
Depunerea cererii privind 
evaluarea impactului 
asupra mediului

Îndrumar pentru Administrațiile Publice Locale 

Evaluarea prealabilă

Elaborarea programului 
de reailizare a evaluării 
impactului asupra 
mediului

Evaluarea impactului 
asupra mediului stabilește 

schimbările directe sau 
indirecte ale mediului, 

provocate de realizarea 
activităților planificate ce 
pot afecta atât sănătatea 
omului, cât și diversitatea 
biologică, solul, subsolul, 

apa, aerul, clima, etc.

În cazul pronunțării unei 
decizii despre necesitatea 

evaluării impactului 
asupra mediului a 

activității planificate, 
aceasta urmează să 
îndeplinească toate 

procedurile ulterioare 
prevăzute de legislație.

Prezenta procedură este 
stabilită în Legea Nr. 86 
din 29.05.2014 privind 
evaluarea impactului 

asupra mediului, 
publicată la 04.07.2014 în 
Monitorul Oficial Nr. 174-
177, intrată în vigoare la 

04.01.2015.

START

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

Etapele evaluării impactului 
asupra mediului

Examinarea documentației și 
eliberarea acordului de meiu

Elaborarea documentației privind 
evaluarea impactului asupra mediului 

(studiu de fezabilitate)

ETAPA 1

user
Cross-Out

user
Inserted Text
mediu



APL

Elaborează Cererea și 
Informațiile adiționale 
pentru determinarea 
efectuării EIM.

APL

EIM

Autoritățile Publice Locale

Evaluarea Impactului asupra Mediului 

Depunerea cererii privind EIM

PASUL 1

APL trebuie să elaboreze 
cererea în conformitate cu 
Anexa Nr. 3 a Legii Nr. 86 

din 29.05.2014 privind 
evaluarea impactului 

asupra mediului.

PASUL 2

APL

Depune Cererea și 
Informația adițională 
pentru determinarea 
efectuării EIM către 
Agenția de Mediu.

C e r e r e a  s e  
d e p u n e  l a  A g e n ț i a  

d e  M e d i u  î n  
f o r m a t  e l e c t r o n i c  
s a u  p e  s u p o r t  d e  

h â r t i e .

START
APL

Inițiatorul elaborează 
documentația privind EIM

Cheltuielile ce țin de elaborarea 
documentației privind evaluarea 

impactului asupra mediului, 
precum și de informare, de 

organizare a consultărilor publice 
, traducerea documentației 

privind evaluarea impactului 
asupra mediului, în cazul 

impactului transfrontalier, sunt 
suportate de inițiator

Add textAdd textAdd text

Acest îndrumar a fost elaborat în cadrul proiectului ”Comunități rezistente la schimbări climatice prin 
abilitarea femeilor”, implementat de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova cu 
susținerea financiară a Suediei.
Opiniile exprimate în acest îndrumar nu reprezintă neapărat pe cele ale Națiunilor Unite, inclusiv PNUD 
Moldova și Stele Membre ale Națiunilor Unite. 
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AM

Efectuează evaluarea 
prealabilă a cererii.

AMÎn baza rezultatelor 
evaluării prealabile, dacă 
AM decide că pentru 
activitatea planificată nu 
este necesară efectuarea 
EIM, întrucât este o 
activitate cu impact redus 
(activități din Anexa Nr. 2 
la Legea Nr. 86/2014), APL 
va elabora documentația 
tehnică care se supune 
expertizei ecologice.

AM

APL

EIM

Agenția de Mediu

Autoritățile Publice Locale

Evaluarea Impactului asupra Mediului 

Evaluarea prealabilă

PASUL 1

PASUL 2

AM va comunica decizia 
cu privire la evaluarea 
prealabilă și va plasa 

această decizie pe 
pagina web oficială în 

termen de 5 zile 
lucrătoare de la data 

aprobării.

AM va informa inițiatorul în 
cazul în care 

proiectul/activitatea 
planificată nu are nevoie de 

efectuarea EIM și nu este 
necesară eliberarea avizului 

expertizei ecologice.

PASUL 3
APL

Inițiatorul este informat 
cu privire la elaborarea 
și prezentarea spre 
coordonare către AM a 
Programului de 
realizare a EIM, 
asigurându-se 
informarea publicului și 
posibilitatea acestuia de 
a prezenta în scris 
comentarii la program.

