MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA
MINISTRY OF ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

ORDIN

Nr. j{
ChiginIu

--l
Cu

privire la aprobarea normelor procedurale

de

evaluare a impaclului asupra mediului

in scopul asigurdrii procedurii gi a modalitelilor aplicate in procesul de evaluare
a impactului asupra mediului al unor proiecte publice gi private sau al unor genuri de
activitate planificate care pot avea un impact semnificativ asupra mediului din Republica
Moldova sau din alte state, avind in vedere cd in cadrul ministerului nu existf, o structure
specializatd in evaluarea impactului asupra mediului, in temeiul art.5 din Legea nr. 86
din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului nr. 86 din 29.05.2014,
pct.l2 din Regulamentul privind organizarea gi funcfionarea Ministerului Mediului,
aprobat prin HotdrArea Guvernului nr. 847 din 18.12.2009, ORDON:

1. Se aprob6:

(1) Componenfa Comisiei de evaluare a impactului asupra mediului a activit[1ilor
planificate, conform anexei nr. 1;
(2) Regulamentul de organizare Ei funcfionare al Comisiei de evaluare a impactului
asupra mediului a activitil\ilor planificate, conform anexei nr.2;
(3) Formularul - model al acordului de mediu la documentafia de evaluare a impactului
asupra mediului, inclusiv in context transfrontalier, cu cerin{ele minime de elaborare a
conjinutului, conform anexei nr. 3.
2. La data intrdrii in vigoare a prezentului Ordin se abrogd:
(1) Ordinul nr. 9 din 10.02.2015 cu privire la implementarea capitolului III al Legii
nr.86 din 29,05.2014 privind evaluarea impactului;
(2) Ordinul nr. 5 din 29.01.2016 cu privire la instituirea grupului de lucru;
(3) Ordinul nr. 82 din 01.06.2016 cu privire la aprobarea Formularului-model al
Acordului de Mediu la documentalia de evaluare a impactului asupra mediului.
3. Controlul asupra executdrii prezentului ordin se pune in seama dlui Igor Talmazan,
v iceministrul mediului.

Ministru

Valeriu MUNTEANU

Anexanr.2
la Ordinul Ministrului Mediului nr.

din

20t7

REGULAMENTUL
de organizare qi func{ionare
a Comisiei de evaluare a impactului
asupra mediului a activitlfilor planificate

Prezentul Regulament stabilegte modul de constituire, atribufiile qi mecanismul de
funcfionare a Comisiei de evaluare a impactului asupra mediului a activitdfilor planificate (in
continuare Comisia) in procesul de evaluare a impactului asupra mediului atunci cdnd se
prevede implicarea Comisiei in procesul de reglementare, cu adaptarea corespunzdtoare a
acesteia la cerinfele procedurale specifice.
2. Comisia se constituie in cadrul ministerului mediului, in vederea asigurdrii procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului al unor proiecte publice gi private sau al unor genuri de
activitate planificate care pot avea un impact semnificativ asupra mediului din Republica
Moldova sau din alte state.
3. Direcfia din cadrul ministerului mediului care este responsabild de realizareaprocedurii
de evaluare a impactului asupra mediului asigur[ secretariatul Comisiei.
4. Comisia conduce procedura de eliberare a actelor administrative cu caracter individual
referitoare la procedura de reglementare a evalu6rii impactului asupra mediului, in
conformitate cu reglementdrile specifice in domeniul protectiei mediului, gi se intruneqte in
cadrul urmdtoarelor proceduri de reglementare aflate in competenfa de solulionare a
ministerului mediului:
a) procedura de evaluare prealabild a activitdfilor planificate in vederea determindrii necesitdlii
de efectuare a evaludrii impactului asupra mediului;
b) procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele publice Ei private
supuse evaludrii impactului asupra mediului desfdguratd la nivel nafional;
c) procedura de evaluare a impactului in context transfrontierd, in cazul in care Republica
Moldova este stat posibil afectat de cdtre proiectele inifiate de statele vecine.
5. Comisia este responsabild pentru respectarea etapelor procedurale privind evaluarea
impactului asupra mediului, eliberarea actelor administrative referitoare la procedura de
reglementare cdt gi pentru luarea deciziei finale.
6. Comisia este un organism consultativ frrd personalitate juridicd, care se constituie gi
funcfioneazd conform prevederilor prezentului regulament.
7. Comisia este compusd din funclionari care sunt reprezentanfi la nivel de vice-ministru, qef
sau gef-adjunct, de regul6, din cadrul direcfiilor de specialitate aIe ministerului, av6nd statut
de membru, dupd cum urmeazS:
a) Vice-ministrul coordonator in domeniul prevenirii poludrii gi evaluare impact, in calitate de
pregedinte al Comisiei, care poate fi inlocuit de cdtre persoana care deline aceeagi funclie
oficiald sau alt funcfionar pe perioada delegdrii competenlei;
b) $ef, gef-adjunct sau alt funclionar pe perioada delegdrii competenlei din cadrul direcfiei
ministerului responsabild de realizarea procedurii de reglementare;
c) Secretarul Comisiei sau alt funclionar pe perioada delegdrii competenfei de cdtre
preqedintele Comisiei.

