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I.

INTRODUCERE

Teritoriul de studiu este situat la sudul R. Moldova. Din punct de vedere administrativ, zona
de cercetare se găseşte în raionul Cimişlia, la 0,5 km nord de or. Cimişlia, între 46° 32' 28,9''
latitudine N - 28° 45' 27,5'' longitudine E şi 46° 34' 03,5'' latitudine N - 28° 47' 09,3'' longitudine
E. Din punct de vedere orografic, teritoriul studiat prezintă o câmpie deluroasă. Relieful are un
caracter ușor crestat, cu înclinare generală de la nord la sud, profund fragmentat. De asemenea, în
formarea reliefului actual participă intens proceselor exogene. Dintre acestea se evidențiază
eroziunea şi procesele de denudație. Prezenţa numeroaselor ravene, văi ale râurilor, dau terenului
un caracter suficient de accidentat. Teritoriul de studiu este situat pe malul drept al râului Cogâlnic
şi reprezintă în sine un teren, practic, drept, ușor în scădere de la cota absolută în direcția nordvest spre sud-est. Diferența de altitudine constituie 1-2 m1.
Principalele obiective ale proiectului “Reabilitarea zonei umede în lunca râului Cogâlnic,
prin construcția lacului de acumulare, numit în popor „Iazul lui Iepure” sunt:
- Restabilirea regimului hidrologic a râului și a funcțiilor de rezervor natural al florei și
faunei;
- Crearea condițiilor confortabile pentru agrement, practicarea sportului acvatic,
pescuitului sportiv etc. pentru locuitori;
- Sporirea resurselor de apă pentru irigarea terenurilor agricole, favorizarea implementării
tehnologiilor agricole moderne, dezvoltarea pisciculturii.
În conformitate cu prevederile Legii Nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului
asupra mediului Primăria orașului Cimișlia, a transmis Ministerului Mediului Cererea nr. 476 din
16.07.2015 privind efectuarea evaluării prealabile a activității planificate „Reabilitarea zonei
umede în lunca râului Cogâlnic, prin construcția lacului de acumulare numit în popor “Iazul lui
Iepure”, cu reconstituirea lacului de acumulare a apei din râul Cogâlnic.
În urma evaluării prealabile, Ministerul Mediului a emis Decizia nr. 40 din data de
04.08.2015, cu reconfirmare prin scrisoarea nr. 03-07/1280 din 15.06.2016, care prevede că
această activitate urmează să fie supusă evaluării impactului asupra mediului la nivel național, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra
mediului. Ca urmare a acestei Decizii și în conformitate cu prevederile art. 19 al Legii Nr. 86 din
29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului a fost elaborat Proiectul Programului de
realizare a evaluării impactului asupra mediului pentru activitatea planificată. Programul include
graficul efectuării evaluării impactului asupra mediului, inclusiv al consultărilor şi dezbaterilor
publice lista autorităților publice cărora le va fi prezentată documentația privind evaluarea
impactului asupra mediului, structura documentației privind evaluarea impactului asupra mediului,
precum şi lista lucrărilor de evaluare a impactului asupra mediului, ținând cont de particularitățile
activității planificate. Proiectul Programului va fi coordonat cu autoritatea competentă – Ministerul
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, şi va fi supus consultării publicului. Versiunea
finală a Programului va servi drept bază pentru continuarea procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului.

II. DATELE DE IDENTIFICARE ȘI DE CONTACT
Gheorghe Răileanu, Primar, Primăria orașului Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare nr. 14, Cimișlia,
MD 4101, R. Moldova. Tel./Fax: 024125739, email: primar@cimislia.md, web:
www.cimislia.md.
1