Examinează cererea în 
termen de 5 - 10 zile de 
la data recepționării.

5 - 10 zile
calendaristice

* De la data recepționării

Decide dacă activitatea planificată urmează 
a fi supusă EIM în context transfrontalier sau 
național.

Va comunica 
inițiatorului, după caz, 

dacă informația din 
Cerere nu este completă 
și/sau nu este clară, fiind 
nevoie de o examinare 

suplimentară după 
completare.

Pentru activitățile supuse 
EIM, evaluarea prealabilă se 
efectuează în termen de 10 

zile lucrătoare.

Pentru activitățile supuse 
expertizei ecologice 

examinarea documentației 
de proiect se efectuează în 
cel mult 5 zile lucrătoare.

Pentru activitățile supuse 
EIM, evaluarea prealabilă se 

efectuează în termen
de 10 zile lucrătoare.

Pentru activitățile supuse 
expertizei ecologice

examinarea documentației 
de proiect se efectuează în 

cel mult 5 zile lucrătoare.

Acest îndrumar a fost elaborat în cadrul proiectului ”Comunități rezistente la schimbări climatice prin 
abilitarea femeilor”, implementat de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova cu 
susținerea financiară a Suediei.
Opiniile exprimate în acest îndrumar nu reprezintă neapărat pe cele ale Națiunilor Unite, inclusiv PNUD 
Moldova și Stele Membre ale Națiunilor Unite. 
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APL
Elaborează PREIM și îl 
transmite spre 
coordonare către 
Agenția de Mediu.

AM

Evaluează PREIM și 
emite aviz pozitiv 
sau negativ.

AM

APL

EIM

PREIM

Agenția de Mediu

Autoritățile Publice Locale

Evaluarea Impactului asupra Mediului 

Programul de realizare a EIM

Elaborarea programului de 
realizare a EIM

PASUL 1

PASUL 2

PREIM este 
valabil timp de 3 

ani de la data 
aprobării. 

În cazul unui aviz negativ, 
proiectul PREIM este 
restituit inițiatorului 

pentru definitivare, după 
care poate fi retransmis 
autorității competente 

pentru reexaminare.

PASUL 3

APL

APL este înștiințată să 
pregătească 
documentația necesară 
pentru efectuarea EIM.

3 ani

* De la data aprobării

Dacă la expirarea 
termenului menționat 

inițiatorul nu a prezentat 
autorității competente 
documentația de EIM, 
acesta este obligat să 
elaboreze și să aprobe 

programul în mod repetat.

30 zile
calendaristice

* De la data recepționării

Acest îndrumar a fost elaborat în cadrul proiectului ”Comunități rezistente la schimbări climatice prin 
abilitarea femeilor”, implementat de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova cu 
susținerea financiară a Suediei.
Opiniile exprimate în acest îndrumar nu reprezintă neapărat pe cele ale Națiunilor Unite, inclusiv PNUD 
Moldova și Stele Membre ale Națiunilor Unite. 
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APL
Elaborează PREIM și îl 
transmite spre 
coordonare către 
Agenția de Mediu.

AM
AM va informa în 
termen autoritatea 
centrală de mediu 
despre toate 
solicitările de acord 
de mediu pentru 
activitățile 
planificate supuse 
EIM, care pot afecta 
mediul altui stat

AM

APL

EIM

MADRM

PREIM

Agenția de Mediu

Autoritățile Publice Locale

Evaluarea Impactului asupra Mediului 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Programul de realizare a EIM

Elaborarea programului de 
realizare a EIM
Proiect cu impact transfrontalier

PASUL 1

PASUL 2

PASUL 3
MADRM

Autoritatea centrală de mediu 
coordonează procedura transfrontieră 
pe tot parcursul derulării procedurii de 
reglementare și este responsabilă de:

1. aplicarea procedurii de EIM, înaintea 
luării decizii de autorizare și/sau 
demarării oricărei activități cu potențial 
impact transfrontier negativ 
seminficativ, prevăzut în Anexa Nr. 1 la 
Convenția ESPOO sau a oricărei alte 
activități propuse, care rezultă astfel în 
etapa de evaluare prealabilă;

2. notificarea părții afectate cu privire la 
orice activitate propusă cu potențial 
impact transfrontier

Notificarea conține cel puțin 
descrierea activității și 

amplasamentului, împreună 
cu orice informație disponibilă 
cu privire la potențialul impact 
semnificativ al acesteia asupra 

mediului și se elaborează de 
către APL în decurs de 10 zile 

de la primirea deciziei de 
evaluare prealabilă aprobată 

de către AM.