1.

8. La gedinfele

Comisiei pot sd participe gi reprezentanlii autoritdlilor publice interesate, care
igi exprimd in scris, interesul, de a participa la gedintele Comisiei.
9. Pregedintele Comisiei poate decide dupd caz, participarea reprezentanfilor unor autoritdfi
administrative, sau altor institufiilintreprinderi publice din subordinea ministerului in
qedinfele Comisie, care la fel vor avea statut de membru.
10. Asistenla tehnic5, qtiintificd sau juridicd suplimentarl poate fi asiguratd, la necesitate, prin
cooptarea unor exp'erfi, specialiqti, cercetdtori sau/gi cadre didactice universitare cu activitate
recunoscutd in domeniul respectiv.
11. Procesele verbale ale qedinfelor Comisiei fac parte din dosarul de procedurd qi pot fi puse
la dispozifia publicului la solicitare.
12. Autoritdfile publice interesate vor desemna, in scris, prin decizie a conducdtorului
institufiei, persoana care va asigura reprezentarea in Comisie. Decizia se comunicd
preqedintelui Comisiei.
13. Reprezentanfii autoritdfilor publice interesate in Comisie angajeazd responsabilitatea
institufiilor care i-au desemnat.
14. Comisia are urmdtoarele atribufii:
a) participd la procesul de analizd" a solicitdrilor, demersurilor aferente tuturor etapelor
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv a documentafiilor de evaluare a
impactului asupra mediului in context transfrontierd, in vederea eliberdrii actelor
administrative de reglementare;
b) solicitd completdri gi informafii din perspectiva cerinfelor specifice pentru domeniile
releyante:

c) aplicd criteriile de selecfie pentru determinarea necesitdlii de efectuare a evaludrii
impactului asupra mediului a activitdfii planificat e la etapa de evaluare prealabila;
d) participd la qedinfele de dezbatere publicd, dttpd, caz;
e) participd la procesul de analizd. a documentafiei privind evaluarea impactului asupra
mediului, a raportului de participare a publicului, a planurilor de management a mediului cu
concluziile bilanlului de mediu gi, dupd caz, a documentafiei tehnice qi a planurilor de
securitate qi propune acceptarea gi/sau completarea acestora;
f) evalueazd gi propune modificdri gi/sau completdri ale documentafiilor de evaluare a
impactului asupra mediului supuse analizei;
g) evalueazd observafiile justificate gi propunerile publicului;
h) participd la procesul de luare a deciziilor in cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului;
i) propune, prin consens, recomandarea privind decizia finald.
15. Pregedintele Comisiei are urm[toarele atribufii:
a) stabileqte, impreund cu secretarul, componenla Comisiei;
b) conduce lucrdrile Comisiei;
c) ini[iazd, qi coordoneaz6, dialogul cu autoritdfile publice implicate;
d) dupd caz, asigurr comunicarea cu autoritdtile ierarhice superioare.
16. Secretarul Comisiei coordoneazd activitdtile secretariatului acestei Comisii
are
urmdtoarele atribuf ii :
a) propune pregedintelui lista solicit6rilor care vor fi analizate in Comisie;
b) pregSteqte gi transmite documentele ce urmeazd a fr analizate in qedinla Comisiei fiecdrui
membru;
c) redacteazd" rnvitaSia pentru participarea membrilor cooptali la qedinla Comisiei;
d) la cerere transmite invitalia de convocare a gedinlei gi reprezentanfilor autoritdlilor publice
interesate;
e) faciliteazd accesul membrilor Comisiei la informatiile necesare privind solicitdrile care vor
fr analizate;

