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Pe parcursul a 6 luni de implementare, proiectul își propune să 
contribuie la declanșarea procesului de revizuire a normelor 
procesual penale în domeniul infracțiunilor ecologice, precum și la 
promovarea dezbaterilor privind eficiența legislației și a practicilor 
penale menite să contracareze crimele împotriva naturii și a 
condițiilor pentru o viață sănătoasă.  

Pentru aceasta, vor fi îndeplinite două obiective specifice: 

  Evaluarea situației actuale în domeniul investigării 
infracțiunilor ecologice - cu accent pe cauzele din domeniul 
gestionării apei, gestionării zonelor verzi și fondului forestier, și 
gestionării deșeurilor rezultate în urma activității de construcție. 
 

 Promovarea mecanismelor adecvate de investigare și aplicare a 
cadrului normativ punitiv pentru gestionarea frauduloasă a apei, a 
zonelor verzi și a fondului forestier, a deșeurilor rezultate în urma 
activității de construcție. 
 

Proiectul este adresat autorităților (în special de mediu) naționale 
și locale, instituțiilor subordonate, ONG-urilor societății civile, 
cetățenilor și reprezentanților mass-media. Astfel, sunt vizați: 
 

Beneficiarii direcți:  

• Procurorii implicați în investigarea infracțiunilor ecologice; 

• Procuratura Generală - Secția „Investigarea fraudelor contra 
mediului și intereselor publice”; 

• Inspectoratul pentru Protecția Mediului. 
 

Beneficiarii indirecți: 

• Agenția „Apele Moldovei” și Agenția „Moldsilva”; 

• Ministerul Mediului și Ministerul Justiției; 

• ONG-urile de mediu; 

• Mass-Media 

 

În cadrul proiectului sunt prevăzute următoarele activități:  

 Elaborarea unui Studiu de analiză a lacunelor existente în legislație cu 
privire la identificarea și contracararea crimelor de mediu și 
elaborarea unei Foi de Parcurs care va oferi o imagine de ansamblu 
actualizată privind provocările materiale și procedurale asupra 
conducerii și exercitării urmăririi penale, a prezentării învinuirii în 
instanța de judecată pe cazurile de infracțiuni ecologice. Studiul va 
reflecta în deosebi activitatea și provocările Procuraturii Generale, 
Secția „Investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice”, 
și a Procuraturilor teritoriale, sesizate în perioada 2017-2021.  

 Desfășurarea activităților de informare și advocacy: 
O campanie de sensibilizare și sporire a gradului de conștientizare a 
populației va fi organizată în baza rezultatelor indicate în Foaia de 
Parcurs. Aceasta va fi axată pe activități de informare și advocacy în 
procesul de înlăturare a barierelor pentru aplicarea mecanismelor 
normative, procesuale, tehnice privind investigarea cauzelor ecologice. 
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