 101 --- Pachete „Tetra pac”
 Folii şi benzi subţiri din aluminiu (chiar imprimate sau fixate 

pe hîrtie, pe carton, pe materiale plastice sau pe alte suporturi 
similare), cu o grosime de maximum 0,2 mm (fără a include 
suportul) 

7607 11 -- Simplu laminate:
7607 11 100 --- Cu grosimea sub 0,021 mm
7607 11 900 --- Cu grosimea de minimum 0,021 mm, dar maximum 0,2 

mm
7607 19 -- Altele:
7607 19 100 --- Cu grosimea sub 0,021 mm
 --- Cu grosimea de minimum 0,021 mm, dar de maximum 0,2 

mm:
7607 19 910 ---- Autoadezive
7607 19 990 ---- Altele
7607 20 - Pe suport:
7607 20 100 -- Cu grosimea (grosimea suportului nu este inclusă) sub 0,021 

mm
 -- Cu grosimea (grosimea suportului nu este inclusă) de 

minimum 0,021 mm, dar de maximum 0,2 mm:
7607 20 910 --- Autoadezive
7607 20 990 --- Altele
 Rezervoare, butoaie, bidoane, butii, cutii şi recipiente similare 

din aluminiu (inclusiv recipiente tubulare rigide sau flexibile), 
pentru orice substanţe (cu excepţia gazelor comprimate 
sau lichefiate), cu o capacitate de maximum 300 litri, fără 
dispozitive mecanice sau termice, chiar căptuşite sau izolate 
termic

7612 10 000 - Recipiente tubulare flexibile
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7612 90 - Altele:
7612 90 100 -- Recipiente tubulare rigide
7612 90 200 -- Recipiente de tipul celor utilizate pentru aerosoli

  Notă. Interdicţia se referă numai la mărfurile de la poziţiile tarifare indicate.
 

Anexa nr.3
 Materia primă secundară pasibilă importului

 Poziţia tarifară Denumirea mărfii 
1 2 

4707 Hîrtie sau carton reciclabile (deşeuri şi maculatură):
4707 10 000 - Hîrtii sau carton kraft nealbite sau hîrtie sau cartoane 

ondulate
4707 20 000 Alte hîrtii sau cartoane, obţinute în principal din paste chimice 

albite,  necolorate în masă
4707 30 - Hîrtii sau cartoane, obţinute în principal din pastă mecanică 

(de exemplu, ziare, periodice şi imprimate similare): 
4707 30 100 - Obţinută din numere vechi de ziare sau nevîndute, din 

reviste, anuare, cărţi de telefon, broşuri şi imprimate 
publicitare

4707 90 - Altele, inclusiv deşeuri şi maculatură netriată:
4707 90 100 -- Netriate (şi anume deşeuri de producţie şi menajere de 

diverse sortimente de cartoane, de hîrtie albă şi colorată)
4707 90 900 --Triate (şi anume bucşe de hîrtie)

7001 00 Cioburi şi alte deşeuri şi resturi din sticlă; sticlă în masă: 
7001 00 100 - cioburi şi alte deşeuri şi resturi din sticlă (ce nu conţin 

substanţe periculoase) 
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Lege nr. 160 din 12.07.2007
energiei regenerabile

Publicat: 17.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 127-130 art nr: 550

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE 

 Articolul 1. Obiectul legii
 Obiectul prezentei legi îl constituie cadrul juridic de funcţionare a sectorului 

energiei regenerabile, raporturile sociale şi economice care se constituie în pro-
cesul valorificării surselor regenerabile de energie, modalităţile de organizare a 
producerii şi comercializării energiei şi combustibilului regenerabile.

 Articolul 2. Domeniul de reglementare 
 Prezenta lege reglementează activităţile în domeniul surselor regenerabile de 

energie, şi anume:
stabileşte principiile şi obiectivele politicii de stat în domeniul valorificării a) 
surselor regenerabile de energie;
indică modalităţile de integrare a surselor regenerabile de energie în siste-b) 
mul energetic naţional;
prevede corelarea activităţilor de producere, evidenţă, transport, distribuţie c) 
şi consum al energiei şi combustibilului din surse regenerabile;
identifică resursele financiare şi mecanismul economico-financiar de susţi-d) 
nere a procesului de valorificare a surselor regenerabile de energie;
stipulează modalităţile de asigurare informaţională a activităţii în domeniul e) 
surselor regenerabile de energie;

  stabileşte măsurile economice şi organizatorice orientate spre stimularea f) 
producerii şi utilizării energiei din surse regenerabile;
indică direcţiile principale de colaborare în domeniul vizat.g) 

 Articolul 3. Semnificaţia unor noţiuni
 Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul acestei legi au următoarea semni-

ficaţie:
 surse regenerabile de energie - surse de energie din categoria celor nefosile, 

cum ar fi energia solară, cea eoliană, geotermală, hidroenergia, biomasa, energia 
valurilor,biogazul, gazul de fermentare a deşeurilor (gazul de depozit), gazul de 
fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate;

 energie regenerabilă - energie produsă prin valorificarea surselor regenerabile 
de energie, inclusiv din combustibil regenerabil;

 biomasă - fracţiune biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din 
agricultură, silvicultură sau sectoarele industriale conexe, inclusiv cea a materiilor 
vegetale şi animale, precum şi a deşeurilor industriale şi urbane;
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 combustibil regenerabil - combustibil provenit din surse regenerabile de ener-
gie, în special din biomasă (biocombustibil). La fel, se consideră combustibil re-
generabil amestecul dintr-un combustibil regenerabil şi un combustibil tradiţional, 
în proporţiile stabilite prin actele normative în vigoare;

 energie electrică produsă din surse regenerabile de energie - energie electrică 
produsă la centralele care utilizează numai surse regenerabile de energie, precum 
şi o cotă a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie la centralele 
hibrid, care utilizează drept combustibil şi sursele tradiţionale de energie;

 valorificarea surselor regenerabile de energie - ansamblul activităţilor orien-
tate spre conversia, stocarea, distribuirea şi consumul energiei şi combustibilului 
regenerabile, precum şi asigurarea tehnico-materială a acestor activităţi;

 reţea (electrică şi/sau termică) - mijloc tehnic de transport şi/sau de distribuţie 
a energiei electrice sau termice;

 producător de energie electrică - persoană juridică care desfăşoară activitate 
de producere a energiei electrice;

 operator de reţea - operatorul reţelelor electrice de transport şi operatorul 
reţelelor electrice de distribuţie;

 operator de sistem - persoană juridică care desfăşoară activitate de dispecerat;
 certificat de conformitate - document, eliberat în baza regulilor de certificare, 

care demonstrează veridic faptul că combustibilul regenerabil, identificat în mod 
corespunzător, este conform cu un standard sau cu un alt document normativ;

 garanţie de origine - document care indică producătorul şi sursa regenerabilă 
de energie din care a fost produsă energia electrică;

 indice al eficienţei energetice - mărimea absolută sau specifică a consumului 
sau a pierderilor de resurse energetice, stabilită prin acte normative;

 producător autorizat de combustibil regenerabil - persoană juridică care are 
dreptul să producă şi să comercializeze combustibilul regenerabil pe care îl produ-
ce operatorilor pieţei produselor petroliere în condiţiile stabilite de actele legisla-
tive şi alte acte normative; 

 volum prestabilit de combustibil regenerabil - volum de combustibil regene-
rabil lichid pe care operatorul pieţei produselor petroliere este obligat să-l achizi-
ţioneze de la producătorul autorizat de combustibil regenerabil;

 volum prestabilit de energie electrică - volum de energie electrică pe care 
furnizorul de energie electrică ce activează pe piaţa internă este obligat să-l achi-
ziţioneze. 

Articolul 4. Cadrul juridic
    Activităţile privind valorificarea surselor regenerabile de energie sînt re-(1) 

glementate de prezenta lege, alte acte normative referitoare la domeniul energeticii, 
precum şi de tratatele internaţionale corespunzătoare la care Republica Moldova 
este parte. 

 (2)   În cazul în care tratatele şi convenţiile internaţionale la care Republica 
Moldova este parte conţin alte prevederi decît cele stipulate în prezenta lege, se 
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aplică normele internaţionale.

Capitolul II
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE POLITICII DE STAT ÎN DOMENIUL 

SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE

 Articolul 5. Scopul şi principiile politicii de stat în domeniul surselor regene-
rabile de energie

Scopul politicii de stat în domeniul surselor regenerabile de energie este (1) 
sporirea securităţii energetice a statului şi reducerea impactului negativ al sectoru-
lui energetic asupra mediului prin majorarea anuală a ratei de energie şi combusti-
bil regenerabile care au fost produse şi utilizate.

Politica de stat în domeniul energiei regenerabile se realizează în cadrul (2) 
programelor de stat, de ramură şi locale, monitorizate de autoritatea publică în 
sarcina căreia este pusă această funcţie.

 (3) Politica de stat în domeniul energiei regenerabile se bazează pe următoarele 
principii:

 a) transparenţa tuturor activităţilor şi implicarea pe scară largă a societăţii şi a 
potenţialului ştiinţifico-tehnic şi tehnologic în procesul de valorificare a surselor 
regenerabile de energie;

 b) selectarea, prin concurs, şi promovarea celor mai eficiente programe;
 c) ajustarea bazei normative naţionale la standardele Uniunii Europene şi la 

cele internaţionale;
 d) garantarea comercializării energiei regenerabile, prin racordarea nediscri-

minatorie la reţelele electrice şi termice centralizate, şi garantarea comercializării 
combustibilului regenerabil, prin accesul la reţelele de transport şi distribuţie;

 e) promovarea producerii de energie electrică din surse regenerabile prin achi-
ziţia obligatorie, de către furnizori, a unor cote prestabilite de energie electrică 
produsă din aceste surse şi prin unele măsuri administrative;

 f) controlul de stat privind eficienţa valorificării surselor regenerabile de ener-
gie;

 g) stimularea economică şi financiară a procesului de valorificare a surselor 
regenerabile de energie;

 h) asigurarea accesului persoanelor juridice şi fizice la informaţia privind va-
lorificarea surselor regenerabile de energie;

 i) educarea populaţiei în spiritul valorificării surselor regenerabile de energie 
şi al utilizării energiei acestora;

 j) supravegherea procesului de cultivare şi utilizare a soiurilor de plante mo-
dificate genetic, destinate producerii combustibilului regenerabil în condiţiile unui 
ciclu tehnologic închis. 

 Articolul 6. Obiectivele politicii de stat în domeniul energiei regenerabile 
 Obiectivele politicii de stat în domeniul energiei regenerabile sînt următoa-
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rele:
diversificarea resurselor energetice primare locale;a) 

 b) asigurarea, pînă în anul 2010, a producerii unui cuantum de 6% de energie 
din surse regenerabile din volumul energiei provenite din surse tradiţionale şi a 
unui cuantum de 20% - pînă în anul 2020.

 În anul 2010 volumul amestecului de bioetanol şi benzină va constitui 6% din 
volumul benzinei comercializate, iar volumul amestecului de biodiesel şi motorină 
va constitui 5% din volumul motorinei comercializate.

 În anul 2020 volumul amestecului de bioetanol şi benzină şi volumul ameste-
cului de biodiesel şi motorină vor constitui, fiecare, cîte 20% din volumul benzinei 
şi motorinei comercializate; 

 c) sporirea securităţii ecologice, asigurarea ocrotirii sănătăţii populaţiei şi a 
protecţiei muncii în procesul de valorificare a surselor regenerabile de energie;

 d) formarea unui sistem de producere, distribuţie, comercializare şi consum 
raţional al energiei şi combustibilului regenerabile; 

 e) atragerea investiţiilor în domeniul valorificării surselor regenerabile de ener-
gie;

 f) colaborarea tehnico-ştiinţifică internaţională, implementarea performanţelor 
ştiinţifice şi tehnice internaţionale din domeniul energiei regenerabile;

 g) asigurarea informaţională a activităţii de valorificare a surselor regenerabile 
de energie. 