„Studiul de fezabilitate a amplasării lacului de acumulare pe râul Cogâlnic (or. Cimişlia)”, 2012, C. Moraru, p. 14;
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III. GRAFICUL EFECTUĂRII EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
La efectuarea graficului de realizare și avizare a raportului evaluării impactului asupra
mediului a fost întocmit ținând cont de termenii prevăzuți în Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind
evaluarea impactului asupra mediului la nivel național.
Conform graficului prezentat mai jos se preconizează ca Programul sa fie coordonat de
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în luna noiembrie 2018. Odată cu
obținerea avizului pozitiv pentru Program, ținând cont de comentariile expuse de către public
vizavi de rezultatele informării primare privind activitatea planificată, se va elabora și depune
raportul de EIM la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pentru aprobare.
Examinarea și discutarea raportului de evaluare a impactului asupra mediului se va face din
momentul depunerii cererii până la expirarea termenului pentru consultări publice (30 de zile de
la data publicării raportului) în conformitate cu art. 19 din legea nr. 86 privind evaluarea impactului
asupra mediului.
Informarea publicului se face prin publicarea anunțurilor într-un ziar național și local.
Anunțul din ziare conține informații succinte despre activitatea planificată. De asemenea este
indicată pagina web de unde poate fi accesată cererea și proiectul Programului de realizare a EIM,
precum și termenele de prezentare a comentariilor. Comentariile se vor prezenta inițiatorului, iar
copia de pe comentarii – autorității competente.
Dezbaterile publice vor fi organizate în orașul Cimișlia. Desfășurarea dezbaterilor publice
vor fi organizate după depunerea studiului pentru efectuarea evaluării impactului asupra mediului
la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. În acest timp inițiatorul împreună cu
autoritățile publice locale și centrale vor stabili locul, data și ora desfășurării dezbaterilor publice.
Autoritatea administrației publice locale, de asemenea, va plasa anunțul cu privire la desfășurarea
dezbaterilor publice pe pagina sa web, la sediul său sau în alte locuri publice.
Rezultatele dezbaterilor publice se vor consemna într-un proces-verbal, cu indicarea
numărului total de participanți, a listei întrebărilor, a obiecțiilor și propunerilor parvenite în
procesul de desfășurare a dezbaterilor publice referitoare la documentația privind EIM. Procesul
verbal se va întocmi în termen de 3 zile de la data desfășurării dezbaterilor publice şi se va semna
de președintele ședinței privind dezbaterile publice.
Se estimează ca acordul de mediu să fie eliberat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului în trimestrul II al anului 2019.
Mai jos este prezentat graficul EIM în formă desfășurată pentru proiectul “Reabilitarea zonei
umede în lunca râului Cogâlnic, prin construcția lacului de acumulare”.
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Tabel 1 Graficul efectuării evaluării impactului asupra mediului pentru proiectul “Reabilitarea zonei umede în lunca râului Cogâlnic, prin construcția lacului de acumulare”.

Documentație
emisă/depusă

Depunerea cererii privind activitatea planificată la
AC 2
Comunicarea deciziei referitor la necesitatea EIM
inițiatorului3

Cerere

I

Scrisoare

AC

Publicarea pe pagina web a inițiatorului
(www.cimislia.md) a proiectului programului de
realizare a EIM
Publicarea informației privind activitatea planificată
într-un ziar național și local P
Prezentarea la AC a proiectului programului de
realizare a EIM însoțit de materialele ce atestă
informarea publicului
Efectuarea și prezentarea la MADRM a raportului
privind consultările publice
Coordonarea de către MADRM a programului de
realizare a documentației EIM
Elaborarea documentației privind EIM
Prezentarea documentației privind EIM la AC
Plasarea informației pe pagina oficială a AC
(http://www.madrm.gov.md/)
Publicarea documentației EIM în spații accesibile
publicului larg
Anunțarea publicului, prin intermediul unui ziar
național („NATURA”) și local („Gazeta de Sud”),
privind posibilitatea de familiarizare cu documentația
EIM și participarea la dezbaterile publice
Examinarea documentației privind EIM de către
public și transmiterea comentariilor către inițiator și
AC
Examinarea documentației privind EIM de către AC
Consultări desfășurate de MADRM cu inițiatorul
referitor la documentația privind EIM
Stabilirea locului/data/ora de desfășurare a
dezbaterilor publice
Publicarea
anunțului
privind
desfășurarea
dezbaterilor publice pe pagina web a inițiatorului
(www.cimislia.md), și mass-media
Desfășurarea dezbaterilor publice
Elaborarea procesului verbal privind rezultatele
dezbaterilor publice
Emiterea răspunsurilor în scris pe adresele
poștale/electronice la întrebările neclarificate în
timpul dezbaterilor publice
Elaborarea raportului privind participarea publicului
la consultarea documentației EIM
Emiterea acordului de mediu și informarea
inițiatorului