gi

f)

aftqeazd,, pe pagina

web a ministerului mediului, data gi lista solicitirilor ce urrneazd"afr

analizate in Comisie:
g) asigurd redactarea procesului verbal al gedinlei;
h) asigurS realizarea componenfei de comunicare gi relafii cu publicul;
i) inventariazd Si supune discufiei Comisiei propunerile gi sugestiile rezultate din dezbaterile
publice;
j) asigurd stocarea.datelor gi informafiilor referitoare la procedura de reglementareinbaza de
date constituitd in acest scop;
k) asigurd arhivarea documentelor elaborate in timpul parcurgerii etapelor procedurale;
l) completeazd, gi actualizeazd registrul solicitdrilor evaludrii impactului asupra mediului
constituit in acest scop;
m)ingtiinfeazdtitularul solicitdrii despre: continuarea procedurii de reglementare, solicitarea
de completdri gi termenul limitd pentru depunerea acestora, respingerea motivatd a solicitdrii
sau decizia de eliberare a actului administrativ de reglementare;
n) anunfd pe pagina web a ministerului mediului decizia finald de emitere a actului
administrativ de reglementare sau respingerea motivatd a solicitdrii.
17. Comisia se convoacd de cdtre preqedinte, de reguld in fiecare sdptdm6nd (oi, ora 14.00)
prin aprobarea agendei de lucru a qedinfei Comisiei. Despre acest fapt secretarul Comisiei
comunicd tuturor membrilor implicati, cu cel puJin 3 zile inaintea qedinfei de lucru.
18. in cazul unor solicitdri intemeiate, in special a celor necesare accesdrii de fonduri qi care
au termene de depunere a documentelor in cadrul sesiunilor de accesare a fondurilor, lista
soliqitdrilor supuse analizei Comisiei poate fi completatd gi solicitdrile pot fi analizate, cu
acceptul pregedintelui qi a membrilor Comisiei.
19. Convocarea Comisiei este obligatorie pentru toate etapele procedurale prevdzute de actele
normative in vigoare.
20. $edinla Comisiei este deliberativd,in cazul prezenlei majoritdlii membrilor acesteia.
2l.Incazul in care Comisia considerd cdpentru o anumitd solicitare este posibild, conform
prevederilor legale, parcurgerea a doud etape in aceeagi qedinfd a Comisiei, se comunicd acest
lucru membrilor Comisiei in invitalia adresatd acestora, odatd cu agenda de lucru a gedinlei.
22. Comisia poate fi convocatd, prin decizia preqedintelui, gi in alte situafii speciale.
23.La qedinla de analizd, poate participa la invitalia preqedintelui gi solicitantul gi/sau
imputernicili ai acestuia.
24. Absenla de la gedinla Comisiei, in lipsa unui punct de vedere scris, este echivalentd cu o
pozifie pozitivd a reprezentanJilor autoritdlii publice interesate implicate fafd de solicitarea
supusd analizei.
25. Solicitantul sau imputernicitul acestuia care participd la qedinla Comisiei inbazainvitaliei,
prezintd obiectul solicitdrii gi conlinutul materialelor/documentafiei depuse la ministerul
mediului.
26. Comisiaprezintl observaliile proprii rezultate din analiza materialelor/documentaliei.
2T.Prezentarcava fi fEcutd de cdtre secretariatul Comisiei gi anume persoana care a primit,
spre analizd solicitarea de emitere a actului administrativ de reglementare.
28. In funcfie de etapa procedural5, Comisia va fi informatd despre:
a) etapele preliminare parcurse;
b) dupd caz, rezultatele verificdrilor din teren;
c) aspectele sensibile identificate in procesul de analizd, a materialelor/documenta1iilor gi
verifrcdrile din teren;
d) sugestiile, observaliile gi comentariile rezultate din consultdrile publice sau din interven{iile
directe ale publicului cdtre ministerul mediului;
e) completdrile la materiale/documentafie gi rdspunsurile titularului la sugestiile, observafiile
gi comentariile publicului.