Capitolul III
SURSELE REGENERABILE DE ENERGIE

 Articolul 7. Originea şi autenticitatea surselor de energie şi combustibil rege-
nerabile

Autenticitatea combustibilului regenerabil se atestă prin certificatul de confor-(1) 
mitate, eliberat de organismele de certificare acreditate în Sistemul Naţional de 
Asigurare a Conformităţii Produselor.
Garanţia de origine a energiei electrice produse din surse regenerabile este eli-(2) 
berată producătorului de către operatorul de reţea în baza unei cereri scrise. 
Operatorul de reţea eliberează garanţia de origine după efectuarea unei exper-
tize la producător, cu scopul confirmării veridicităţii faptului că energia este 
produsă dintr-o sursă regenerabilă. Garanţia se eliberează în cel mult 30 de zile 
calendaristice de la data primirii cererii. Procedura de eliberare şi utilizare a 
garanţiei de origine, forma cererii pentru eliberarea unei garanţii de origine şi 
forma garanţiei de origine vor fi stipulate într-un regulament special, elaborat 
de Agenţia Naţională pentru Reglementări în Energetică.
 Articolul 8. Mijloacele şi dispozitivele tehnice ce funcţionează pe bază de com-

bustibil regenerabil
Mijloacele şi dispozitivele tehnice care consumă, în corespundere cu standarde-(1) 
le şi prescripţiile tehnice, cel puţin un tip de combustibil regenerabil sau ames-
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tecuri ale acestuia cu un combustibil tradiţional fac parte din categoria celor ce 
funcţionează în baza combustibilului regenerabil.
Capacitatea mijloacelor şi a dispozitivelor tehnice de a funcţiona pe bază de (2) 
combustibil regenerabil se atestă prin documentele eliberate de producătorul 
mijloacelor şi dispozitivelor respective.
Proprietarul este în drept să reutileze orice mijloc sau dispozitiv tehnic pentru a (3) 
asigura funcţionarea lui în baza unui combustibil regenerabil, respectînd stan-
dardele ecologice şi cele de securitate. 
Reutilarea mijloacelor şi dispozitivelor tehnice, în conformitate cu alin.(3), este (4) 
atestată prin documente eliberate de organizaţia care a executat reutilarea şi 
este confirmată de autoritatea abilitată cu dreptul respectiv în domeniul energiei 
regenerabile.
 Articolul 9. Garantarea calităţii energiei şi a combustibilului regenerabile

 Calitatea energiei şi a combustibilului regenerabile este asigurată prin respec-
tarea conformităţii unui ansamblu de indicatori tehnici şi de calitate cu normele 
legate de tehnologia de producere, de distribuţie şi de consum, specificate în ac-
tele normative.

 Articolul 10. Standardizarea, certificarea şi asigurarea metrologică în dome-
niul energiei regenerabile

 Standardizarea, certificarea şi asigurarea metrologică în domeniul energiei 
regenerabile se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Capitolul IV
ADMINISTRAREA DE STAT ÎN DOMENIUL VALORIFICĂRII 

SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE

 Articolul 11. Atribuţiile Guvernului 
 Guvernul:

realizează obiectivele şi stabileşte direcţiile prioritare ale politicii de stat în a) 
domeniul valorificării surselor regenerabile de energie;

stabileşte modul de organizare şi administrare a activităţii în domeniul ener-b) 
giei regenerabile;

 c) aprobă programe de stat privind promovarea producerii şi utilizării energiei 
regenerabile şi efectuează controlul asupra realizării acestora;

 d) utilizează mecanisme şi măsuri de stimulare pentru susţinerea economico-
financiară a activităţii în domeniul energiei regenerabile.

 Articolul 12. Atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Reglementări în Energetică 
 Agenţia Naţională pentru Reglementări în Energetică, denumită în continu-

are ANRE:
aprobă tarifele pentru fiecare tip de energie şi combustibil regenerabile, cal-a) 
culate de către producător în baza metodologiilor aprobate de ANRE, care 
prevăd recuperarea investiţiilor efectuate, eventual, în construcţia, extinderea 
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sau modernizarea instalaţiilor, precum şi a liniilor de conexiune, de transport 
şi distribuţie a energiei şi a combustibilului, în termen de pînă la 15 ani, cu 
condiţia ca rata de rentabilitate prescrisă să nu depăşească dublul ratei cores-
punzătoare din sectorul energetic tradiţional. La aprobarea tarifelor se va ţine 
cont de preţurile la produsele similare de pe piaţa internaţională;
elaborează, după caz, actele necesare reglementării raporturilor dintre parti-b) 
cipanţii la piaţa de energie regenerabilă;
elaborează proiecte de contracte privind comercializarea energiei şi combus-c) 
tibilului regenerabile, prevăzînd accesul liber şi nediscriminatoriu al produ-
cătorilor de energie şi combustibil regenerabile la reţelele electrice şi termice 
centralizate, la reţelele şi instalaţiile de distribuţie a combustibilului;
eliberează licenţă pentru producerea combustibilului regenerabil.d) 

 Articolul 13. Autoritatea de stat în domeniul energiei regenerabile 
 Autoritatea de stat în domeniul energiei regenerabile este Agenţia pentru Efi-

cienţa Energetică (AEE).
 Articolul 14. Asigurarea informaţională 
 Asigurarea informaţională a activităţilor în domeniul valorificării surselor re-

generabile de energie se realizează de către instituţiile de profil prin:
instruire;a) 
introducerea în instituţiile de învăţămînt a programelor didactice privind valo-b) 
rificarea surselor regenerabile de energie;
respectarea transparenţei activităţilor, inclusiv publicitatea, propagarea per-c) 
formanţelor în domeniu, cu demonstrarea instalaţiilor şi a echipamentelor de 
înaltă eficienţă;
crearea unei baze de date în scopul difuzării informaţiei privind dezvoltarea d) 
procesului de valorificare a surselor regenerabile de energie; 

 e) asigurarea accesului utilizatorilor la baza de date prin reţelele informaţionale. 

Capitolul V
STIMULAREA DIN PARTEA STATULUI A ACTIVITĂŢILOR 

DE VALORIFICARE A SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE 

 Articolul 15. Stimularea producerii şi utilizării energiei regenerabile 
 Măsurile organizatorico-economice, elaborate de organele de stat, privind sti-

mularea producerii şi utilizării energiei regenerabile sînt următoarele:
determinarea priorităţilor în valorificarea surselor regenerabile de energie;a) 
garantarea funcţionării mecanismelor economice şi a măsurilor de stimula-b) 
re, prevăzute de legislaţie, privind elaborarea şi implementarea tehnologiilor 
ecologice sau a celor cu deşeuri reduse şi nepericuloase în procesul de valo-
rificare a surselor regenerabile de energie;
acordarea de facilităţi fiscale şi de creditare, conform legislaţiei, pentru per-c) 
soanele fizice şi agenţii economici care produc sau reutilează mijloace şi dis-
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pozitive tehnice ce funcţionează în baza surselor regenerabile de energie.
 Articolul 16. Fondul pentru Eficienţa Energetică

În conformitate cu prezenta lege, se înfiinţează Fondul pentru Eficienţa Ener-(1) 
getică, denumit în continuare Fond, care este persoană juridică independentă 
şi autonomă din punct de vedere financiar, dispune de conturi de decontare în 
instituţiile bancare şi de sigiliu cu denumirea sa. 
Obiectul principal de activitate al Fondului este gestionarea resurselor finan-(2) 
ciare în vederea promovării finanţării activităţilor în domeniul eficienţei ener-
getice şi al valorificării surselor regenerabile de energie în conformitate cu 
strategiile şi programele elaborate de Guvern.
Fondul îşi va desfăşura activitatea în baza prevederilor prezentei legi şi a (3) 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Fondului.

 Articolul 17. Resursele financiare ale Fondului 
Resursele financiare ale Fondului se formează din:(1) 
alocări financiare din partea Guvernului, de cel puţin 10% din volumul Fon-a) 
dului, necesare pentru atingerea obiectivelor privind indicii de eficienţă ener-
getică şi utilizarea surselor regenerabile de energie;
donaţii ale persoanelor fizice şi juridice din Republica Moldova sau din străi-b) 
nătate, inclusiv ale instituţiilor financiare şi fondurilor internaţionale;
venituri financiare constînd din dobînzile la conturile curente sau la depozi-c) 
tele bancare ale Fondului, precum şi din dobînzile şi comisioanele aferente 
contractelor de finanţare încheiate cu clienţii Fondului;
credite şi alte instrumente financiare ale băncilor sau ale investitorilor, anga-d) 
jate exclusiv în promovarea obiectivelor Fondului.
Resursele financiare ale Fondului se păstrează într-un cont purtător de dobîn-(2) 
dă, deschis la o bancă comercială care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul 
Republicii Moldova. 
Resursele financiare ale Fondului vor fi utilizate exclusiv pentru:(3) 
finanţarea, cu titlu oneros, a proiectelor de investiţii pentru creşterea eficien-a) 
ţei utilizării energiei şi valorificarea surselor regenerabile de energie în Re-
publica Moldova;
oferirea de garanţii pentru împrumuturile acordate de instituţiile financiare şi b) 
de creditare pentru proiecte de investiţii în creşterea eficienţei utilizării ener-
giei şi valorificarea surselor regenerabile de energie; 
acoperirea cheltuielilor proprii ale Fondului, prevăzute în bugetul aprobat de c) 
Consiliul de administrare al Fondului, inclusiv a cheltuielilor pentru plata 
serviciilor prestate de administratorul Fondului şi de auditorii financiari ai 
Fondului;
plata asistenţei tehnice, dacă aceasta este considerată necesară pentru reali-d) 
zarea unor proiecte. 
Alocarea resurselor financiare şi/sau oferirea de garanţii din partea Fondului (4) 
se face numai cu condiţia că beneficiarul corespunde criteriilor de evaluare 
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şi selecţie, aprobate de Consiliul de administrare al Fondului şi în limita fon-
durilor disponibile.

 Articolul 18. Consiliul de administrare al Fondului 
Organul de conducere al Fondului este Consiliul de administrare, alcătuit din (1) 
9 membri, reprezentanţi ai sectorului public şi privat, după cum urmează: 
cîte un reprezentant din partea Ministerului Industriei şi Infrastructurii, Mi-a) 
nisterului Ecologiei şi Resurselor Naturale, Ministerului Economiei şi Co-
merţului şi Ministerului Administraţiei Publice Locale, desemnaţi de către 
miniştrii respectivi;
cinci reprezentanţi ai sectorului privat şi ai organismelor internaţionale do-b) 
natoare, dintre care minimum 2 sînt experţi financiari cu o bună reputaţie şi 
pregătire profesională, desemnaţi de preşedintele Consiliului de administrare 
în baza propunerilor venite din partea asociaţiilor profesionale, a mediului de 
afaceri şi a instituţiilor financiare internaţionale.
Durata mandatului membrilor Consiliului de administrare este de 4 ani şi (2) 
poate fi prelungită o singură dată, pentru o perioadă de încă 4 ani, cu respec-
tarea procedurii prevăzute pentru numirea lor.

 (3) Membrul Consiliului de administrare desemnat de Ministerul Industriei şi 
Infrastructurii devine preşedintele consiliului, funcţie pe care o va îndeplini 
timp de un an. La expirarea mandatului preşedintelui, membrii Consiliului 
de administrare vor alege un nou preşedinte dintre membrii Consiliului de 
administrare pentru o altă perioadă de un an.

 (4) Membrii Consiliului de administrare al Fondului pot fi persoane fizice care 
nu sînt soţi sau rude de pînă la gradul trei, inclusiv nu au cazier judiciar. 
Membrii Consiliului de administrare nu pot participa la luarea deciziilor pri-
vind beneficiarii cu drepturi depline în care este angajat soţul/soţia sau o rudă 
de pînă la gradul trei, inclusiv a acestora.

 (5) Consiliul de administrare gestionează întreaga activitate a Fondului, avînd 
următoarele atribuţii: 

 a) adoptă reglementările interne ale Fondului, inclusiv regulamentul de organi-
zare şi funcţionare al acestuia;

 b) aprobă structura organizatorică a Fondului şi stabileşte remuneraţiile anga-
jaţilor; 

 c) alege şi desemnează directorul executiv al Fondului, numeşte membrii comi-
tetului de investiţii;

  d) desemnează auditori independenţi în vederea verificării situaţiilor financiare 
ale Fondului, primeşte şi aprobă rapoartele acestora;

 e) aprobă bugetul şi raportul anual privind activitatea Fondului, întocmite de 
directorul executiv;

 f) aprobă politica financiară şi de investiţii a Fondului, precum şi planul de afa-
ceri întocmit de administratorul Fondului;

 g) aprobă criteriile de evaluare şi selecţie a proiectelor de investiţii privind creş-



261

terea eficienţei energetice în vederea finanţării acestora;
 h) aprobă alte măsuri necesare pentru realizarea scopului Fondului. 
 (6) Consiliul de administrare adoptă hotărîrile cu majoritate de voturi, în prezen-

ţa a cel puţin 7 membri, unul dintre ei fiind preşedintele consiliului sau, după 
caz, un membru mandatat de preşedinte. 

 (7) În vederea evaluării cererilor de finanţare ale beneficiarilor, Consiliul de ad-
ministrare formează, din rîndul membrilor săi, un comitet de investiţii, com-
pus din 3 persoane. Cel puţin 2 membri ai comitetului de investiţii vor avea, 
obligatoriu, calitatea de expert financiar.