Proiectul
programului EIM

I

Anunț

I

Proiectul
programului EIM

I

Proces verbal
consultărilor
Aviz

al

Documentația EIM
Documentația EIM
Anunț web

Octombrie 2018
40

41

42

43

Noiembrie 2018
44

45

46

47

Decembrie 2018
48

49

50

51

52

Ianuarie 2019
1

2

3

4

Februarie 2019
5

6

7

8

Martie 2019
9

10

11

12

13

I
AC
I
I
AC
I
I

I

AC
AC
Anunț pe web

I
I

Proces verbal

I
I
I

Raport
privind
participarea
Acord de mediu

I
AC

I – inițiator; AC – Autoritate competentă; APL – administrație publică locală; AP – activitate planificată; EIM – Evaluarea Impactului asupra Mediului
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Cererea deja a fost depusă
decizia referitor la necesitatea efectuării EIM nr. 40 din 4 august 2015
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IV. LISTA AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Având în vedere importanța și zona de implementare a proiectului se propune ca
documentația privind evaluarea impactului asupra mediului sa fie prezentată spre consultare
următoarelor autorități publice:
Autorităților publice centrale:
- Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, adresa: MD-2005 mun.
Chişinău, str. Constantin Tănase 9;
- Ministerul Economiei și Infrastructurii, adresa: MD-2033, mun. Chișinău, Piața Marii
Adunări Naționale, nr.1;
- Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, adresa: str. Vasile Alecsandri, 2, MD2009, mun. Chișinău;
- Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” SCT Cimişlia, adresa: bd. Ștefan cel Mare
14, Cimișlia, MD-4100.
Autoritățile publice locale:
- Primăria Comunei Ecaterinovca, adresa: 4116, r-n Cimișlia, s. Ecaterinovca;
De asemenea, documentația de EIM va fi transmisă ONG-urilor de mediu și altor parți
interesate.

V. STRUCTURA DOCUMENTAȚIEI
Structura documentației privind evaluarea impactului asupra mediului a fost stabilită ținând
cont de prevederile articolului 20 al Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului
asupra mediului, precum și de specificul activității.
Documentația privind evaluarea impactului asupra mediului va conține următoarele capitole
și subcapitole:
I.

INTRODUCERE
1.1. Informații generale
1.2. Date istorice
1.3. Poziţia geografică şi particularitățile orohidrografice
1.4. Scopul și importanța obiectivului de investiții
1.5. Aspecte relevante ale stării actuale a mediului şi ale evoluţiei sale probabile

II.

CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENȚIAL ALE CONSTRUCȚIEI UNUI
ECOSISTEM ACVATIC ARTIFICIAL
2.1. Factorii contribuabili la impactul asupra mediului înconjurător
2.2. Forme ale naturii impactului în urma implementării proiectului

III.

SURSE DE POLUANȚI ȘI PROTECȚIA CADRULUI NATURAL
3.1. Informații generale privind protecția mediului natural
3.2. Protecţia calităţii apelor
3.3. Protecţia aerului
3.4. Protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor
3.5. Protecţia împotriva radiaţiilor
3.6. Protecţia solului şi subsolului
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Protecţia biodiversității
Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public
Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament
Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase
Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților
în mediu în timpul organizării de șantier
3.12. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente
și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

IV.

DESCRIEREA SPECIILOR CARE VOR POPULA ZONA ȘI IMPACTUL
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ASUPRA ACESTORA ÎN URMA
CONSTRUCȚIEI LACULUI DE ACUMULARE PE RÂUL COGÂLNIC
4.1. Cele mai răspândite specii vulnerabile de păsări ale ecosistemului acvatic
4.2. Managementul integrității mediului înconjurător
4.3. Impactul (direct/indirect, pe termen scurt) a lucrărilor în perioada de construcție
(degradare habitate specii)
4.4. Impactul sistemelor de irigații al apelor și măsuri de ameliorare
4.5. Impactul amenajării spațiului pentru pescuit sportiv și de agreement
4.6. Infrastructura turistică, Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit
4.7. Măsuri de diminuare a impactului asupra speciilor/habitatelor în perioada de
construcție, respectiv utilizare
4.8. Concluzii

