Monitorizarea planului sectorial
de acțiuni anticorupție
în domeniul protecției mediului
pentru anii 2018-2020
PROIECTUL

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE:

Prin intermediul proiectului va fi elaborat un document unic de
monitorizare – un raport alternativ, util în implementarea planului
de acțiuni anticorupție în domeniul protecției mediului. Acest lucru
va asigura durabilitate cu privire la modalitatea în care fiecare
instituție de stat din domeniu poate și trebuie să aplice planurile de
acțiuni dezvoltate.
În procesul de elaborare a raportului vor participa, în mod selectiv și
câteva dintre cele mai afectate comunități locale. Aspectele care vor
ieși cel mai mult în evidență, prin monitorizarea planului de acțiuni,
vor fi utilizate pentru a evalua lacunele, cum ar fi participarea altor
agenții-cheie, părți interesate, implicarea în procesul de luare a
deciziilor, etc.
De asemenea, ne propunem să continuăm procesul de monitorizare
(care va fi realizat de ONG-urile, interesate, cu tangențe în domeniul
protecției mediului), a Planului local de acțiuni Anticorupție, iar în
baza raportului final, vor fi scoase în evidență un set de recomandări
pentru autoritățile locale privind implementarea acțiunilor din
Planul Local.

Iunie 2020 – Februarie 2021
LOCALIZARE:
or. Chișinău,
alte comunități și localități
vizate de proiect
COSTUL PROIECTULUI:
14680.00 USD

SCOPUL PROIECTULUI:
Proiectul își propune să contribuie la elaborarea unui raport alternativ de
monitorizare care va urmări în ce măsură au fost îndeplinite acțiunile
anticorupție în domeniul protecției mediului prevăzute în planul
sectorial. Astfel, un aport aparte va fi adus la îndeplinirea Obiectivului de
Dezvoltare Durabilă 16: Promovarea unor societăți pacifiste și incluzive
pentru dezvoltarea durabilă, oferirea accesului la justiție pentru toți și
construirea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate
nivelurile.

GRUPURI-ȚINTĂ:
APC și Sectorul Asociativ:
Autoritățile de Stat implicate în sistemul de autorizare ca structură de emitere
și structură de sprijin
Autoritățile de Stat direct responsabile de inspecția/supravegherea mediului –
Inspectoratul pentru Protecția Mediului și autoritățile care încă au
responsabilități de supraveghere
Persoane responsabile din cadrul Administrațiilor Publice Centrale, pentru
implementarea Planurilor de Acțiuni privind protecția mediului (cel puțin câte
o persoană din fiecare instituție de stat din domeniul mediului).
ONG-uri de mediu care au realizat acțiuni de monitorizare a implementării
legislației de mediu, sau au lucrat direct cu autoritățile la aplicarea legislației
Beneficiarii Fondului Național de Mediu:
APL-uri, ONG-uri și mediul de afaceri. Participanții la interviuri vor fi selectați
în mod aleatoriu (câte o persoană din fiecare grup citat și din fiecare regiune
din Moldova). Un alt criteriu de selecție va ține cont de acei beneficiari de
proiecte care au avut probleme în implementarea acestora și/sau cei care au
realizat proiectele finanțate neobișnuit de repede.

REZULTATE AȘTEPTATE ȘI ACȚIUNI ÎNDEPLINITE:
R1: Baza de date a indicatorilor anticorupție de mediu completată și
disponibilă publicului
A1. Revizuirea documentară a rapoartelor disponibile privind
implementarea planului evaluat
A2. Evaluarea indicatorilor

A3. Documentarea și analizarea procedurilor stabilite de către
autorități pentru implementarea Planului
R2: Experiențele și pozițiile factorilor-cheie sunt ascultate
A1. Elaborarea chestionarului pentru interviu
A2. Identificarea respondenților și elaborarea listei pentru interviu

A3. Consultarea rezultatelor colectate

R3: Raportul de monitorizare elaborat și diseminat
A1. Elaborarea primului proiect de raport de monitorizare
A2. Elaborarea și consultarea recomandărilor
A3. Editarea versiunii finale a raportului de monitorizare
A4. Informare și diseminare a rezultatelor.

#ODD1

IMPLEMENTATOR:

Fondată în anul 2010, AO EcoContact
implementează până în prezent mai
multe proiecte de mediu, axându-și
activitatea pe mai domenii precum:
participarea publică și accesul la
informație pe probleme de mediu;
managementul deșeurilor, deșeuri
toxice (pesticidele învechite),
managementul resursei de apă,
remedierea solului, reducerea
riscului de dezastre și a
vulnerabilității, susținerea
autorităților publice centrale și locale
în elaborarea și promovarea
documentelor de politici în domeniul
mediului, precum și a cadrului
legislativ pentru societatea civilă;
stabilirea parteneriatelor și a
relațiilor de cooperare cu factorii
interesați (autorități, mediul de
afaceri și sectorul asociativ);
reprezentarea intereselor în cadrul
forumurilor internaționale pe
probleme de mediu; monitorizarea
implementării legilor,
regulamentelor și altor documente
strategice în domeniu; elaborarea
Liniilor Directoare și a
instrumentelor de suport pentru
implementarea cadrului legal
național relevant; EcoContact are o
mare experiență în furnizarea
legislației și a documentelor de
politici de monitorizare și
implementare a acesteia.
Consultanții și experții EcoContact
sunt deținătorii certificatelor locale
și internaționale.
AO EcoContact
Chișinău, str. Vlaicu Pîrcalab 27/1
www.ecocontact.md
@EcoContact
Tel.: +373 22 99 61 62

Acest material este elaborat de AO EcoContact în cadrul Programului de granturi mici pentru monitorizarea alternativă a
planurilor anticorupție sectoriale și locale al proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”,
implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei. Toate opiniile aparțin autorilor
și nu reprezintă neapărat poziția oficială a PNUD Moldova sau a instituțiilor finanțatoare.