29. Membrii Comisiei pot sd ceard informafii suplimentare atdt la solicitant cdt gi autoritafilor
publice interesate, sd formuleze cerin\e specifice domeniului lor de competenfd.
30. Secretariatul Comisiei va informa membrii Comisiei
legdturd cu confinutul
completdrilor transmise.
31. Completdrile cerute trebuie transmise de cdtre solicitant, intr-un termen stabilit de cdtre
Comisie, astfel incdt sd se asigure respectarea termenelor prevdzute in actele normative.
32. Comisia igi exercitd rolul consultativ prin dezbaterea documentelor supuse analizei gi
exprimarea, de cdtre fiecare membru in parte, a pozifiei fa!6 de confinutul solicitdrii gi
materi al el o r pr ezentate.
33. La solicitarea secretariatului Comisiei, direcJiile/serviciile din cadrul ministerului
mediului, precum gi autoritdlilor administrative din subordine c6t qi alte autoritdfi publice
interesate, vor transmite
termen de
zile puncte de vedere cu privire la
materialele/documentafiile depuse in vederea emiterii actelor administrative de reglementare.
Acestea vor fi luate in considerare pentru formularea punctul de vedere al ministerului
mediului care vor fi prezentate membrilor Comisiei.
34.Dezbaterile din cadrul qedinlelor de lucru ale Comisiei se consemneazd intr-un proces
verbal care se semneazi de preqedinte gi secretar. O copie a acestuia se ataqeazd la dosarul
procedurii.
35. In acest scop, secretariatul Comisiei instituie un registru pentru procesele verbale redactate
care se pdstreazd" gi disponibilizeazd, pentru informare publicd in condiliile legislaliei in
vigoare.
36.La solicitarea preqedintelui, Comisia gi/sau membrii Comisiei desemnali, pot fi convocali
pentru participare la gedinfele de consultare a publicului.
37. Soluliile pasibile de adoptare qi decizia pe marginea problemei examinate se adoptd prin
majoritatea simpld a membrilor prezenli la qedinfd.
38. Decizia finald se referd la fiecare etapi procedurald in parte, care poate sd insemne
continuarea procedurii, respingerea motivatd a solicitdrii, sau decizia de eliberare a actelor
administrative de reglementare.
39.La luarea deciziei finale, Comisia va ayea in vedere:
a) opinia gi informafiile suplimentare transmise de membrii Comisiei gi relevanfa acestora
pentru domeniul protecliei mediului gi competenfele ministerului mediului;
b) aspectele tehnice, qtiintifice qi legale rezultate din analiza materialelor/documentelor;
c) informaliile suplimentare, sugestiile gi comentariile justificate ale publicului sau rezultate
din qedinfele de consultare a publicului;
d) alte considerente obiective argumentate prin acte legislative, standarde tehnice sau
experienfd nalionald gi/sau internalionald in domeniu.
40. Deciziile Comisiei, in tot sau in parte, pot fi supuse reexamindrii sau contestdrii in
conformitate cu legislafia in vigoare.
4l.Deciziafinall, se comunicd solicitantului gi se face publicd.
42. Nerespectarea termenelor stabilite prin procedurile specifice gi comunicate solicitantului
de cdtre minister, pentru modificarea gi/sau completarea documentaliei supuse analizei are ca
gi consecinf[ respingerea solicitdrii. Membrii Comisiei se vor exprima asupra acestei decizii.
43. Actul final eliberat de minister in rezultatul examindrii in Comisie va fi numerotat gi vizat
pentru neschimbare pe fiecare foaie, iar materialele/documenta{ia ce a stat la baza emiterii
actului administrativ de reglementare va fi vizatd pentru neschimbare pe toate exemplarele
depuse pentru analizd gi se arhiveazS.
44. Comisia este obligatd sd respecte termenele legale care ii revin stabilite in procedurile
specifice de eliberare a actelor de reglementare.
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'
Formularul - model acordului de mediu
la documenta{ia de evaluare a impactului asupra mediului,
inclusiv in context transfrontalier, cu cerinfele minime de elaborare a confinutului.
(model)

MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA
MINISTRY OF ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
str.Constantin Tdnase 9, MD-2005 Chigindu . Tel.: (+373 22) 204 507 . Fax: (+373 22) 226 858. www.mediu.sov.md

APROBAT

(pentru Ministerul Mediului)