Documentația ce urmează a 
fi transmisă părții afectate 

ca cerință a notificării, 
precum și orice alte 

informații rezonabile 
solicitate suplimentar vor fi 
traduse în limba engleză pe 

cheltuiala APL.

Acest îndrumar a fost elaborat în cadrul proiectului ”Comunități rezistente la schimbări climatice prin 
abilitarea femeilor”, implementat de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova cu 
susținerea financiară a Suediei.
Opiniile exprimate în acest îndrumar nu reprezintă neapărat pe cele ale Națiunilor Unite, inclusiv PNUD 
Moldova și Stele Membre ale Națiunilor Unite. 
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ACPA Autoritatea competentă 
a părții afectate 
răspunde părții de 
origine în intervalul de 
timp specificat în 
notificare și comunică 
dacă intenționează sau 
nu să participe la 
procedura de EIM.

MADRM

 Răspunsul va fi furnizat în limba engleză 
într-o manieră promptă și adecvată 
incluzând informații cu privire la 
dimenziunea zonei, starea curentă a 
mediului, activități curente de avizare 
pentru acea zonă, zone protejate, parcuri 
național etc.

AM

ACPA

EIM

MADRM

PREIM

Agenția de Mediu

Autoritatea competentă a părții afectate

Evaluarea Impactului asupra Mediului 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Programul de realizare a EIM

Elaborarea programului de 
realizare a EIM
Proiect cu impact transfrontalier

PASUL 4

PASUL 5

PASUL 6
ACPA

În 6 săptămâni de la primirea notificării partea 
afectată transmite un sumar clar, în limba 
engleză, al observațiilor publicului și ale 
autorităților competente cu privire la 
activitatea planificată, împreună cu solicitările 
suplimentare identificate în observațiile 
individuale ale publicului și autorităților.

Dacă ACPA intenționează să 
participe la procedura de EIM, 

indică numele persoanei de 
contact și coordonatele sale 
sau dacă indică faptul că nu 

dorește să participe la 
procedura de EIM sau dacă nu 
răspunde în intervalul de timp 
specificat în notificare, EIM se 

realizează la nivel național.

Autoritatea centrală de 
mediu va solicita după 
caz părții afectate să 
furnizeze informațiile 
care pot fi obținute în 
mod rezonabil cu privire 
la starea mediului care 
poate fi afectat 
semnificativ, atunci 
când asemenea 
informații sunt necesare 
în vederea pregătirii 
documentației pentru 
EIM.

ACPA asigură că, în două 
săptămâni de la primirea 
notificării, publicul din 
zonele posibil afectate să 
fie informat și să i se pună 
la dispoziție posibilitățile 
de a face comentarii sau 
de a ridica obiecții fie 
direct autorității compente 
a părții de origine, fie prin 
ACPA dacă nu este 
prevăzută altă modalitate 
în acordurile bilaterale.

Informațiile primite de 
la partea afectată 

împreună cu 
observațiile publicului 

acestei părți vor fi 
incluse în avizul de 

coordonare a PREIM 
către MADRM.

Acest îndrumar a fost elaborat în cadrul proiectului ”Comunități rezistente la schimbări climatice prin 
abilitarea femeilor”, implementat de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova cu 
susținerea financiară a Suediei.
Opiniile exprimate în acest îndrumar nu reprezintă neapărat pe cele ale Națiunilor Unite, inclusiv PNUD 
Moldova și Stele Membre ale Națiunilor Unite. 
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APL
Elaborează 
documentația privind 
EIM în conformitate cu 
PREIM coordonat.

Transmite documentele 
privind EIM către AM în 
conformitate cu PREIM 
coordonat.

AM

Examinează documentația 
privind EIM pentru a lua 
decizia de a emite sau nu 
Acordul de Mediu.

