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DECIZIA
evaluării prealabile a impactului asupra mediului a activității planificate

   Urmare a solicitării  f/n din 11.11.2022, privind efectuarea evaluării  prealabile a
impactului  asupra  mediului  pentru  activitatea  planificată  „Proiectarea  liniei  de
telecomunicații  de  cablu  fibra  optică  în  sol  conform normelor  tehnice  în  imediată
apropiere  a  loturilor  cadastrale  53014100275,  53014070595,  53012061520,
53012041364, 53012030501, 53014020499, 53423110383, 53423090225, 5342200243,
inclusiv  intersectarea  și  amplasarea  de-a  lungul  lor,  model  53014100272  și
53012061474, din mun. Hîncești”, inițiator SRL „Senatron”, înregistrată la Agenția de
Mediu cu nr. 3570/1-22497 din 14.11.2022, în baza prevederilor Legii nr. 86 din 29 mai
2014 privind evaluarea impactului asupra mediului și Ghidului cu privire la executarea
procedurilor  privind  evaluarea  impactului  asupra  mediului,  aprobat  prin  Ordinul
ministrului  agriculturii,  dezvoltării  regionale  și  mediului  nr.  1  din  04.01.2019,  Vă
comunicăm rezultatele desfășurării procedurii de evaluare prealabilă.
   În procesul de efectuare a analizei informației, au fost luate în considerație cele
descrise  în  cererea  de  evaluare  prealabilă  și  s-a  determinat  pozarea  liniei  de
telecomunicații de cablu fibra optică în sol.
  Activitatea planificată prevede proiectarea liniei  de telecomunicații  de cablu fibra
optică,  montată  în  sol  pe  terenurile  cu  nr.  cadastrale  53014100275,  53014070595,
53012061520,  53012041364,  53012030501,  53014020499,  53423110383,
53423090225, 5342200243 proprietate publică, cu mod de folosință „agricol”, „căi de
comunicație”, din mun. Hîncești, schiță cadastrală estimativă de pozare a cablului optic
Moldcel pe segmental M 4 - Hîncești - Logănești. Cablul optic cu diametrul de 10 mm,
din bandă de oțel la exterior va fi plasat pe distanța de cca. 4 km, în sol, la adîncimea de
1.20 m, pe tronsonul stabilit cu ajutorul cuțitului special.
   Cablul va fi plasat subteran, paralel drumurilor din imediata apropiere a rețelelor de
telecomunicații existente. 
   În rezultat, se constată că, activitatea planificată „Proiectarea liniei de telecomunicații
de cablu fibra optică în sol conform normelor tehnice în imediată apropiere a loturilor
cadastrale  53014100275,  53014070595,  53012061520,  53012041364,  53012030501,



53014020499,  53423110383,  53423090225,  5342200243,  inclusiv  intersectarea  și
amplasarea de-a lungul lor, model 53014100272 și 53012061474, din mun. Hîncești”, nu
cade sub incidența Legii nr. 86 din 29.05.2014, privind evaluarea impactului asupra
mediului și nici sub incidența Legii nr. 851 din 29.05.1996 privind expertiza ecologică.
      În acest context, avînd în vedere cele menționate, precum și necesitatea obținerii
deciziei evaluării prealabile a impactului asupra mediului a activității planificate, în baza
prevederilor  art.  2,4,5,10  și  7  alin.  (3)  din  Legea  nr.  86/2014,  privind  evaluarea
impactului asupra mediului și  Ghidului cu privire la executarea procedurilor privind
evaluarea impactului asupra mediului, Agenția de Mediu, în calitate de organ emitent
a actelor permisive în domeniul mediului, în limita competențelor funcționale stabilite
prin Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de Mediu, aprobat
prin  Hotărîrea  Guvernului  nr.  549/2018  (Monitorul  Oficial  al  Republicii  Moldova,
publicat la 22.06.2018, nr. 210-223, art. 603) și a altor acte normative speciale, care
prevăd  respectarea  și  implementarea  procedurii  de  evaluare  a  impactului  asupra
mediului în conformitate cu legislația Republicii Moldova, decide că nu este necesară
efectuarea evaluării impactului asupra mediului și nu este necesară eliberarea
avizului expertizei ecologice de stat pentru activitatea planificată „Proiectarea liniei
de telecomunicații de cablu fibra optică în sol conform normelor tehnice în imediată
apropiere  a  loturilor  cadastrale  53014100275,  53014070595,  53012061520,
53012041364, 53012030501, 53014020499, 53423110383, 53423090225, 5342200243,
inclusiv  intersectarea  și  amplasarea  de-a  lungul  lor,  model  53014100272  și
53012061474,  din  mun.  Hîncești”.
     Totodată, reieșind din particularitățile specifice ale locului de amplasare a activității
planificate, la elaborarea documentației de proiect se vor respecta următoarele condiții:
1. Documentația de proiect va fi elaborată și coordonată în corespundere cu cerințele
actelor legislative și documentelor normative în vigoare ce reglementează activitatea
investițională.
2.  Informarea de către autoritatea administraţiei  publice locale a  populaţiei  despre
activitatea planificată şi asigurarea procesului participativ la luarea deciziei în etapele
de  proiectare  şi  amplasare  a  obiectului  (Temei:  art.  3,  lit.  d)  din  Legea  1515 din
16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător.
3.  Lucrările  planificate  de  proiectare  a  liniei  de  telecomunicații  care  traversează
terenurile agricole se vor efectua cu acordul proprietarilor de terenuri și de regulă, în
perioada cînd aceste  terenuri  nu sunt  ocupate  de  culturile  agricole,  sau cînd este
posibilă asigurarea integrității acestor culturi.
     Inițiatorul proiectului, SRL „Senatron”, va afișa obligatoriu Decizia în termen de 3
zile, la sediul său și o va publica pe pagina sa web oficială sau pe o altă pagină/adresă
web oficială contractată.
    Autoritatea administraţiei publice locale - Primăria mun. Hîncești va publica în
termen de 3 zile anunţul elaborat conform modelului din anexa nr. 5 la Ghidul din
04.01.2019 (se anexează), pe propria pagină web oficială şi îl va afişa la sediul propriu şi
alte locuri de interes public din raza localităţii. În cazul în care activitatea planificată
suferă modificare/extindere, în mod obligatoriu se va  notifica în scris Agenția de Mediu



despre orice schimbare a aspectelor tehnice ale proiectului considerate necesare, sau
extinderea acestuia și/sau despre modificări de altă natură, care prin evoluția lor au
schimbat aspectele fizice în amplasament și au apărut după emiterea deciziei și/sau
anterior emiterii autorizației de construire.
   Notificarea se elaborează şi se transmite în termen de 10 zile Agenției de Mediu, care
a emis ultimul act din procedura de evaluare a impactului asupra mediului, în scopul
revizuirii (reconsiderării) noilor aspecte şi transmiterii unui nou punct de vedere. La fel,
dacă iniţiatorul renunţă la realizarea proiectului se va informa în scris Agenția de Mediu
despre acest fapt.
    Prezenta decizie face obiectul procedurii contencios administrativ. Exercitarea căilor
de atac poate fi efectuată în ordinea procedurală de contestare a actelor administrative
stabilită în Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320). 

     Anexă: Anunț public - una filă.
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