 (8) Comitetul de investiţii are ca atribuţie principală verificarea documentaţiei, 
depuse de beneficiari la Consiliul de administrare al Fondului, în vederea ob-
ţinerii recomandării de finanţare. În cazul în care criteriile de evaluare şi se-
lecţie sînt întrunite de beneficiari, comitetul de investiţii trimite spre aprobare 
propunerea de finanţare, cu documentaţia aferentă, Consiliului de adminis-
trare. Comitetul de investiţii poate face recomandări solicitanţilor, în sensul 
completării dosarului, sau poate respinge cererea de finanţare în situaţia în 
care criteriile de evaluare şi selecţie a beneficiarilor nu au fost întrunite.

 (9) Consiliul de administrare asigură accesul public la raportul anual de activita-
te al Fondului şi la raportul de audit financiar al Fondului.

 Articolul 19. Directorul executiv al Fondului 
 (1) Fondul este reprezentat de către directorul executiv, numit de Consiliul de 

administrare pe bază de concurs. Directorul executiv al Fondului trebuie să 
fie cetăţean al Republicii Moldova, cu experienţă de lucru managerial de cel 
puţin 5 ani.

 (2) Directorul executiv conduce activitatea curentă a Fondului şi are drept atri-
buţii: 

 a) pregătirea proiectelor de documente aprobate de Consiliul de administrare;
 b) semnarea documentelor de finanţare ale beneficiarilor Fondului; 
 c) angajarea şi eliberarea personalului Fondului; 
 d) încheierea oricăror acte juridice cerute de scopul pentru care a fost creat 

Fondul; 
 e) gestionarea patrimoniului acestuia; 
 f) exercitarea altor atribuţii care îi revin în conformitate cu reglementările inter-

ne ale Fondului.
 Articolul 20. Administratorul Fondului 
 (1) Administratorul Fondului este o persoană fizică sau juridică din Republica 

Moldova sau din străinătate, selectată potrivit procedurilor Băncii Mondiale. 
Drepturile şi obligaţiile administratorului Fondului sînt specificate în con-
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tractul de management, pe care acesta îl încheie cu Fondul şi care intră în 
vigoare la data aprobării lui de către Consiliul de administrare cu majoritate 
de voturi. Remunerarea administratorului se face în funcţie de îndeplinirea 
criteriilor menţionate în contractul de management. 

 (2) Administratorul Fondului efectuează expertiza tehnică şi financiară a pro-
iectelor de investiţii pentru care se solicită finanţare sau garanţii din partea 
Fondului, precum şi expertiza solvabilităţii clienţilor, elaborează planurile 
de investiţii ale Fondului, identifică şi atrage cofinanţatori pentru proiecte, 
întocmeşte documentaţia aferentă fiecărui proiect de finanţare şi negociază 
termenele contractului de finanţare, monitorizează realizarea contractelor de 
finanţare în conformitate cu prevederile contractuale şi legale, urmăreşte de-
rularea finanţărilor neperformante şi ia măsurile necesare pentru recuperarea 
fondurilor, întocmeşte rapoarte trimestriale de activitate a Fondului, pe care 
le prezintă Consiliului de administrare.

Capitolul VI
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN DOMENIUL VALORIFICĂRII 

SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE

 Articolul 21. Autorizarea activităţilor din domeniul energiei regenerabile
 Producerea energiei electrice şi a combustibilului provenite din surse regenera-

bile de energie se supune licenţierii conform legislaţiei în vigoare.
 Articolul 22. Exploatarea mijloacelor şi dispozitivelor tehnice în domeniul 

energiei regenerabile
 Cerinţele de exploatare a mijloacelor şi dispozitivelor tehnice în domeniul 

energiei regenerabile sînt următoarele:
 a) respectarea standardelor şi a altor acte normative;
 b) respectarea cerinţelor tehnologice pentru producere şi a normelor privind 

stocarea, transportarea şi consumul energiei şi a combustibilului regenerabile;
 c) supravegherea de stat a exploatării şi funcţionării mijloacelor şi dispoziti-

velor tehnice;
 d) asigurarea corespunderii indicilor tehnico-economici ai mijloacelor şi dispo-

zitivelor tehnice cu cerinţele din actele normative naţionale şi internaţionale.
 Articolul 23. Condiţiile de comercializare a energiei şi combustibilului prove-

nite din surse regenerabile 
 Comercializarea energiei şi a combustibilului provenite din surse regenerabile 

se efectuează cu respectarea următoarelor condiţii:
 a) comercializarea în baza contractului de livrare sau de vînzare-cumpărare; 
 b) comercializarea energiei electrice în baza garanţiei de origine;
 c) comercializarea combustibilului regenerabil în stare lichidă în baza certifi-

catului de conformitate;
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 d) livrarea energiei şi combustibilului regenerabile pe bază contractuală, la 
tarifele stabilite de ANRE;

 e) prezentarea anuală la ANRE, AEE şi la reţelele centralizate a informaţiei 
privind cantitatea de energie planificată pentru livrare;

 f) agentul economic producător de energie regenerabilă sau combustibil rege-
nerabil este obligat să restituie cheltuielile suportate de furnizor, distribuitor sau 
operator în caz de neonorare a obligaţiilor contractuale;

 g) importatorii produselor petroliere şi furnizorii interni de energie sînt obligaţi 
să achite pierderile suportate de producătorii de energie şi combustibil regenerabile 
în cazul în care nu au achiziţionat de la aceştia volumele preconizate de combusti-
bil şi energie regenerabile, iar producătorii au respectat condiţiile indicate în con-
tractele de vînzare-cumpărare;

 h) comercializarea energiei electrice prin reţelele de distribuţie şi/sau de trans-
port se efectuează în cazul în care puterea generată a instalaţiei producătorului este 
de cel puţin 10 kw.

 Articolul 24. Tarifele la energia regenerabilă
 (1) Tarifele pentru energia regenerabilă se stabilesc şi se aprobă anual, în func-

ţie de tipul şi capacitatea de producere a instalaţiilor, de volumele de producere şi 
livrare preconizate şi de perioada de livrare a energiei regenerabile. 

 (2) La stabilirea acestor tarife, după caz, se va ţine cont de preţurile de pe piaţa 
internaţională. 

 Articolul 25. Obligaţiile şi drepturile agenţilor economici producători de ener-
gie din surse regenerabile

 (1) Agenţii economici producători de energie electrică şi termică din surse 
regenerabile, cu utilizarea şi a resurselor energetice tradiţionale, sînt obligaţi să 
asigure o evidenţă separată a volumelor de energie produsă.

 (2) Producătorii de energie şi combustibil regenerabile asigură o bună calitate 
a energiei şi combustibilului conform normelor în vigoare şi clauzelor contractelor 
corespunzătoare.

 (3) Energia electrică importată produsă din surse regenerabile se include în 
cuantumul de energie produsă din surse locale numai în cazul în care ţara exporta-
toare are o prevedere similară.

(4) Operatorii de pe piaţa produselor petroliere care comercializează benzină 
şi motorină pe teritoriul Republicii Moldova sînt obligaţi să asigure corespunderea 
conţinutului amestecurilor de combustibili livraţi cu normele stabilite prin actele 
normative. 

 (5) Importatorii de produse petroliere şi furnizorii interni de energie electrică vor 
achiziţiona de la producătorii autorizaţi volumele stabilite de energie şi combustibil 
din surse regenerabile în conformitate cu cota-parte stabilită de ANRE, în funcţie de 
cotele deţinute de aceştia pe piaţa de energie electrică şi produse petroliere. 

 (6) Alte drepturi şi obligaţii ale agenţilor economici producători de energie şi 
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combustibil regenerabile sînt stipulate în contractele de livrare sau cele de vînzare-
cumpărare a energiei şi combustibilului regenerabile.

 Articolul 26. Relaţiile dintre agenţii economici producători de energie şi com-
bustibil regenerabile şi alţi agenţi economici şi operatorii de reţea din domeniul 
energetic

 (1) Relaţiile dintre agenţii economici producători de energie şi combustibil 
regenerabile şi alţi agenţi economici şi operatorii de reţea din domeniul energetic 
se stabilesc în conformitate cu actele legislative şi alte acte normative în vigoare, 
cu regulamentele elaborate de ANRE, care prevăd obligaţia operatorului de reţea 
de a oferi gratis condiţii tehnice de racordare. 

 (2) La procurarea energiei şi combustibilului regenerabile, în cazul existenţei 
unor oferte similare din alte ţări, se acordă prioritate producătorului autohton. 

 (3) Agenţii economici şi operatorii de reţea din domeniul energetic conectează 
la reţeaua centralizată sau integrează în sistem agenţii economici producători de 
energie regenerabilă în bază de contract şi fără a periclita fiabilitatea şi securitatea 
reţelelor sau sistemelor.

 Articolul 27. Cerinţele de protecţie şi securitate ecologică la valorificarea sur-
selor regenerabile de energie

 Protecţia şi securitatea ecologică la valorificarea surselor regenerabile de ener-
gie sînt asigurate prin respectarea următoarelor cerinţe:

 a) monitorizarea ecologică permanentă a procesului de valorificare a surselor 
regenerabile de energie;

 b) respectarea strictă a normelor privind producerea, conectarea la reţele, trans-
portarea, distribuţia şi utilizarea energiei şi combustibilului, lichidarea operativă a 
abaterilor depistate de la norme şi a consecinţelor acestora;

 c) crearea condiţiilor de dezvoltare a tehnologiilor, sporirea siguranţei în ex-
ploatarea mijloacelor şi dispozitivelor tehnice, a mijloacelor de protecţie individu-
ală şi colectivă în procesul de valorificare a surselor regenerabile de energie;

 d) asigurarea condiţiilor de supraveghere continuă a sistemelor de protecţie, 
utilizate la valorificarea surselor regenerabile de energie, precum şi a sistemelor de 
comunicaţii şi informaţii ce fac parte din reţelele naţionale.

Capitolul VII
COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

REGENERABILE

 Articolul 28. Colaborarea internaţională
 (1) Colaborarea internaţională a Republicii Moldova şi a agen-

ţilor ei economici din domeniul energetic se efectuează în confor-
mitate cu legislaţia naţională şi cu normele dreptului internaţional.  
 (2) Programele de valorificare a surselor regenerabile de energie se realizează în 
conformitate cu standardele internaţionale în domeniu.
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 (3) Direcţiile principale ale colaborării internaţionale în domeniul valorificării 
surselor regenerabile de energie sînt următoarele:

 a) ajustarea cadrului legislativ naţional la prevederile actelor normative inter-
naţionale;

 b) participarea la proiectele internaţionale;
 c) schimbul reciproc de informaţii şi tehnologii cu organizaţiile similare din 

alte ţări şi cu organismele internaţionale;
 d) participarea la seminarele, simpozioanele şi conferinţele internaţionale în 

domeniu;
 e) pregătirea şi perfecţionarea lucrătorilor în domeniu în baza acordurilor de 

colaborare;
 f) corelarea indicilor de eficienţă energetică stabiliţi de standardele naţionale cu 

cei stabiliţi de standardele europene; 
 g) recunoaşterea mutuală a rezultatelor certificării mijloacelor şi dispozitivelor 

tehnice de valorificare a surselor regenerabile de energie în ceea ce priveşte indicii 
de eficienţă energetică.

Capitolul VIII 
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

 Articolul 29 
 Guvernul:
 a) în termen de 3 luni: 
 - va elabora şi prezenta Parlamentului proiectul de Lege privind modificarea 

Legii nr.1136-XIV din 13 iulie 2000 privind conservarea energiei;
 - va reorganiza Agenţia pentru Conservarea Energiei în Agenţia pentru Efici-

enţa Energetică (AEE);
 b) în termen de 6 luni:
 - va elabora şi prezenta Parlamentului proiecte de acte legislative pentru a pune 

în concordanţă legislaţia în vigoare cu prevederile prezentei legi;
 - va ajusta propriile acte normative la prevederile prezentei legi;
 c) în termen de un an, va elabora şi aproba actele normative necesare pentru 

reglementarea integrală a activităţilor (reglementări tehnice) de valorificare a sur-
selor regenerabile de energie în concordanţă cu directivele Uniunii Europene;

 d) începînd cu anul 2008, va înainta propuneri pentru proiectul de lege a bu-
getului de stat privind stimularea şi susţinerea valorificării surselor regenerabile de 
energie. 

 PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI    Marian LUPU 
 Nr.160-XVI. Chişinău, 12 iulie 2007
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LEGE Nr. 1136 din 13.07.2000
privind conservarea energiei

Publicat: 21.12.2000 în Monitorul Oficial Nr. 157-159 art nr: 1183

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
 Prezenta lege stabileşte principiile de bază privind organizarea şi reglementa-

rea activităţii în domeniul conservării energiei în scopul creării condiţiilor organi-
zatorice şi economice adecvate pentru utilizarea eficientă a resurselor energetice în 
procesul de extragere, producere, prelucrare, depozitare, transportare, distribuire şi 
consum al acestora.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

 Articolul 1. Noţiuni principale
 În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
 conservare a energiei - activitate organizatorică, ştiinţifică, practică, tehnică, 

economică şi informaţională, orientată spre utilizarea raţională a resurselor ener-
getice în procesul de extragere, producere, prelucrare, depozitare, transportare, 
distribuire şi consum al acestora şi spre atragerea în circuitul economic a surselor 
renovabile de energie;

 politică de stat în domeniul conservării energiei - reglementare administrativă 
şi juridică, organizatorică şi economico-financiară a activităţii în domeniul conser-
vării energiei;

 indice al eficienţei energetice - mărime specifică sau absolută a consumului sau 
a pierderilor de resurse energetice, stabilită de actele normative;

 resurse energetice - totalitate a tipurilor de combustibil şi de energie primare şi 
transformate, utilizate în activităţi de producţie şi menajere;

 resurse energetice secundare - purtători de energie obţinuţi sub formă de pro-
duse secundare ale producţiei de bază;

 utilizare eficientă a resurselor energetice - obţinere a unei eficienţe maxime ale 
utilizării resurselor energetice, justificată din punct de vedere economic şi al nivelului 
actual al tehnicii şi tehnologiilor, cu respectarea cerinţelor de protecţie a mediului;

 surse renovabile de energie - energie solară, eoliană, geotermală, a cursurilor 
de apă, a biomasei etc.

 Articolul 2. Domeniile de reglementare a prezentei legi
 Prezenta lege reglementează:
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 a) monitorizarea şi stimularea utilizării eficiente a resurselor energetice în pro-
cesul extragerii, producerii, prelucrării, depozitării, transportării, distribuirii şi con-
sumului acestora;

 b) elaborarea şi implementarea unor tehnologii eficiente de extragere, produce-
re, prelucrare, depozitare, transportare, distribuţie şi consum a resurselor energeti-
ce, precum şi a utilajelor şi instalaţiilor performante consumatoare de combustibil 
şi energie, a dispozitivelor de evidenţă, control şi reglare a consumului energetic;

 c) corelarea activităţii în domeniul conservării energiei cu cea de protecţie a 
mediului;

 d) asigurarea financiară şi realizarea mecanismului economic de conservare a 
energiei;

 e) asigurarea informaţională a activităţii în domeniul conservării energiei, pre-
gătirii şi reciclării cadrelor;

 f) certificarea utilajului de conservare a energiei şi diagnostic, a materialelor, 
construcţiilor, mijloacelor de transport, a altor produse şi obiective consumatoare 
de energie, precum şi a resurselor energetice;

 g) stimularea investiţiilor în vederea elaborării şi implementării de tehnologii 
şi utilaje cu consum minim de energie;

 h) colaborarea internaţională în domeniul conservării energiei.
 Articolul 3. Principiile de bază ale politicii de stat în domeniul conservării 

energiei
 Politica de stat în domeniul conservării energiei se întemeiază pe următoarele 

principii:
 a) prioritatea realizării programelor privind conservarea energiei;
 b) efectuarea obligatorie a măsurilor privind conservarea energiei de către toate 

persoanele juridice;
 c) efectuarea, în limitele şi în modul stabilite în lege, a controlului de stat pri-

vind eficienţa utilizării resurselor energetice;
 d) includerea indicilor de eficienţă energetică în standardele naţionale ale uti-

lajelor, materialelor şi construcţiilor, ale mijloacelor de transport, ale maşinilor şi 
aparatelor de uz casnic, precum şi ale altor tipuri de produse şi servicii cu consum 
energetic;

 e) efectuarea obligatorie, în limitele şi în modul stabilite în lege, a expertizei 
energetice a proiectelor de construcţie şi de reconstrucţie a obiectivelor, de con-
strucţie a maşinilor şi dispozitivelor;

 f) îmbinarea intereselor consumatorilor, furnizorilor şi producătorilor de resur-
se energetice, cointeresarea economică în utilizarea lor eficientă;

 g) asigurarea ştiinţifică a lucrărilor de conservare a energiei;
 h) asigurarea informaţională a activităţii de conservare a energiei, de pregătire 

şi reciclare a cadrelor în domeniu.

Capitolul II
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ADMINISTRAREA DE STAT A ACTIVITĂŢII ÎN DOMENIUL 
CONSERVĂRII ENERGIEI

Articolul 4. Atribuţiile Guvernului
 Guvernul:
 a) determină direcţiile prioritare ale politicii de stat în domeniul conservării 

energiei;
 b) aprobă programele naţionale privind conservarea energiei, efectuează con-

trolul asupra realizării acestora, organizează cercetări ştiinţifice în domeniu;
 c) asigură elaborarea, examinarea şi adoptarea actelor normative privind con-

servarea energiei şi elaborarea proiectelor de acte legislative în domeniu pe care le 
prezintă, spre examinare, Parlamentului;

 d) examinează şi aprobă mecanismele economico-financiare ale activităţii în 
domeniul conservării energiei;

 e) stabileşte modul de organizare şi activitate a autorităţii abilitate cu admi-
nistrarea activităţii în domeniul conservării energiei şi supraveghează activitatea 
acesteia;

 f) efectuează controlul asupra gestionării surselor Fondului naţional pentru 
conservarea energiei.

 Articolul 5. Atribuţiile autorităţii abilitate cu administrarea activităţii în dome-
niul conservării energiei

 (1) Statul promovează o politică unică în ce priveşte problemele tehnice, eco-
nomice, ştiinţifice şi investiţionale în domeniul conservării energiei prin interme-
diul autorităţii abilitate cu administrarea activităţii în domeniul conservării ener-
giei, denumită în continuare Autoritate abilitată, de pe lîngă autoritatea publică 
centrală de specialitate. 

 (2) Autoritatea abilitată are statut de persoană juridică şi funcţionează pe prin-
cipii de autogestiune economică.

 (3) Autoritatea abilitată este administrată de un director numit, prin concurs, de 
către autoritatea publică centrală de specialitate. 

 (4) Activitatea Autorităţii abilitate se finanţează din mijloacele obţinute de la 
prestarea serviciilor şi din cele ale Fondului naţional pentru conservarea energiei, 
precum şi din alte surse, bugetul ei anual fiind aprobat de către autoritatea publică 
centrală de specialitate.

 (5) Autoritatea abilitată îşi îndeplineşte atribuţiile în corespundere cu legislaţia 
şi cu regulamentul aprobat de Guvern.

 (6) Autoritatea abilitată:
 a) elaborează proiectele programelor naţionale privind conservarea energiei, 

asigură realizarea lor, monitorizează activitatea în domeniu;
 b) exercită, în limitele şi în modul stabilite în lege, controlul asupra utilizării 

eficiente a resurselor energetice;
 c) efectuează expertiza de stat şi audite energetice în domeniu;
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 d) desfăşoară, împreună cu agenţii economici, activitatea practică de executare 
a măsurilor privind conservarea energiei;

 e) coordonează activitatea de standardizare şi certificare în domeniu;
 f) coordonează efectuarea cercetărilor ştiinţifice, a lucrărilor experimentale 

tehnice şi tehnologice în domeniul conservării energiei;
 g) asigură şi efectuează activitatea informaţională în domeniu;
 h) coordonează activitatea de pregătire a cadrelor în domeniul conservării ener-

giei şi efectuează activităţi privind reciclarea lor;
 i) efectuează colaborarea internaţională în domeniu;
 j) îndeplineşte alte funcţii prevăzute de regulamentul său.
 (7) În activitatea sa, Autoritatea abilitată garantează confidenţialitatea informa-

ţiei comerciale obţinute de la agenţii economici.
 Articolul 6. Programele privind conservarea energiei
 (1) Promovarea politicii de stat în domeniul conservării energiei se efectuează 

în baza realizării programelor naţionale, locale şi de ramură privind conservarea 
energiei de către agenţii economici şi instituţiile de stat.

 (2) În programele privind conservarea energiei se stabilesc măsuri concrete de 
ordin organizatoric, economic, tehnic şi de altă natură, orientate spre asigurarea 
utilizării eficiente şi economisirii resurselor energetice.

 Articolul 7. Standardizarea, certificarea şi supravegherea metrologică în dome-
niul conservării energiei

 (1) Standardizarea în domeniul conservării energiei se efectuează prin:
 a) includerea de indici ai eficienţei energetice în standardele naţionale, precum 

şi în documentele normative privind utilajele şi instalaţiile producătoare şi con-
sumatoare de energie, aparatele de evidenţă şi control, materialele de construcţie, 
mijloacele de transport, maşinile şi aparatele de uz casnic, precum şi alte tipuri de 
produse cu consum de energie;

 b) elaborarea şi punerea în aplicare a unor standarde şi condiţii tehnice, ce de-
termină bazele metodologice, organizatorice şi tehnice privind consumul energetic 
şi conservarea energiei;

 c) stabilirea cerinţelor faţă de tehnologiile şi utilajele consumatoare de energie, 
a normelor privind consumul de energie şi combustibil, a altor cerinţe şi indici;

 d) includerea în standardele naţionale a parametrilor de calitate a energiei elec-
trice, a celei termice şi a gazelor naturale.

 (2) Produsele cu consum de energie de orice destinaţie, precum şi resursele 
energetice, sînt supuse certificării obligatorii privind corespunderea lor cu indicii 
de eficienţă energetică. Corespunderea produselor menţionate cu cerinţele docu-
mentelor normative în ceea ce priveşte indicatorii consumului de energie se confir-
mă prin marcare obligatorie.

 (3) La extragerea, producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, distribuirea 
şi consumul resurselor energetice, precum şi la certificarea acestora se efectuează, 
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în limitele şi în modul stabilite în lege, controlul şi supravegherea lor metrologică 
sub aspectul conservării energiei.

Articolul 8. Expertiza de stat şi auditul în domeniul conservării energiei
 (1) Expertiza de stat şi auditul în domeniul conservării energiei sînt obligatorii 

pentru toţi agenţii economici şi instituţiile de stat şi se efectuează în limitele şi în 
modul stabilite în lege.

 (2) Instituţiile de stat şi agenţii economici cu un consum anual de peste 0,5 mii 
tone combustibil convenţional, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică 
de organizare, se supun, o dată la 5 ani, auditului energetic obligatoriu.

 (3) În caz de depistare, în urma auditelor energetice, a unor rezerve de majorare 
a eficienţei energetice la agenţii economici şi instituţiile de stat, aceştia sînt obligaţi 
să elaboreze şi să execute, în termene concrete, programe privind conservarea ener-
giei, monitorizate de către Autoritatea abilitată.

 (4) Sînt supuse expertizei de stat în domeniul conservării energiei:
 a) proiectele de dezvoltare a ramurilor economiei naţionale;
 b) proiectele de alimentare cu energie electrică, termică, gaze naturale, apă şi 

cu alte resurse a teritoriilor şi localităţilor;
 c) proiectele de construcţie şi reconstrucţie a obiectivelor;
 d) proiectele de creare şi producere a unor noi materiale, maşini, mecanisme 

şi tehnologii;
 e) proiectele normelor şi regulilor în construcţii, ale altor documente tehnice şi 

normative ce reglementează activitatea în domeniul conservării energiei.
 (5) În baza expertizei energetice de stat în domeniul conservării energiei, Au-

toritatea abilitată întocmeşte, în conformitate cu procedura şi cu cerinţele stabilite 
în lege, un aviz.

 (6) Dispoziţiile avizului Autorităţii abilitate sînt obligatorii pentru executare.
 Articolul 9. Asigurarea ştiinţifică a activităţii în domeniul conservării energiei
 Autoritatea abilitată, în comun cu instituţiile şi organizaţiile din domeniu, de-

termină tematica şi coordonează cercetările ştiinţifice şi lucrările experimentale şi 
de construcţie în domeniul conservării energiei, care, cu susţinerea financiară, pe 
bază de concurs, din partea Fondului Naţional pentru Conservarea Energiei şi din 
alte surse, vor fi orientate spre:

 a) elaborarea de programe naţionale, locale şi de ramură privind conservarea 
energiei;

 b) colectarea şi implementarea de realizări ştiinţifice şi inovaţii în domeniul 
conservării energiei;

 c) includerea în balanţa energetică şi extinderea domeniului de aplicare a sur-
selor energetice renovabile şi a resurselor energetice secundare;
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 d) crearea de noi materiale, tehnici şi tehnologii în domeniul conservării ener-
giei;

 e) reducerea cheltuielilor materiale, tehnice, de muncă, financiare şi de altă 
natură la utilizarea resurselor energetice.