AM

APL

EIM

PREIM

Agenția de Mediu

Autoritățile Publice Locale

Evaluarea Impactului asupra Mediului 

Programul de realizare a EIM

Examinarea documentației și 
eliberarea acordului de mediu

PASUL 1

PASUL 2

Pe parcursul perioadei de 
examinare se organizează 
consultări publice asupra 
documentației EIM și se 
avizează cu instituțiile 

interesate.

PASUL 3
APL

Inițiatorului i se eliberează 
Acordul de Mediu care este 
valabil timp de 4 ani de la data 
emiterii.

60 zile

* De la data recepționării

De regulă, documentația 
privind EIM este elaborată 
de către persoane juridice 

care au dreptul de a 
desfășura acest gen de 

activitate, atât în 
Republica Moldova, cât și 

din alte țări.

4 ani

* De la data emiterii

Inițiatorul este obligat 
să organizeze 

dezbateri publice și să 
prezinte către AM 

rezultatele acestora.

Acest îndrumar a fost elaborat în cadrul proiectului ”Comunități rezistente la schimbări climatice prin 
abilitarea femeilor”, implementat de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova cu 
susținerea financiară a Suediei.
Opiniile exprimate în acest îndrumar nu reprezintă neapărat pe cele ale Națiunilor Unite, inclusiv PNUD 
Moldova și Stele Membre ale Națiunilor Unite. 
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APL Elaborează documentația 
privind EIM în conformitate cu 
PREIM coordonat.

Transmite documentele 
privind EIM împreună cu 
rezumatul non-tehnic al 
acestuia către autoritatea 
centrală de mediu.

MADRM
MADRM transmite către 
ACPA documentația 
privind EIM împreună 
cu rezumatul non-
tehnic al acestuia.

AM

ACPA

APL

EIM

MADRM

Agenția de Mediu

Autoritatea competentă a părții afectate

Autoritățile Publice Locale

Evaluarea Impactului asupra Mediului 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Examinarea documentației și 
eliberarea acordului de mediu
Proiect cu impact transfrontalier

PASUL 1

PASUL 2

PASUL 3
ACPA

ACPA distribuie 
documentația primită la 
autoritățile și publicul din 
zonele afectate. Totodată 
transmite părții de origine 
comentariile și observațiile 
primite de la public și 
autoritățile interesate.  

Documentația privind 
EIM împreună cu 

rezumatul non-tehnic al 
acestuia vor fi traduse în 

limba engleză și vor fi 
asigurate pe cheltuiala 

APL.

PASUL 4

În baza rezultatelor publice 
organizate pe teritoriul părții 
afectate, precum și a 
comentariilor părților 
afectate pregătește o 
evaluare a acestora, cu soluții 
de rezolvare a problemelor 
semnalate, pe care o 
înaintează MADRM.

PASUL 5 Pe durata desfășurării 
etapei de analiză a 
documentației, va iniția 
consultările cu ACPA, cu 
privire la măsurile 
pentru reducerea sau 
eliminarea potențialului 
impact transforntier al 
activității propuse.
Autoritatea centrală de 
mediu va transmite 
ACPA decizia finală cu 
privire la activitatea 
planificată împreună cu 
motivele și 
considerațiile care au 
stat la baza acesteia.

Comunică decizia 
finală a părții 
afectate în termen 
de 5 zile de la 
primirea acesteia.

APL

MADRM

Timpul indicat pentru răspuns va 
avea în vedere o perioadă 

rezonabilă, dar nu mai mult de 7 
săptămâni. 

În același interval de timp, MADRM 
participă cu inițiatorul activității 

planificate - APL - titularul 
documentației la dezbaterea

publică organizată pe teritoriul 
părții afectate.

PASUL 6
ACPA

Acest îndrumar a fost elaborat în cadrul proiectului ”Comunități rezistente la schimbări climatice prin 
abilitarea femeilor”, implementat de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova cu 
susținerea financiară a Suediei.
Opiniile exprimate în acest îndrumar nu reprezintă neapărat pe cele ale Națiunilor Unite, inclusiv PNUD 
Moldova și Stele Membre ale Națiunilor Unite. 
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EIM
Procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului este precedată de o evaluare 
prealabilă a activității planificate care se 
efectuează în baza cererii depuse de 
inițiator cu un conținut detaliat în 
conformitate cu legislația. 