ACORD DE MEDIU
Nr. 0000 din ziualluna/anul

Urmare a cererii adresate de
(numele ini;iatorul activitdlii planifi cate)

cu sediul in
(adresa pogtald sau j uridicd)

inregistratl la
(autoritatea competentA)

cu

numirul

in data de

in rezultatul examindrii documentelor transmise gi a verificdrii avizelor administraliei
publice centrale qi locale, ale altor institulii interesate, precum gi lindnd cont de comentariile
prezentate de public in formb scrisd gi de rezultatele consultirilor publice,
in baza Legii nr.86 din29 mai2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, publicat6
in Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.l'74-177 din 04 iulie 2014, in vigoare din 04 ianuarie
2015, aHotdrArii Guvernului nr.84'7 din 1 8 decembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea gi func{ionarea Ministerului Mediului, structurii qi efectivului-limita ale aparatului central
al acestuia, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, publicatd in Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr.189-190 pe22 decembrie 2009, Ei a altor acte normative in vigoare,
Ministerul Mediului in calitatea sa de autoritate competentd, emite:

ACORD DE MEDIU
pentru proiectul
(denumirea/titlul activitdIii planifi cate)

amplasamentul
(locul deslhgurdrii activitaf ii planifi cate)

care prevede
(mtrrimea obiectu lui activitdlii plani fi cate, dupd caz etapele realizf,ri i)

proiectul se incadrearzdinprevederile Legii nr.86 din29 mai2014 privind evaluarea
impactului asupra mediului,
(sevaindicapunctul Ei/sauliteradinlistaactivituilorplanificatespecificateinAnexa'l

;i Anexa2aLegii nr86)

impactului asupra mediului s-a derulat cu respectarea prevederilor
urmatoarelor acte nonnative :

Procedura de evaluare

a

(Legea, Hotdrdrea de Guvern, Ordinul Ministrului, etc)

Proiectul asigurd respectarea cerintelor din legislalia nalionald prin:
(se

indic[ legislalia nalionalh de mediu care trebuie

sd

fie respectatd)

DESCRIEREA GENERALA A PROIECTULUI
Obiectivele gi scopul

,

Caracteristicile terenului/locului desfiqu

rlrii

(amplasarea fizico-geografic[ (N,V,S,E), limitele forestiere, pozilia fald de ariile naturale protejate, pozi{ia faJ[ de localitali,etc)

COMPONENTELE PRINCIPALE $I LUCRARILE PREV IZUTN DE PROIECT
(se va descrie rezumatul lucr[rilor la etapa de planificare, construcfie, exploatare,
post-operare; etapele pentru fiecare lucrare de proiect, succesiunea lucrf,rilor)

I.

ARGUMENTAREA DECIZIEI

in acord motivele qi considerentele care au stat labaza emiterii acordului de mediu,
cele in legiturd cu calitatea qi concluziile/recomanddrile documentaliei privind evaluarea impactului
asupra mediului gi ale participdrii publicului;
Se va line cont de modul de incadrare in planul de urbanism gi amenajare a teritoriului;
Descrierea motivelor/criteriilor pe baza cdrora s-a ales alternativa de realizare a proiectului,
inclusiv tel-rnologicd qi de amplasament.
Descrierea impactului direct, indirect gi cumulat, asupra componentelor de mediu, cu al celorlalte
activitili existente in zon6: impactul direct asupra apei, aerului, solului, subsolului; impactul
prognozat asupra biodiversitdJii locale, asupra obiectivelor de conservare a ariilor naturale protejate,
integritatea ariilor naturale protejate; impactul direct al zgomotului gi vibraJiilor; impactul prognozat
asupra peisajului; impactul direct, indirect, pe termen scurt, mediu gi lung asupra popula(iei limitrofe
proiectului.
Se vor inscrie

in scopul stabilirii condiliilor

gi mdsurilor pentru asigurarea prevenirii sau minimizbrii impactului
negativ asupra mediului qi sdn6tdfii populaliei, care trebuie respectate pentru realtzarea proiectului, gi

Se va menJiona relevanta cu Programul de activitate a Guvernului, cu prevederile documentelor de
politici naJionale, sectoriale, inclusiv beneficiile proiectului la nivel nalional, regional, local.