 Articolul 10. Asigurarea informaţională a activităţii în domeniul conservării 
energiei

 Asigurarea informaţională a activităţii în domeniul conservării energiei se 
efectuează prin:

 a) acordarea de informaţii tehnice şi economice privind utilizarea eficientă a 
resurselor energetice producătorilor şi consumatorilor de resurse energetice;

 b) organizarea de cursuri, seminare şi conferinţe; 
 c) organizarea de expoziţii, concursuri cu demonstrarea de instalaţii şi echipa-

mente de înaltă eficienţă energetică;
 d) introducerea în instituţiile de învăţămînt cu profil tehnic a programelor di-

dactice obligatorii privind utilizarea eficientă a resurselor energetice la întreprin-
deri, instituţii şi organizaţii.

 
Capitolul III

ASIGURAREA FINANCIARĂ ŞI MECANISMUL ECONOMIC 
DE SUSŢINERE A ACTIVITĂŢII ÎN DOMENIUL 

CONSERVĂRII ENERGIEI

 Articolul 11. Susţinerea financiară din partea statului
 În scopul realizării celor mai eficiente programe şi proiecte de conservare a 

energiei, pot fi alocate mijloace de la bugetul de stat.
Articolul 12. Utilizarea surplusului de energie electrică
Agenţii economici, producători de energie electrică, la care puterea electrică 

instalată nu depăşeşte 20 MW au dreptul la libera comercializare a surplusului de 
energie electrică la preţuri de piaţă.

Capitolul IV
COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL 

CONSERVĂRII ENERGIEI

 Articolul 13. Colaborarea internaţională
 (1) Colaborarea Republicii Moldova cu alte ţări în domeniul conservării ener-

giei se efectuează în conformitate cu legislaţia naţională şi normele dreptului in-
ternaţional.

 (2) Direcţiile principale ale colaborării internaţionale în domeniul conservării 
energiei sînt:

 a) participarea Republicii Moldova la proiectele internaţionale respective;
 b) schimbul reciproc avantajos de informaţii şi tehnologii energetice eficiente 
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cu organizaţiile şi instituţiile similare din alte ţări şi cu organizaţiile internaţiona-
le;

 c) participarea la seminare, simpozioane şi conferinţe internaţionale în dome-
niu;

 d) pregătirea şi reciclarea cadrelor;
 e) corelarea indicilor de eficienţă energetică prevăzute de standardele naţionale 

cu cerinţele standardelor internaţionale;
 f) recunoaşterea mutuală a rezultatelor certificării produselor şi resurselor ener-

getice privind indicii de eficienţă energetică.

Capitolul V
CONTROLUL ŞI SUPRAVEGHEREA. RĂSPUNDEREA 

ÎN DOMENIUL CONSERVĂRII ENERGIEI

 Articolul 14. Controlul şi supravegherea de stat
 (1) Informaţia privind indicii şi structura consumului de resurse energetice, 

precum şi indicii de eficienţă energetică se supune statisticii de stat. 
 (2) Controlului şi supravegherii de stat în domeniul conservării energiei este 

supusă respectarea normelor şi cerinţelor actelor normative, ale documentelor 
tehnice şi normative privind conservarea energiei şi eficienţa utilizării resurselor 
energetice de către toţi producătorii, transportatorii, distribuitorii şi consumatorii 
acestor resurse pe teritoriul Republicii Moldova. 

 (3) Controlul şi supravegherea de stat în domeniul conservării energiei sînt efectuate 
de către Autoritatea abilitată în limitele, în modul şi conform procedurii stabilite în lege. 
 (4) Dispoziţiile privind rezultatele controlului şi supravegherii în domeniul conser-
vării energiei sînt obligatorii pentru executare.

 Articolul 15. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor prezentei legi 
 (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea în conformitate 

cu legea.
 (2) Pentru consumul neraţional şi pierderile directe de resurse energetice, Au-

toritatea abilitată aplică întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor sancţiuni în 
corespundere cu legea.

Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

 Articolul 16
 Guvernul:
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 a) în termen de 3 luni:
 va aproba regulamentul autorităţii abilitate cu administrarea activităţii în do-

meniul conservării energiei şi va soluţiona chestiunile de organizare a activităţii 
acesteia;

 va asigura elaborarea şi va aproba programele naţionale în domeniul conser-
vării energiei;

 va elabora şi va adopta actele normative privind executarea prezentei legi;
 va aproba costul serviciilor privind efectuarea expertizei de stat şi auditului în 

domeniul conservării energiei;
 b) în termen de 6 luni, va prezenta Parlamentului propuneri privind:
 aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
 stabilirea răspunderii persoanelor fizice şi juridice pentru încălcarea prevede-

rilor prezentei legi.
 
 PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI   Dumitru DIACOV
 Chişinău, 13 iulie 2000, Nr. 1136-XIV.

LEGE Nr. 1236 din 03.07.1997
cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive

Publicat: 16.10.1997 în Monitorul Oficial Nr. 067 art. nr.557

Prezenta lege stabileşte cadrul juridic al activităţilor în domeniul fabricării, de-
pozitării, transportării şi utilizării produselor şi substanţelor nocive, al importului 
şi exportului lor, în scopul excluderii, reducerii sau prevenirii impactului acestor 
produse şi substanţe asupra omului şi asupra mediului înconjurător.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

 Articolul 1. Noţiuni principale
 În sensul prezentei legi se definesc următoarele noţiuni principale: 
 produs nociv - material, destinat utilizării în economia naţională, a cărui pre-

zenţă în mediul înconjurător poate deregla funcţiile normale ale organismelor uma-
ne, vegetale şi animale, ale ecosistemelor; 

 substanţă nocivă - orice substanţă care, venind în contact cu organismele vii, 
le poate cauza prejudicii;

 încărcături periculoase - substanţe, materiale, articolele fabricate din ele, pre-
cum şi deşeurile acestora care, în virtutea stării lor fizice, proprietăţilor chimice şi 



274

biologice, în procesul de transportare şi depozitare pot genera pericole pentru viaţa 
şi sănătatea oamenilor, pot polua mediul înconjurător;

 regim al produselor şi substanţelor nocive - sistem de norme şi reguli care 
reglementează activităţile în domeniul fabricării, livrării, transportării, depozitării, 
manipulării, utilizării, importării şi exportării acestor produse şi substanţe, precum 
şi cultivarea plantelor în scopul obţinerii substanţelor nocive;

 manipulare - acţiunea de mînuire a produselor şi substanţelor nocive de la fa-
bricare şi pînă la utilizarea lor.

 Articolul 2. Legislaţia privind regimul produselor şi substanţelor nocive
 (1) Legislaţia privind regimul produselor şi substanţelor nocive constă din 

prezenta lege, din Legea privind protecţia consumatorilor, Legea privind protecţia 
mediului înconjurător, Legea cu privire la protecţia civilă, Legea privind asigurarea 
sanitaro-epidemiologică a populaţiei, Legea cu privire la protecţia muncii, precum 
şi din alte acte normative.

 (2) Prevederile prezentei legi nu reglementează regimul produselor şi substan-
ţelor stupefiante şi radioactive, acesta fiind stabilit prin norme de drept speciale.

Capitolul II
ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR PUBLICE ÎN REGLEMENTAREA 

PROBLEMELOR CE ŢIN DE REGIMUL PRODUSELOR 
ŞI SUBSTANŢELOR NOCIVE

 Articolul 3. Atribuţiile Guvernului
 Guvernul:
 a) adoptă hotărîri şi alte acte normative în probleme ce ţin de regimul produse-

lor şi substanţelor nocive;
 b) aprobă Registrul naţional al substanţelor chimice potenţial toxice;
 c) aprobă măsurile de prevenire a accidentelor şi avariilor la depozitele de 

produse şi substanţe nocive;
 d) stabileşte perimetrul şi modul de funcţionare a platformei specializate pen-

tru neutralizarea şi înhumarea produselor şi substanţelor nocive inutilizabile şi a 
deşeurilor lor;

 e) asigură pregătirea şi perfecţionarea cadrelor pentru activităţile în acest do-
meniu.

 Articolul 4. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice centrale
 (1) Ministerul Sănătăţii:
 a) exercită controlul de stat asupra respectării legislaţiei privind regimul pro-

duselor şi substanţelor nocive;
 b) instituie, ţine şi actualizează Registrul naţional al substanţelor chimice po-

tenţial toxice;
 c) actualizează Regulamentul privind modul de utilizare şi neutralizare a pro-

duselor şi substanţelor nocive şi a deşeurilor lor;
 d) avizează Regulamentul privind modul de transportare, păstrare şi utilizare a 
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îngrăşămintelor minerale şi a pesticidelor şi Lista preparatelor chimice şi biologice 
de protecţie şi de stimulare a creşterii plantelor;

 e) autorizează activităţile în domeniul utilizării produselor şi substanţelor no-
cive;

 f) aprobă concentraţiile maxime admise de substanţe nocive în sol, în apă, în 
aer şi în produsele alimentare;

 g) efectuează expertiza toxico-igienică a substanţelor chimice potenţial toxice 
şi avizează înregistrarea lor;

(2) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei:
 a) exercită controlul departamental asupra respectării legislaţiei la gestionarea 

pesticidelor şi a îngrăşămintelor minerale;
 b) întocmeşte Lista preparatelor chimice şi biologice de protecţie şi de stimu-

lare a creşterii plantelor şi o prezintă spre aprobare Consiliului republican inter-
departamental pentru aprobarea produselor chimice şi biologice de protecţie şi de 
stimulare a creşterii plantelor; 

 c) atestează produsele chimice şi biologice de protecţie şi de stimulare a creşte-
rii plantelor, ţine evidenţa strictă a aplicării pesticidelor în agricultură;

d) organizează reţeaua de laboratoare pentru analiza şi controlul calităţii pesti-
cidelor şi îngrăşămintelor minerale, controlul respectării normelor stabilite de con-
centrare a acestora în sol, în furaje, în produsele alimentare vegetale şi animale.

 (3) Autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia 
mediului înconjurător:

 a) exercită controlul de stat asupra respectării legilor şi altor acte normative 
referitoare la protecţia mediului înconjurător în procesul de fabricare, depozitare, 
transportare, utilizare, neutralizare şi înhumare a produselor şi substanţelor nocive 
şi a deşeurilor lor;

 b) coordonează Regulamentul privind modul de utilizare şi neutralizare a pro-
duselor şi substanţelor nocive şi a deşeurilor lor, Regulamentul privind modul de 
transportare, păstrare şi utilizare a îngrăşămintelor minerale şi a pesticidelor, Lista 
preparatelor chimice şi biologice de protecţie şi de stimulare a creşterii plantelor;

 c) coordonează Registrul naţional al substanţelor chimice potenţial toxice, am-
plasarea platformelor specializate pentru neutralizarea şi înhumarea produselor şi 
substanţelor nocive inutilizabile şi a deşeurilor lor.

 (4) Departamentul Situaţiilor Excepţionale în comun cu autoritatea centrală 
pentru resursele naturale şi mediu: 

 a) coordonează şi supraveghează importul, exportul, transportarea, utilizarea 
şi neutralizarea produselor şi substanţelor nocive (chimice, biologice, explozive, 
inflamabile);

 b) autorizează importul şi exportul produselor şi substanţelor nocive, precum 
şi transportul încărcăturilor periculoase pe teritoriul ţării;

 c) înregistrează şi aprobă listele încărcăturilor periculoase;
 d) aprobă listele agenţilor economici care utilizează produse şi substanţe nocive, 
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precum şi listele unităţilor autorizate cu transportarea încărcăturilor periculoase;
 e) elaborează şi aprobă, de comun acord cu Ministerul Transporturilor şi Gos-

podăriei Drumurilor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, decontul 
forţelor şi mijloacelor necesare pentru prevenirea situaţiilor de avarie la transpor-
tarea şi utilizarea produselor şi substanţelor nocive, precum şi pentru înlăturarea 
consecinţelor eventualelor avarii;

 f) supraveghează respectarea de către persoanele fizice şi juridice a cerinţelor 
protecţiei civile la fabricarea şi utilizarea produselor şi substanţelor nocive şi la 
transportarea încărcăturilor periculoase;

 g) coordonează măsurile preconizate de autorităţile administraţiei publice loca-
le în vederea prevenirii şi înlăturării consecinţelor eventualelor avarii şi incendii.

 (5) Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică efectuează 
reglementarea de stat a chestiunilor ce ţin de asigurarea securităţii persoanelor care 
în activitatea lor vin în contact cu produse şi substanţe nocive.