În urma evaluării prealabile autoritatea 
competentă aprobă prin decizie 
necesitatea evaluării activității planificate 
sau, dacă nu necesită, spre elaborarea 
documentației tehnice care se supune 
expertizei ecologice de stat.

Scopul evaluării este de a scoate în 
evidenţă, a descrie şi a estima, în mod 
corespunzător, în fiecare caz în parte, 
efectele directe şi indirecte ale activităţii 
planificate asupra următorilor factori:

AM

APL

EIM

PREIM

Agenția de Mediu

Autoritățile Publice Locale

Evaluarea Impactului asupra Mediului 

Programul de realizare a EIM

Informații adiționale

Legea nr.86 din 29.05.2014 privind 
evaluarea impactului asupra 
mediului a intrat în vigoare în 

ianuarie 2015 și se aplică pentru 
toate proiectele publice şi private 

sau unele genuri de activitate 
planificate, care pot avea un impact 
negativ asupra mediului şi sănătăţii 

populaţiei.

a) populaţie, faună şi floră;

b) sol, subsol, apă, aer, climă şi 
landşaft;

c) bunuri materiale şi patrimoniu 
cultural, etc.

Evaluarea impactului asupra mediului este 
un instrument nou, introdus în scopul 
asigurării prevenirii sau minimizări, la 
etapele inițiale, a unor posibile efecte 
semnificative asupra mediului înconjurător 
ce pot surveni în rezultatul construcţiei de 
obiecte noi, extinderii, reconstrucţiei, 
modernizării, reprofilării, conservării, 
demolării şi lichidării obiectelor, precum și  
dobîndirii sau utilizării resurselor naturale, 
resurselor minerale utile.

Această lege include două anexe: 
Anexa nr. 1 cu lista activităților 

planificate supuse în mod 
obligatoriu evaluării impactului 

asupra mediului și Anexa nr. 2 cu 
lista activităților planificate pentru 
care trebuie stabilită necesitatea 

efectuării evaluării impactului 
asupra mediului.

Evaluarea impactului asupra mediului se 
realizează la etapa timpurie de planificare, 
proiectare şi luare a deciziilor cu privire la 
activitatea planificată, după realizarea 
studiilor de fezabilitate pentru activitățile 
planificate și pînă la solicitarea 
certificatului de urbanism pentru 
proiectare.

Procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului se desfășoară la nivel național și în 
context transfrontalier. 

Dacă pe teritoriul Republicii Moldova este 
prevăzută realizarea unor activităţi 
planificate cu impact transfrontalier sau 
dacă o activitate planificată a altor state 
poate avea un impact semnificativ asupra 
mediului din Republica Moldova, evaluarea 
impactului asupra mediului se efectuează 
în context transfrontalier în conformitate 
cu cerinţele Convenţiei privind evaluarea 
impactului asupra mediului în context 
transfrontalier, iar responsabil de realizarea 
unei astfel de evaluări este Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului. 

În cazul cînd se constată lipsa impactului 
transfrontalier atunci evaluarea impactului 
se realizează la nivel național de către 
Agenția de Mediu.

Acest îndrumar a fost elaborat în cadrul proiectului ”Comunități rezistente la schimbări climatice prin 
abilitarea femeilor”, implementat de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova cu 
susținerea financiară a Suediei.
Opiniile exprimate în acest îndrumar nu reprezintă neapărat pe cele ale Națiunilor Unite, inclusiv PNUD 
Moldova și Stele Membre ale Națiunilor Unite. 
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Procedura de evaluare a impactului 
asupra mediului în context național se 
desfășoară în cîteva etape:

AM

APL

EIM

PREIM

Agenția de Mediu

Autoritățile Publice Locale

Evaluarea Impactului asupra Mediului 

Programul de realizare a EIM

Informații adiționale

1. Evaluarea prealabilă a 
impactului asupra mediului

Toate intențiile inițiatorilor de proiecte 
publice și private încep cu etapa de 
evaluare prealabilă, cînd solicitanții depun 
cererile și informațiile adiționale prevăzute 
de Legea nr. 86/2014 la Agenția de Mediu, 
care se examinează în decurs de 5-10 zile 
după care se ia una din 3 decizii:

• Nu este necesară evaluarea impactului 
asupra mediului;

• Este necesară evaluarea impactului 
asupra mediului;

• Informația nu este completă, nu este clară 
și necesită examinare suplimentară după 
completare.