VI. LISTA DETALIATĂ A LUCRĂRILOR
La baza elaborării documentației privind evaluarea impactului asupra mediului vor sta
următoarele lucrări:
- „Studiul de fezabilitate a amplasării lacului de acumulare pe râul Cogâlnic (or.
Cimişlia)”, dr. Constantin E. MORARU, Chișinău 2012
- Povar Iu., Bocacev V., R. Alexeev, D. Diordiev, Plan urbanistic general al or. Cimişlia
Vol. III Protecţia mediului. – Chişinău 2010;
- Studiu topo-geodezic pentru amplasamentul Lacului de acumulare “Iazul lui Iepure”;
- Studiu geologic Lacului de acumulare “Iazul lui Iepure”;
- Evaluarea impactului social și de gen ca urmare a implementării proiectului;
- Studiu privind calculele emisiilor în atmosferă și în sol rezultate în faza de construcție și
evaluarea impactului asupra calității acestora;
- Strategia locală de dezvoltare socio-economică integrată a oraşului Cimișlia 2015-2020.
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VII. ANEXE
Anexa nr. 1

ANUNȚUL PUBLIC
consultarea proiectului Programului de realizare
a evaluării impactului asupra mediului a activității planificate
Primăria orașului Cimișlia / (denumirea și adresa inițiatorul activității planificate), în
calitate de inițiator al proiectului „Reabilitarea zonei umede în lunca râului Cogâlnic, prin
construcția lacului de acumulare” / (se va completa denumirea proiectului), anunță publicul
interesat, despre demararea consultării publice a proiectului Programului de realizare a evaluării
impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului
stabilită prin art.19 din Legea nr.86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.
Principalele obiective ale proiectului “Reabilitarea zonei umede în lunca râului Cogâlnic,
prin construcția lacului de acumulare, numit în popor „Iazul lui Iepure” sunt:
- Restabilirea regimului hidrologic a râului și a funcțiilor de rezervor natural al florei și
faunei;
- Crearea condițiilor confortabile pentru agrement, practicarea sportului acvatic,
pescuitului sportiv etc. pentru locuitori;
- Sporirea resurselor de apă pentru irigarea terenurilor agricole, favorizarea implementării
tehnologiilor agricole moderne, dezvoltarea pisciculturii. (rezumatul succint al activității
planificate/ a proiectului incluzând obligatoriu obiectivul/ele, scopul/rile și rezultatul/ele
principal/e urmărite, caracteristicile generale ale proiectului și ale amplasamentului)……. .
Astfel, în vederea consultării proiectului Programului de realizare, a cererii de evaluare prealabilă
a impactului asupra mediului și a deciziei nr…………..… din ……………………….……., emisă
de către ……………………….… (autoritatea competentă pentru protecția mediului) ….., se
pune la dispoziția publicului interesat accesarea informației aferente prin următoarele metode: siteul oficial al primăriei orașului Cimișlia – www.cimislia.md (indicarea adresei exacte a paginii de
internet/link-lui, după caz se va specifica rezumativ parcurgerea operațiunilor din
modulele/domeniile/rubricile paginii de internet pentru a accesa și/sau descărca fișierele
electronice, etc)…….; ………………………………….. , (adresa la care inițiatorul activității
planificate/proiectului asigură accesarea materialelor/informației pe suport de hârtie); bd. Ștefan
cel Mare nr. 14, MD-4101, Cimișlia, R. Moldova , (adresa/sediul autorității administrației publice
locale pe teritoriul căreia se planifică dezvoltarea proiectului). Publicul interesat, din data
publicării prezentului anunț, poate înainta în formă scrisă, comentarii/observații justificate și
relevante la conținutul proiectului Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului
în termen de 14 zile, maxim până în data de 15 februarie 2019. Comentariile se pot depune direct
la sediul sau transmise în adresa inițiatorului, administrației publice locale, cât și autorității
competente pentru protecția mediului responsabilă de coordonarea procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului a activității planificate/proiectului.
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