Completlri:
Se vor introduce informafii suplimentare la partea descriptivd qi de argumentare a deciziei, in funcfie
de tipul, domeniul gi genul proiectelor publice sau private examinate sau al unor genuri de activitdli

planificate.

II.

MASURI $I CONDITII DE EMITERE:

Mdsurile obligatorii pentru prevenirea, reducerea gi compensarea impactului negativ asupra
mediului la toate etapele dezvoltdrii proiectului:

-

api (evitarea gi controlul situaliilor de poluare accidentald, evitarea
poludrii cu substanJe chimice, organice, protectia zonelor de depozitare a materialelor de

pentru factorul de mediu

constructii, g.a.);
pentru factorul de mediu aer;
pentru factorul de mediu sol qi subsol;
pentru protec{ia biodiversitSliilarii naturale protejate;

pentru reducerea zgomotului gi vibraliilor (reducerea vitezei autovehiculelor, respectarea
regimului de tonaj admisibil precum 9i orarul de circulafie,utilizarea utilajelor gi tehnologiilor
performante, puJin poluatoare, respectarea condiliilor impuse prin actele normative in vigoare
etc.);

pentru gestionarea degeurilor qi a substan{elor toxice qi periculoase (tipul de degeuri generate gi
modul de gestionare a acestora, denumirea degeurilor, cantitatea estimatS, starea fizicd a
degeurilor, managementul degeurilor);
pentru proteclia ecosistemelor terestre qi acvatice gi a peisajului;
pentru patrimoniul cultural gi istoric;
pentru reducerea riscului pentru sdndtate a populafiei, pentru protecfia mediului social gi
economic.

la etapa de constructie/realizare, exploatare, postoperare/inchidere/demolareldezafectare gi reabilitarea terenului in vederea utilizdrii ulterioare qi
Condiliile care trebuie respectate

efectul implementirii acestora:

-

de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative nalionale specifice din domeniul calitetii

-

aerului, managementului apelor, degeurilor, proteclia naturii etc;
de ordin tehnic care reies din documentafia privind evaluarea impactului asupra mediului pentru

-

prevenirea accidentelor;

condilii qi/sau restriclii necesare pentru a fi indeplinite in timpul organizdrii de gantier;
planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmeaz6, a fi
monitorizate (periodicitatea, parametrii, amplasamentul ales pentru monitorizarea fiecdrui factor,
etc).

Con{inutul documentaf iei:

Se va include documentalia care

a

stat la baza emiterii acordului de mediu ce con{ine:

memoriul/raportul tehnic, studiul de evaluare a impactului asupra mediului, precum gi totalitatea
actelor anexate la documentalie cu privire la activitatea planificatd, eliberate qi/sau intocmite de
instituliile de stat sau private: avize, certifrcate, coordondri, acorduri, decizii, contracte, proceseverbale, anunluri, scrisori oficiale, rapoarte, h6(i, planuri, schile, fotografii, etc.

Completlri:
Se vor introduce informafii suplimentare privind respectarea condiliilor gi mbsurilor in funcfie de
tipul, domeniul gi genul proiectelor publice sau private examinate sau al unor genuri de activitdli
planificate.

III.

INFORMATIA CU PRIVIRE LA DESFA$URAREA PROCESULUI
DE PARTICIPARE A PUBLICULUI

1.

Cdnd gi cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate

2.

Cdnd gi cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul

(se vor indica date de spre dezbateri publici, consultdrile cu APC si APL la diferite etape)

3.

Cum au fost luate in consideralie propunerile/observafiile justificate ale publicului
interesat

4.

S-au solicitat completdri/revizuiri ale documentajiei privind evaluarea impactului
asupra mediului qi dacd acestea au fost puse la dispozilia publicului interesat

MENIIUNI:
despre procedura de contestare
(temeiul legal, procedura legislativd de contestare, obligaJiile APC in cazul contestaliei)

despre valabilitate

modifi clrile activitlf ii planifi cate
nerespectarea prevederilor acordului

rlspunderea administrativ[ qi/sau penal5
de pagini qi a fost

Prezentul Acord de Mediu con{ine
(cifra, in litere numdrul)

redactat

in

exemplare originale.
(cifra, in litere num[rul)

Viceministrul mediului.
Pregedintele Comisiei de
evaluare a impactului asupra

mediului a activitetilor
planihcate

(nume, prenume, funcJia)

(semnAturd)