În cazul în care se ia decizia că este 
necesară efectuarea evaluării impactului 
asupra mediului inițiatorul este obligat să 
elaboreze și să prezinte Agenției de Mediu 
spre coordonare Programul de realizare a 
evaluării impactului asupra mediului, 
asigurînd informarea publicului şi oferind 
posibilitate acestuia să prezinte în scris 
comentarii la program.

Termenul de examinare a Programului este 
de 30 de zile de la data primirii.

Agenția de Mediu emite aviz pozitiv, 
coordonînd programul sau aviz negativ, 
restituind iniţiatorului Programul pentru 
definitivare. După definitivare, programul 
se prezintă din nou pentru reexaminare.

2. Coordonarea Programului de 
evaluare a impactului asupra 
mediului 

3. Elaborarea Documentaţiei de 
evaluare a impactului asupra 
mediului (EIM) în conformitate cu 
Programul coordonat 

ÎResponsabil de elaborarea Documentației 
de EIM este inițiatorul activității și durează 
această etapă conform graficului stabilit în  
Programul coordonat de Agenția de Mediu.

Acest îndrumar a fost elaborat în cadrul proiectului ”Comunități rezistente la schimbări climatice prin 
abilitarea femeilor”, implementat de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova cu 
susținerea financiară a Suediei.
Opiniile exprimate în acest îndrumar nu reprezintă neapărat pe cele ale Națiunilor Unite, inclusiv PNUD 
Moldova și Stele Membre ale Națiunilor Unite. 
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AM

APL

EIM

PREIM

Agenția de Mediu

Autoritățile Publice Locale

Evaluarea Impactului asupra Mediului 

Programul de realizare a EIM

Informații adiționale

4. Prezentarea Documentației de 
EIM către Agenția de Mediu spre 
examinare și obținere a Acordului 
de Mediu

Documentația de EIM se prezintă Agenției de 
Mediu pentru examinare și emitere a 
Acordului de Mediu. 

Termen de examinare de către Agenția de 
Mediu a Documentației EIM este de 60 de 
zile
, acesta fiind un studiu destul de complex 
și voluminos. Pe parcursul acestei perioade se 
organizează și consultările publice asupra 
Documentației EIM și se avizează cu unele 
instituții interesate. Tot în această perioadă 
inițiatorul este obligat să organizeze 
dezbateri publice și să prezinte Agenției de 
Mediu rezultatele acestor dezbateri.

În baza rezultatelor examinării 
Documentaţiei EIM, a avizelor instituţiilor 
interesate, precum şi ţinînd cont de 
comentariile prezentate de public în formă 
scrisă şi de rezultatele consultărilor publice, 
Agenția de Mediu  aprobă una din 
următoarele decizii: 

a) emite acordul de mediu;
b) remite iniţiatorului activităţii planificate 
documentaţia privind evaluarea impactului 
asupra mediului pentru definitivare;
c) refuză eliberarea acordului de mediu.
 
Decizia se aduce la cunoștință inițiatorului 
pînă la expirarea celor 60 de zile de 
examinare a Documentației EIM. În caz de 
necesitate acest termen se extinde, de 
comun acord cu inițiatorul, cu încă 30 de zile.

5. Emiterea Acordului de Mediu.

6. Acordul de mediu

Se eliberează gratuit și este valabil 
4 ani. 

Acesta va constitui anexă la actul care 
permite elaborarea documentației tehnice 
de proiect (Certificatul de urbanism pentru 
proiectare), precum și poate servi ulterior, 
drept călăuză proiectanților și verificatorilor 
de proiecte, în vederea respectării 
măsurilor și condițiilor reglementate de 
Acordul de mediu pentru toate etapele de 
dezvoltare ale activității planificate.

Cheltuielile pentru parcurgerea etapelor 
procedurale sunt suportate integral de 
către inițiatorul activității planificate 
(beneficiarul proiectului).

Acest îndrumar a fost elaborat în cadrul proiectului ”Comunități rezistente la schimbări climatice prin 
abilitarea femeilor”, implementat de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova cu 
susținerea financiară a Suediei.
Opiniile exprimate în acest îndrumar nu reprezintă neapărat pe cele ale Națiunilor Unite, inclusiv PNUD 
Moldova și Stele Membre ale Națiunilor Unite. 
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