 Articolul 5. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale
 Autorităţile administraţiei publice locale în comun cu autorităţile teritoriale 

pentru sănătate şi pentru mediu:
 a) stabilesc perimetrele pentru amplasarea depozitelor destinate stocării produ-

selor şi substanţelor nocive;
 b) întocmesc anual listele agenţilor economici din teritoriul administrat care 

fabrică, utilizează ori comercializează substanţe deosebit de nocive şi listele în-
treprinderilor de transport autorizate cu transportarea încărcăturilor periculoase pe 
teritoriul dat şi prezintă aceste liste spre aprobare Departamentului Situaţiilor Ex-
cepţionale şi autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu;

 c) elaborează şi aprobă decontul forţelor şi mijloacelor necesare pentru preve-
nirea situaţiilor de avarie, precum şi pentru înlăturarea consecinţelor eventualelor 
avarii pe teritoriul administrat;

 d) aprobă anual, de comun acord cu organele de resort, măsurile de protecţie 
a populaţiei din teritoriul administrat şi a mediului înconjurător contra efectelor 
negative ale produselor şi substanţelor nocive;

 e) asigură menţinerea într-o stare tehnică satisfăcătoare a mijloacelor de înşti-
inţare a populaţiei din teritoriul administrat în caz de pericol cauzat de calamităţi 
naturale, de utilizarea produselor şi substanţelor nocive sau de avarii tehnogene;

 f) informează imediat Departamentul Situaţiilor Excepţionale, autoritatea cen-
trală pentru resursele naturale şi mediu şi Ministerul Sănătăţii în cazul evacuării de 
substanţe deosebit de nocive în mediul înconjurător şi iau măsuri pentru înlăturarea 
consecinţelor acestor evacuări;

 g) supraveghează, în comun cu autorităţile teritoriale pentru agricultură, res-
pectarea reglementărilor privind transportarea, depozitarea, păstrarea şi utilizarea 
pesticidelor şi îngrăşămintelor minerale.
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Capitolul III
REGIMUL PRODUSELOR ŞI SUBSTANŢELOR NOCIVE

 Articolul 6. Autorizarea activităţilor ce ţin de gestionarea produselor şi sub-
stanţelor nocive

 (1) Activităţile în domeniul fabricării şi utilizării produselor şi substanţelor 
nocive în scopuri medicinale, sanitaro-veterinare, industriale, agricole, silvice, in-
structive, ştiinţifice şi comerciale, precum şi în domeniul importului şi exportului 
lor, se efectuează în baza autorizaţiilor eliberate şi înregistrate de organele abilitate 
ale Ministerului Sănătăţii, Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, autorităţii cen-
trale pentru resursele naturale şi mediu, Departamentului Situaţiilor Excepţionale.

(2) La încetarea activităţilor ce ţin de gestionarea produselor şi substanţelor 
nocive, agentul economic în cauză este obligat să restituie, în termen de 20 de zile, 
autorizaţia organului care a eliberat-o.

 (3) Se interzice importul, depozitarea şi utilizarea pesticidelor şi a îngrăşămin-
telor minerale fără licenţa ori autorizaţia eliberată de organele abilitate.

 Articolul 7. Revocarea licenţelor şi autorizaţiilor
 În cazul în care se constată că agentul economic autorizat nu respectă regimul 

produselor şi substanţelor nocive prevăzut de legislaţie şi de actele normative, li-
cenţa ori autorizaţia pentru activităţile ce ţin de gestionarea lor se revocă de către 
organul care a eliberat-o.

 Articolul 8. Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice
 (1) Persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii:
 a) să respecte la fabricarea, utilizarea, păstrarea, transportarea, prelucrarea, 

neutralizarea şi înhumarea produselor şi substanţelor nocive, la importul şi expor-
tul lor regulile sanitare şi normativele tehnice de utilizare, să întreprindă măsuri 
de prevenire şi de înlăturare a efectelor nocive asupra omului şi asupra mediului 
înconjurător;

 b) să ţină un registru special al produselor şi substanţelor nocive utilizate, să 
prezinte, la cerere, acest registru autorităţilor pentru mediu şi pentru sănătate.

 (2) Nerespectarea acestor cerinţe, care generează ori poate genera poluarea 
mediului şi periclitarea sănătăţii populaţiei, atrage după sine interzicerea, în baza 
deciziilor adoptate de organele centrale de control, a fabricării şi utilizării produse-
lor şi substanţelor nocive.

 Articolul 9. Fabricarea
 (1) Produsele şi substanţele nocive sînt fabricate de agenţi economici speciali-

zaţi, respectîndu-se cerinţele proceselor tehnologice care sînt aprobate de ministe-
rele în a căror subordine se află unităţile respective, şi sînt coordonate cu Ministerul 
Sănătăţii şi autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu.

 (2) Apele reziduale, evacuările gazoase, deşeurile şi reziduurile lichide, solide 
şi pastiforme, rezultate din fabricarea şi condiţionarea produselor şi substanţelor 
nocive, se purifică, se acumulează, se depozitează, se păstrează, se neutralizează sau 
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se lichidează conform cerinţelor tehnologice şi prevederilor legislaţiei ecologice. 
 (3) Fiecare produs şi fiecare substanţă nocivă se fabrică prin tehnologii şi bio-

tehnologii autorizate şi se livrează însoţite de normative tehnice de utilizare, pre-
cum şi de certificate de calitate şi de conformitate.

 Articolul 10. Depozitarea
 (1) Produsele şi substanţele nocive se depozitează în încăperi speciale, amena-

jate în conformitate cu regulamentele aprobate de Ministerul Sănătăţii de comun 
acord cu autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu.

 (2) În depozite se ţine, în registre speciale, evidenţa strictă a produselor şi 
substanţelor nocive, depozitate şi livrate conform normativelor coordonate cu Mi-
nisterul Sănătăţii.

 (3) Produsele şi substanţele nocive se eliberează numai persoanelor şi agenţilor 
economici autorizaţi cu utilizarea lor.

 Articolul 11. Transportarea
 (1) Produsele şi substanţele nocive sînt transportate în baza unui ordin al con-

ducătorului unităţii de transport sau al persoanei împuternicite cu aceasta, în care se 
indică normele tehnice stabilite pentru transportare la fiecare mijloc de transport. 

 (2) Transportarea se efectuează în prezenţa unui însoţitor, specialist în dome-
niu, desemnat de conducerea unităţii şi instruit în problema modului de transporta-
re, a nocivităţii produselor, a măsurilor ce urmează a fi luate în caz de deteriorare a 
ambalajelor, de avarie etc. 

 (3) La transportarea produselor şi substanţelor nocive se folosesc mijloace 
de transport speciale. Se interzice staţionarea în aşezările umane a mijloacelor de 
transport încărcate cu produse şi substanţe explozive sau care pot emana gaze no-
cive.

 (4) Se interzice de a transporta produsele şi substanţele nocive în ambalaje 
deteriorate, precum şi fără supraveghere.

 Articolul 12. Manipularea şi utilizarea
 Manipularea şi utilizarea produselor şi substanţelor nocive se efectuează în 

conformitate cu normativele şi cerinţele tehnice, cu regulile sanitare şi de protecţie 
a muncii şi a mediului înconjurător, prevăzute pentru fiecare produs ori substanţă 
nocivă.

 Articolul 13. Evidenţa
 (1) Agenţii economici care desfăşoară activităţi ce ţin de utilizarea produselor 

şi substanţelor nocive sînt obligaţi să ţină evidenţa mişcării lor în registre speciale, 
a căror formă este aprobată de Ministerul Sănătăţii.

 (2) În registre speciale se ţine şi evidenţa terenurilor cultivate cu plante din care 
se extrag substanţe nocive, precum şi a volumului produselor colectate, depozitate 
şi prelucrate.

 Articolul 14. Neutralizarea
 Produsele şi substanţele nocive se neutralizează conform Regulamentului pri-

vind stocarea, utilizarea, neutralizarea şi înhumarea substanţelor şi reziduurilor 
toxice.
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 Articolul 15. Importul şi exportul
 (1) Importul şi exportul produselor şi substanţelor nocive se efectuează în baza 

licenţelor eliberate de organele abilitate, cu acordul autorităţii centrale pentru re-
sursele naturale şi mediu.

 (2) La licenţa de import se va anexa în mod obligatoriu declaraţia importatoru-
lui, făcută pe proprie răspundere, în care se va specifica denumirea şi caracteristica 
produselor ori substanţelor nocive ce urmează a fi introduse pe teritoriul ţarii.

Capitolul IV
CONTROLUL ASUPRA RESPECTĂRII LEGII ŞI RĂSPUNDEREA 

PENTRU ÎNCĂLCAREA EI

 Articolul 16. Controlul de stat
 Controlul asupra respectării prevederilor prezentei legi este exercitat de or-

ganele Ministerului Sănătăţii, Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, autorităţii 
centrale pentru resursele naturale şi mediu, Departamentului Situaţiilor Excepţio-
nale, Departamentului Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică, departa-
mentului pentru utilizarea forţei de muncă al Ministerului Muncii, Protecţiei Soci-
ale şi Familiei, Departamentului Controlului Vamal.

 Articolul 17. Răspunderea civilă, administrativă şi penală
 Persoanele fizice şi juridice culpabile de încălcarea prevederilor prezentei legi 

poartă răspundere civilă, administrativă şi penală în modul stabilit de legislaţie.
 Articolul 18. Răspunderea economică
 Prejudiciile cauzate sănătăţii omului şi mediului înconjurător ca urmare a im-

portului, fabricării, utilizării, prelucrării, depozitării, transportării şi înhumării pro-
duselor şi substanţelor nocive sînt reparate integral de culpabili conform legislaţiei.

Capitolul V
ACORDURILE INTERNAŢIONALE

 Articolul 19. Prioritatea acordurilor internaţionale
 (1) Dacă acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte conţin 

alte norme privind regimul produselor şi substanţelor nocive decît cele cuprinse în 
prezenta lege, se aplică prevederile acordurilor internaţionale.

 (2) Deţinătorul Registrului naţional al substanţelor chimice potenţial toxice va 
informa serviciile registrelor internaţionale despre noile substanţe chimice potenţi-
al toxice fabricate în Republica Moldova. 
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Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

 Articolul 20
 Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
 Articolul 21
 Guvernul:
 în termen de 6 luni:
 - va elabora actele normative necesare în conformitate cu prezenta lege;
 - va asigura aducerea de către ministere şi departamente a actelor lor normative 

în conformitate cu prezenta lege;
 - va prezenta Parlamentului propuneri privind efectuarea în Codul penal şi în 

Codul cu privire la contravenţiile administrative a unor modificări şi completări ce 
rezultă din prezenta lege; 

 în termen de 2 luni, va prezenta Parlamentului un proiect de hotărîre cu pri-
vire la aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind controlul transportului 
transfrontier al deşeurilor periculoase şi înlăturarea acestora, semnată la Basel la 
22 martie 1989.

 PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI   Dumitru MOŢPAN
 Chişinău, 3 iulie 1997, Nr. 1236-XIII.

LEGE Nr. 272 din 10.02.1999
cu privire la apa potabilă

Publicat: 22.04.1999 în Monitorul Oficial Nr. 039 art. nr. 167

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, se utilizează următoarele noţiuni principale:
apă potabilă - apă care poate fi consumată de om, direct sau indirect, timp înde-

lungat fără a-i prejudicia sănătatea;
alimentare cu apă potabilă - activitate de asigurare a necesităţilor de apă pota-

bilă ale persoanelor fizice şi juridice;
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consumator de apă potabilă - persoană fizică sau juridică ce utilizează apă pota-
bilă pentru satisfacerea necesităţilor (fiziologice,menajere, tehnologice);

distribuitor - persoană juridică, intermediară între furnizor şi consumator, care 
livrează apă potabilă în bază de contract, încheiat cu furnizorul şi consumatorul;

fiabilitate a sistemului de alimentare cu apă potabilă - capacitate a sistemului 
de a asigura funcţionarea unui regim de distribuţie a apei potabile corespunzător 
normelor de consum şi normelor de calitate, stabilite pentru apa potabilă;

furnizor de apă potabilă - agent economic care furnizează în mod centralizat 
apă potabilă consumatorului;

norme de consum al apei potabile - cantitate de apă potabilă calculată, necesară 
unui om în 24 de ore pentru satisfacerea necesităţilor lui fiziologice şi menajere în 
condiţii de funcţionare normală a sistemului de aprovizionare cu apă şi în condiţii 
excepţionale;

norme sanitaro-igienice (de calitate) ale apei potabile - parametrii fizico-chi-
mici, microbiologici şi organoleptici cărora trebuie să le corespundă apa potabilă 
astfel încît consumul ei să nu pericliteze sănătatea; parametrii sînt stabiliţi în regu-
lile şi normele sanitare, aprobate de Guvern;

sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă - ansamblu de construcţii, in-
stalaţii, acţiuni şi operaţiuni (procedee) prin care apa captată dintr-o sursă naturală 
este tratată, transportată, înmagazinată şi distribuită consumatorului cu o presiune 
stabilă, conform normelor de cantitate şi calitate în vigoare;

sistem necentralizat de alimentare cu apă potabilă - instalaţii şi construcţii (fînt-
înă, izvor, sondă de foraj (fîntînă arteziană) cu/sau fără instalaţii de tratare etc.) de 
captare şi potabilizare a apei fără distribuţie la locul de consum;

sistem autonom de alimentare cu apă potabilă - instalaţii şi construcţii de capta-
re şi potabilizare a apei cu/sau fără distribuţie la locul de consum, aflate în folosinţă 
individuală sau colectivă;

sursă de alimentare cu apă potabilă - resursă naturală de apă care corespunde 
normelor de calitate stabilite şi care se utilizează (sau poate fi utilizată) pentru cap-
tarea apei în sistemele de alimentare cu apă potabilă;

zonă de protecţie sanitară - teritoriu unic, care include sursa de apă, construcţi-
ile şi instalaţiile de alimentare cu apă, cu regim special de activitate şi de protecţie 
a apelor.

Articolul 2. Obiectivele legii şi domeniul ei de aplicare
(1) Prezenta lege reglementează relaţiile din domeniul alimentării cu apă po-

tabilă şi stabileşte norme referitoare la asigurarea persoanelor fizice şi juridice cu 
apă potabilă, la funcţionarea sigură a sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi la 
calitatea ei, răspunderea pentru încălcări în acest domeniu.

(2) Acţiunea prezentei legi se extinde asupra organelor centrale de specialitate 
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şi autorităţilor administraţiei publice locale, asupra proprietarilor de sisteme de 
alimentare cu apă potabilă şi consumatorilor de apă potabilă, întreprinderilor şi 
organizaţiilor care efectuează proiectarea, construirea şi exploatarea sistemelor de 
alimentare cu apă potabilă, asupra organelor de stat care exercită controlul şi su-
pravegherea în domeniul alimentării cu apă potabilă, precum şi asupra persoanelor 
fizice şi juridice a căror activitate poate influenţa calitatea apei în sursele şi siste-
mele de alimentare cu apă potabilă.

(3) Relaţiile din domeniul alimentării cu apă potabilă şi asigurarea conformi-
tăţii calităţii apei potabile cu normele stabilite sînt reglementate de prezenta lege, 
de legile privind protecţia mediului înconjurător, privind protecţia consumatorilor, 
privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei, de Codul apelor, de regu-
lile şi normele sanitare, precum şi de alte acte normative.

Articolul 3. Atribuţiile autorităţilor publice
(1) Atribuţiile Guvernului în domeniul alimentării cu apă potabilă sînt:
a) elaborarea şi promovarea politicii statului în domeniul alimentării cu apă 

potabilă;
b) elaborarea, aprobarea, finanţarea şi realizarea programelor de stat privind 

dezvoltarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă;
c) promovarea unei politici tehnico-ştiinţifice unice, formarea unei baze norma-

tive şi metrologice unice în domeniul reglementării calităţii apei potabile, proiectă-
rii, construcţiei şi exploatării sistemelor de alimentare cu apă potabilă, utilizării şi 
protecţiei surselor de alimentare cu apă potabilă;

d) stabilirea sarcinilor şi drepturilor organelor centrale de specialitate şi ale au-
torităţilor administraţiei publice locale în domeniul alimentării cu apă potabilă;

e) exercitarea controlului de stat asupra respectării standardelor şi normelor în 
vigoare privind apa potabilă;

f) stabilirea modului de certificare şi de acordare a licenţelor în domeniul ali-
mentării cu apă potabilă;

g) stabilirea principiilor de bază ale politicii de preţuri în domeniul alimentării 
cu apă potabilă;

h) colaborarea internaţională în domeniu.
(2) Atribuţiile organelor centrale de specialitate şi ale autorităţilor administraţi-

ei publice locale în domeniul alimentării cu apă potabilă sînt:
a) coordonarea activităţii întreprinderilor care exploatează sisteme centralizate 

şi necentralizate de alimentare cu apă potabilă;
b) elaborarea, aprobarea şi finanţarea programelor şi măsurilor privind funcţio-

narea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă;
c) organizarea zonelor de protecţie sanitară a surselor de apă potabilă şi contro-

lul realizării măsurilor de protecţie a apelor;
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d) organizarea contorizării şi evidenţei consumului de apă potabilă distribuită 
prin sistemele de alimentare cu apă pe baza unor programe elaborate de autorităţile 
administraţiei publice;

e) aprobarea limitelor şi regimului de distribuire către întreprinderi şi organiza-
ţii a apei potabile din sistemele centralizate;

f) informarea operativă şi veridică a consumatorului privitor la calitatea apei 
potabile;

g) luarea de decizii (conform avizelor organelor de supraveghere de stat) pri-
vind interzicerea temporară a folosirii apei potabile sau a exploatării sistemelor de 
alimentare cu apă potabilă în condiţii excepţionale;

h) soluţionarea altor probleme privind alimentarea cu apă potabilă, conform 
legislaţiei în vigoare.

Articolul 4. Principiile politicii statului
La baza politicii statului în domeniul alimentării cu apă potabilă, se află urmă-

toarele principii:
a) responsabilitatea statului pentru asigurarea populaţiei cu apă potabilă con-

form normelor de consum şi de calitate stabilite;
b) satisfacerea necesităţilor de apă potabilă prin dezvoltarea preponderentă a 

sistemelor centralizate, a căror proiectare, construcţie şi exploatare sînt bazate pe 
normele unice ale standardelor şi actelor normative în vigoare;

c) exercitarea controlului de către autorităţile administraţiei publice şi organele 
supravegherii de stat în limitele competenţei lor asupra funcţionării sistemelor de 
alimentare cu apă potabilă, asupra activităţii întreprinderilor care le exploatează, 
asupra calităţii apei;

d) prestarea contra plată a serviciilor de alimentare cu apă potabilă în bază de 
contracte şi date despre volumul de consum;

e) raportarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă la obiectivele 
de importanţă vitală şi susţinerea de către stat, prin stimulare economică, a activi-
tăţii întreprinderilor care le exploatează;

f) economisirea apei potabile în toate domeniile de activitate.

Capitolul II
ORGANIZAREA ALIMENTĂRII CU APĂ POTABILĂ

Articolul 5. Sistemele de alimentare cu apă potabilă
(1) Sistemele de alimentare cu apă potabilă pot fi proprietate a statului, a au-

torităţilor administraţiei publice locale (proprietate municipală) sau a persoanelor 
juridice şi fizice.

(2) Principalele sisteme de alimentare cu apă potabilă sînt cele centralizate, 
aflate în proprietatea statului.
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(3) Dacă nu există sisteme centralizate, alimentarea cu apă potabilă se efectuea-
ză prin sisteme necentralizate şi/sau autonome.

(4) Proiectarea, construirea şi reconstruirea sistemelor centralizate şi necentra-
lizate de alimentare cu apă potabilă se pun în seama beneficiarului sau a proprieta-
rului, după caz, şi se realizează conform planurilor urbanistice generale, planurilor 
de amenajare a teritoriului în corespundere cu normele şi regulile în construcţii, cu 
standardele de stat, cu regulile şi normele sanitare, aprobate în modul stabilit.

(5) La proiectarea şi construcţia sistemelor centralizate şi necentralizate de ali-
mentare cu apă potabilă, se ia în considerare în mod obligatoriu condiţiile de asigu-
rare a fiabilităţii acestor sisteme, inclusiv a surselor de rezervă de alimentare cu apă 
potabilă, influenţa factorilor naturali destabilizatori (alunecările de pămînt, subin-
undaţiile, epuizarea straturilor acvifere) şi a factorilor de origine antropogenă.

(6) Proiectarea, construirea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă pota-
bilă se efectuează în bază de autorizaţii (licenţe) eliberate în modul stabilit.

(7) Exploatarea sistemelor centralizate şi necentralizate de alimentare cu apă 
potabilă se efectuează de către întreprinderi specializate, obligate să respecte cu 
stricteţe standardele, regulile şi normele sanitare, prevederile altor acte normative.

(8) Asigurarea calităţii apei în sistemele autonome de alimentare cu apă potabi-
lă se pune în sarcina proprietarului. Controlul asupra calităţii apei se face din contul 
proprietarului în bază de contract încheiat cu serviciul igienico-epidemiologic.

(9) Sistemele centralizate de alimentare cu apă potabilă nu sînt pasibile de pri-
vatizare.

(10) Privatizarea sistemelor necentralizate de alimentare cu apă potabilă se 
efectuează în bază de proiecte individuale, aprobate de Parlament, la propunerea 
Guvernului.

Articolul 6. Mijloacele tehnice
(1) În domeniul alimentării cu apă potabilă, pot fi folosite numai materiale, re-

activi, utilaj, instalaţii, inclusiv individuale, certificate în mod obligatoriu, conform 
legislaţiei în vigoare. 

(2) Se interzice diminuarea gradului de tratare şi dezinfectare a apei în sisteme-
le centralizate de alimentare cu apă potabilă chiar şi cu condiţia tratării ei suplimen-
tare în instalaţiile tehnice de menaj individuale şi de grup.

(3) Dacă nu există sisteme centralizate, alimentarea cu apă potabilă a popula-
ţiei, întreprinderilor industriei alimentare, alimentaţiei publice, instituţiilor medi-
co-sanitare, instituţiilor preşcolare şi şcolare se efectuează folosindu-se, după caz, 
mijloace tehnice de tratare şi dezinfectare a apei, inclusiv individuale.

Articolul 7. Finanţarea
(1) Sursele de finanţare a lucrărilor în domeniul alimentării cu apă potabilă 

sînt:
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 a) mijloacele băneşti depuse de consumatori ca taxă pentru apa potabilă con-
sumată;

 b) mijloacele de la bugetul de stat şi bugetele locale;
 c) mijloacele băneşti depuse de persoane juridice şi fizice sub formă de cote de 

participare la dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă;
 d) creditele acordate de bănci şi instituţii financiare internaţionale;
 e) alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare.
(2) În scopul dezvoltării dinamice a sistemelor centralizate de alimentare cu apă 

potabilă, îmbunătăţirii calităţii acestei ape, Parlamentul poate stimula întreprinde-
rile care le exploatează prin credite preferenţiale, acordate conform legislaţiei în 
vigoare.

(3) Serviciile de alimentare cu apă potabilă sînt prestate contra plată. Tarifele la 
apa potabilă se calculează după principiul acoperirii cheltuielilor.

Articolul 8. Furnizarea apei potabile
(1) Furnizarea apei potabile prin sistemele centralizate şi necentralizate se efec-

tuează în bază de contract, încheiat între furnizor (distribuitor) şi consumator.
(2) Contractul de furnizare a apei potabile se încheie în conformitate cu Regula-

mentul privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare, 
cu contractele-tip de furnizare a apei potabile, aprobate de Guvern. 

(3) În cazul ieşirii din funcţiune a sistemelor centralizate şi necentralizate de ali-
mentare cu apă potabilă pe un termen mai mare de 24 de ore sau al necorespunderii 
apei normelor de calitate, fapt care poate periclita sănătatea oamenilor, organele 
centrale de specialitate, autorităţile administraţiei publice locale, proprietarii de sis-
teme de alimentare cu apă potabilă, întreprinderile care exploatează aceste sisteme 
sînt obligaţi să ia măsuri pentru alimentarea cu apă potabilă în cantităţile reglemen-
tate de normele de consum în condiţii excepţionale, folosind în acest scop sursele şi 
sistemele de rezervă, organizînd livrarea apei în cisterne sau a apei îmbuteliate.

Capitolul III
CALITATEA APEI POTABILE

Articolul 9. Normele de calitate
(1) Calitatea apei potabile trebuie să corespundă normelor stabilite în actele 

normative în vigoare.
(2) Normele sanitaro-igienice (de calitate) ale apei potabile se aprobă de către 

Ministerul Sănătăţii.
 (3) Normele de calitate ale apei potabile se asigură prin:
 a) alegerea sursei corespunzătoare de alimentare cu apă potabilă şi a tehnolo-

giei de tratare a apei;
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 b) folosirea de materiale, reactivi şi utilaj certificaţi;
 c) respectarea regulilor de control al calităţii apei potabile, realizarea de pro-

grame-model şi de programe de lucru care să corespundă condiţiilor locale, moni-
torizarea calităţii apei;

 d) protecţia surselor de alimentare cu apă potabilă împotriva poluării lor întîm-
plătoare sau intenţionate;

 e) alte acţiuni.
(4) Derogările de la prevederile actelor normative privind calitatea apei po-

tabile pot fi permise temporar numai de autorităţile administraţiei publice locale, 
de comun acord cu organele de stat de supraveghere sanitaro-epidemiologică, cu 
condiţia că derogările nu se fac referitor la parametrii microbiologici, toxicologici 
şi că ele nu prezintă riscuri pentru sănătatea omului.

(5) Furnizorii de apă potabilă sînt obligaţi să informeze populaţia despre nivelul 
depăşirii, în apa potabilă furnizată, a conţinutului de ingredienţi supuşi monitoriză-
rii obligatorii în conformitate cu actele normative şi cu standardele în vigoare.

(6) Normele de calitate ale apei potabile şi ale surselor de alimentare cu apă 
potabilă se reexaminează cel puţin o dată în 5 ani.

Articolul 10. Protecţia surselor şi sistemelor de alimentare cu apă potabilă
(1) Protecţia surselor de alimentare cu apă potabilă contra poluării este o con-

diţie obligatorie de menţinere a apei în limitele potabilităţii şi se realizează prin 
respectarea normelor ecologico-sanitare, prin măsuri de combatere a epuizării şi 
poluării resurselor de apă, prin respectarea regulilor de exploatare şi prin crearea 
a trei zone de protecţie sanitară a surselor, aducţiunilor şi a obiectivelor sistemelor 
centralizate şi necentralizate de alimentare cu apă potabilă, prin respectarea regi-
mului acestor zone.

(2) Crearea zonelor de protecţie sanitară, stabilirea modului de proiectare, or-
ganizare şi exploatare a acestor zone se fac în conformitate cu regulile şi normele 
sanitare, cu alte acte normative aprobate în modul stabilit.

(3) Responsabilă de efectuarea măsurilor şi de respectarea regimului stabilit în 
zona I de protecţie sanitară (cu regim sever) este administraţia întreprinderilor care 
exploatează sistemele de alimentare cu apă potabilă, iar în zonele II şi III (cu regim 
de restricţie) responsabile sînt autorităţile administraţiei publice locale, persoanele 
juridice şi fizice care desfăşoară activităţi în aceste zone.

Articolul 11. Controlul calităţii apei potabile
(1) Controlul calităţii tratării şi dezinfectării apei potabile în procesul ei de pro-

ducţie îl efectuează laboratoarele specializate, atestate sau acreditate în modul sta-
bilit, ale întreprinderilor care exploatează sisteme centralizate şi necentralizate de 
alimentare cu apă potabilă. Dacă întreprinderea nu are laborator, controlul poate fi 
efectuat, în bază de contract, la alte laboratoare care dispun de acest drept.
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(2) Programele-model şi regulile de control al calităţii apei potabile sînt stabi-
lite în standardele de stat.

(3) Programele de lucru privind controlul calităţii apei potabile sînt elaborate de 
întreprinderile care exploatează sisteme centralizate şi necentralizate de alimentare 
cu apă potabilă, ţinîndu-se cont de condiţiile locale, de comun acord cu organele 
teritoriale de supraveghere sanitaro-epidemiologică.

(4) Controlul calităţii apei potabile se efectuează cel puţin o dată în an de către 
serviciile sanitaro-epidemiologice din contul proprietarului sistemului de alimen-
tare cu apă potabilă.

Articolul 12. Supravegherea de stat
(1) Supravegherea de stat în domeniul alimentării cu apă potabilă se efectuează 

de către:
a) organele supravegherii sanitaro-epidemiologice - asupra calităţii apei pota-

bile, conformităţii ei cu normele sanitaro-igienice, cu standardele, asupra stării sa-
nitaro-epidemiologice a surselor de apă potabilă şi a zonelor de protecţie sanitară, 
asupra respectării regulilor sanitare de organizare şi întreţinere a obiectivelor de 
alimentare cu apă potabilă;

b) organele standarde, metrologie şi supraveghere tehnică - asupra respectării 
standardelor de stat de calitate a apei potabile, metodelor de control, regulilor de 
certificare a apei potabile, regulilor şi normelor de exploatare a surselor de ape 
subterane; 

c) organele de supraveghere în domeniul arhitecturii şi construcţiilor - asupra 
respectării regulilor şi normelor în construcţie la proiectarea şi construirea sisteme-
lor de alimentare cu apă potabilă;

d) organele de protecţie a mediului înconjurător, serviciile de administrare şi 
supraveghere a resurselor de apă - asupra stării surselor de alimentare cu apă pota-
bilă, evidenţei volumului de apă folosit pentru alimentarea cu apă potabilă.

Articolul 13. Informarea în problemele alimentării cu apă potabilă
(1) Consumatorii de apă potabilă au dreptul la informaţii autentice privitoare la 

calitatea ei, publicate în mass-media.
(2) Informarea periodică privitor la calitatea apei potabile se face gratuit de 

către întreprinderile de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi 
de organele care exercită supravegherea de stat asupra conformităţii calităţii apei 
potabile normelor stabilite.

(3) În cazul cînd calitatea apei nu corespunde normelor la indicatorii care pot 
prejudicia sănătatea oamenilor, proprietarii de sisteme centralizate şi necentralizate 
de alimentare cu apă potabilă, întreprinderile care le exploatează şi organele supra-
vegherii de stat sînt obligaţi să sisteze furnizarea apei şi să informeze de urgenţă 
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consumatorii, să stabilească termenele de înlăturare a acestei necorespunderi şi 
măsurile de precauţie.

 (4) Informarea despre întreruperile din alimentarea cu apă potabilă se efectu-
ează gratuit prin mass-media de către întreprinderile care exploatează sistemele de 
alimentare cu apă potabilă.

Capitolul IV
ÎNCĂLCĂRI ŞI RĂSPUNDERI

Articolul 14. Încălcări
Încălcare în domeniul alimentării cu apă potabilă se consideră:
a) poluarea surselor de alimentare cu apă potabilă, nerespectarea prevederilor 

actelor normative în vigoare privind întreţinerea zonelor de protecţie sanitară a 
surselor de alimentare cu apă potabilă;

b) alimentarea cu apă potabilă ce nu corespunde normelor sanitaro-igienice;
c) deteriorarea reţelelor şi instalaţiilor sistemelor de alimentare cu apă potabilă, 

încălcarea regulilor de utilizare a acestora;
d) nerespectarea regulilor de ţinere a evidenţei primare şi de stat a consumului 

de apă potabilă, cedarea dreptului de utilizare a apei fără a se respecta legislaţia în 
vigoare.

 e) neîndeplinirea obligaţiei de a face publice informaţiile despre calitatea apei 
potabile.

Articolul 15. Răspunderi
(1) Încălcările comise în domeniul alimentării cu apă potabilă, nerespectarea 

prevederilor din prezenta lege se pedepsesc în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2) Poluarea sursei de alimentare cu apă potabilă atrage pedeapsă administrati-

vă sub formă de amendă de la 10 la 25 de salarii minime. 
Aceeaşi contravenţie, dacă prejudiciază sănătatea consumatorului, se pedepseş-

te cu amendă de la 25 la 50 salarii minime.
Articolul 16. Repararea prejudiciilor şi a daunelor
(1) Prejudiciul adus sănătăţii ca urmare a consumului de apă din sistemele de 

alimentare cu apă potabilă, inclusiv venitul ratat, se repară de către persoanele vi-
novate. În afară de prejudiciul material, persoana vinovată va repara şi prejudiciul 
moral.

(2) Dauna cauzată sistemelor de alimentare cu apă potabilă, pagubele aduse 
întreprinderilor exploatatoare de aceste sisteme prin deteriorarea reţelelor şi in-
stalaţiilor de alimentare cu apă potabilă, prin nerespectarea regulilor de folosire 
a acestor sisteme sau poluarea surselor de alimentare cu apă se repară integral de 
către persoanele vinovate, benevol sau prin executare a hotărîrii judecătoreşti, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare.
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Capitolul V
ACTELE INTERNAŢIONALE

Articolul 17. Prioritatea actelor internaţionale
În cazul cînd actele internaţionale în domeniul apei potabile ratificate de Repu-

blica Moldova prevăd alte norme decît cele stabilite de legislaţia ei internă, se vor 
aplica normele actelor internaţionale.

Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 18
Guvernul:
în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta 

lege;
va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în 

conformitate cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI   Dumitru DIACOV
Chişinău, 10 februarie 1999, Nr. 272-XIV
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 ROSA LUXEMBURG FOUNDATION

The Rosa Luxembourg Foundation is involved in Political education 
throughout Germany and the world. The foundation was established in 
honor of  Rosa Luxembourg, whose own political and social actions not 
only cost her life, but also demonstrated the basis for which the foundation 
was created, including: political education, a discussion forum for critical 
thinking and political alternatives, and a centre for progressive social thin-
king and research both in Germany and throughout the world. 

The Rosa Luxemburg Foundation is point of  contact on a number of  
different issues and questions on social development, analysis of  social 
processes and the social actors involved in these processes. Additionally, 
the Rosa Luxemburg Foundation is committed to instigating, promoting 
and supporting political education. Its primary task is to offer people the 
opportunity to acquire the knowledge and abilities that enable them to 
participate in the search for alternatives to the status quo. The Founda-
tion does this through the funding of  various research projects aimed at 
alternative reform strategies and as well as others. At this time, the Rosa 
Luxembourg Foundation has over 170 ongoing research projects around 
Germany and the world. Additionally, the Foundation hosts or supports a 
number of  educational events each year that include nearly 50,000 partici-
pants throughout Germany

Additionally, The Rosa Luxembourg Foundation operates globally by 
providing political education through social analysis, programmes and pro-
jects for democratic and social emancipation and developing capabilities 
for political action. The Foundation works directly with multiple organi-
zations, political parties, trade unions, women’s groups, and many others. 
Currently the Foundation is active in more than 25 countries world-wide.

Rosa Luxemburg Stigtung
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin
Telephone: +49-(0)30-44310221, Fax: +49-(0)30-44310222 www.rosalux.de
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FUNDAŢIA  ROSA  LUXEMBURG

Fundaţia Rosa Luxemburg este una dintre cele şase fundaţii apropiate 
de partidele politice din Germania şi unul din importanţii purtători ai mun-
cii de culturalizare şi instruire în societatea civilă a RFG. Ea se concepe 
drept parte a curentului spiritual al socialismului democratic. Fundaţia a 
apărut în baza societăţii „Analiza societăţii şi educaţia politică” înregistrată 
în anul 1990 şi a devenit o organizaţie general naţională de educaţie politi-
că, un forum pentru discuţii asupra gîndirii critice şi alternativelor politice, 
precum şi un centru de cercetări în interesele dezvoltării sociale progresive. 
Activitatea fundaţiei o efectuează numeroşi activişti pe principii obşteşti.

În anul 1992, Fundaţia Rosa Luxemburg a fost recunoscută drept Par-
tid al Socialismului Democratic, în prezent – Partid de Stînga/PSD – ca 
fundaţie general naţională apropiată acestui partid. Ea cooperează strîns 
cu fundaţiile şi societăţile aderente la Partidul de Stînga/PSD din toate 
landurile federale.

Obiectul de activitate al fundaţiei este educaţia politică, activitatea cultu-
rală şi analiza dezvoltării sociale. Laitmotivele ei sînt socialismul democratic 
şi internaţionalismul, antifascismul şi antirasismul, renunţarea la marxism-
leninismul dogmatizat.

Fundaţia organizează educaţia civică şi socială, propagă cunoştinţe des-
pre legăturile sociale reciproce în condiţiile lumii globale, contradictorii; 
este un teren pentru analiza critică a stării actuale a societăţii; este un centru 
de discuţii program despre socialismul democratic ce corespunde exigenţe-
lor timpului; reprezintă în Republica Federală Germania şi pe plan interna-
ţional un forum pentru dialog între mişcările sociale de stînga şi organizaţii, 
intelectuali şi organizaţii neguvernamentale; sprijină savanţii tineri sub for-
mă de acordare de burse de studii şi de aspirant, stimulează activismul so-
cial-politic autodeterminat şi sprijină manifestările pentru pace şi înţelegere 
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între popoare, împotriva fascismului şi rasismului, pentru echitate socială şi 
solidaritate între oameni.

Decizia, luată în 1999, de a conferi fundaţiei numele Rosei Luxemburg a 
constituit o expresie a fidelităţii faţă de tradiţiile socialismului democratic.

Rosa Luxemburg Stigtung
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin
Telephone: +49-(0)30-44310221, 
Fax: +49-(0)30-44310222, 
www.rosalux.de




