APROB:
Valeriu MUNTEANU,
Ministrul Mediului
_______________________ 2016

PLANUL DE ACŢIUNI
ale Inspectoratului Ecologic de Stat pentru anul 2016
Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de
produs/rezultat

1
2
Obiectivul 1. (nr. 2). Asigurarea managementului eficient al activităţii Inspectoratului Ecologic de Stat
Nr. documentelor de
Monitorizarea
implementării Prezentarea notelor informative pe compartimentele
politici monitorizate
activităţilor
planificate
în de mediu Ministerului Mediului sub aspectul
Nr. rapoartelor elaborate
documentele de politici naţionale şi controlului ecologic.
sectoriale şi raportarea privind
realizarea acestor activităţi
Elaborarea actelor normative şi Elaborarea ordinelor şi deciziilor cu privire la
administrative
necesare
pentru personal (angajarea, promovarea în funcţii, evaluarea,
Documente elaborate
activitatea IES, precum şi a avizelor dezvoltarea profesională, remunerarea, sancţionarea,
motivarea şi stimularea personalului, transferarea şi
expertizei ecologice de stat.
eliberarea lui, acordarea concediilor, deplasărilor de
serviciu, stagierea personalului etc.).
Ajustarea regulamentelor subdiviziunilor şi fişelor de
post în conformitate cu Statul de personal perfectat
după Clasificatorul unic al funcţiilor publice.

Regulamente şi fişe de post
revizuite, perfectate şi
aprobate

Examinarea documentaţiei de proiect a obiectelor
pentru construcţii şi eliberarea avizelor expertizei

Materiale examinate şi
avize eliberate, consultări.

Termenul de
realizare
(trimestre)
3
Trimestrul I-IV
conform
prevederilor HG
prin care sunt
aprobate
Trimestrul I-IV

Trimestrul II-IV

În funcţie de
complexitatea
documentaţiei

Responsabil
(subdiviziuni interne şi
teritoriale)
4
Secţii, Direcţii

SRU

SRU

DEESAM

1

activităţii
preconizate în
15-45-90 zile din
momentul
înregistrării
solicitării, după
caz.

ecologice de stat.

Elaborarea instrucţiunilor şi indicaţiilor pentru
actualizarea paşapoartelor ecologice a unităţilor
teritorial-administrative.

Instrucţiuni, consultări – la
solicitare

Aprobarea Instrucţiunii privind efectuarea Aviz
controalelor şi reviziilor cu privire la paza pădurii
Avizarea
studiului
privind
identificarea Aviz
instalaţiilor industriale care necesită autorizaţie
de mediu.
Aplicarea continuă a prevederilor
Legii nr. 131 din 08.06.2013 privind
controlul de stat asupra activităţii de
întreprinzător.

Trimestrul III

DIFF

Trimestrul IV

DIG

Elaborarea graficului controalelor planificate de către Grafic elaborat şi aprobat şi Trimestrul I-IV
subdiviziunile IES, AGRM şi aprobarea acestuia în introdus în Registrul
conformitate cu prevederile legale şi prezentarea controalelor de stat
Cancelariei de Stat.

SJ

Eliberarea mandatelor şi deciziilor de control.

SJ

Organizarea materialelor pentru Elaborarea de rapoarte şi note informative.
şedinţele Colegiului Ministerului

Implementarea
procesului
de
dezvoltare
profesională
a
funcţionarilor publici. Identificarea
necesităţilor de instruire în domeniile
prioritare. Formarea şi dezvoltarea
abilităţilor profesionale
Asigurarea procesului de evaluare a
performanţelor
profesionale
ale
funcţionarilor publici

SSI, secţii, direcţii
Trimestrul I, II

Desfăşurarea seminarelor de instruire pe zone (Nord,
Centru, Sud).

Desfăşurarea evaluării individuale şi colective a
funcţionarilor publici şi subdiviziunilor IES

Mandate şi decizii eliberate
Participări la şedinţe de
Colegiu.
Acte administrative
elaborate şi aprobate
Programul de formare
profesională continuă a
personalului elaborat şi
implementat, seminare
Numărul personalului
evaluat, subdiviziunilor
evaluate

Trimestrul I-IV
Trimestrial

SSI în comun cu
subdiviziunile interne
ale aparatului IES

Trimestrul I-IV

SRU

Trimestrul I

SRU, şefii
subdiviziunilor
2

Organizarea activităţilor de audit Evaluarea activităţii Inspecţiei ecologice Ialoveni
pentru perioada anului 2015.
intern într-un şir de subdiviziuni.

–

1 raport de audit, 1 plan de
implementare a
recomandărilor

Februarie
Martie, 2016

Evaluarea activităţii Inspecţiei ecologice Căuşeni 1 raport de audit, 1 plan de
pentru perioada anului 2015 – I trimestru, 2016.
implementare a
recomandărilor

Aprilie, 2016

AI

Evaluarea activităţii Inspecţiei ecologice Criuleni pe 1 raport de audit, 1 plan de
perioada anului 2015 – II trimestru, 2016.
implementare a
recomandărilor

Mai - iunie , 2016

AI

Evaluarea activităţii Inspecţiei ecologice Ştefan-Vodă 1 raport de audit, 1 plan de
pe perioada anului 2015 – I semestru, 2016.
implementare a
recomandărilor

Iulie –
2016

AI

Evaluarea
activităţii
inspecţiei
ecologice 1 raport de audit, 1 plan de
Basarabeasca pe perioada anului 2015 – III trimestru, implementare a
2016.
recomandărilor

Octombrie, 2016

AI

DIG în comun cu
subdiviziunile interne
ale aparatului IES
SI, DIG

august,

AI

Obiectivul 2. (nr.3). Realizarea reformei instituţionale şi funcţionale în sectorul de mediu
Elaborarea conceptului de
reorganizare şi reformă instituţională
în sectorul controlului de mediu

Elaborarea conceptului pentru IES.

Schiţă de concept

Trimestrul IV

Efectuarea analizei funcţionale a structurilor şi
elaborarea unui concept de reorganizare şi
optimizare a acestor structuri.
Reorganizarea IES şi crearea Agenţiei de mediu.

Analiză funcţională
efectuată

Trimestrul I

Trimestrul III
Regulament de
SJ, DIG
funcţionare a IES
Obiectivul 3. (nr. 4). Implementarea unor mecanisme eficiente de reglementare şi control de mediu: autorizaţii integrate de mediu, instrumente
economice, taxe ecologice, plăţi pentru poluare, răspunderea extinsă a producătorului
Îmbunătăţirea mecanismului de
evidenţă a plăţilor de
venituri/cheltuieli ale Fondului

Asigurarea analizei, controlului şi verificarea
încasărilor în FEL privind plata pentru poluare,
prejudiciile, amenzile, asigurarea evidenţei analitice a

Note contabile executate

Trimestrul

DFL

I-IV
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Ecologic Local.

plăţilor, cu divizarea acestora pe subdiviziuni din
punct de vedere a plăţilor efectuate.
Efectuarea analizei financiare a încasărilor
înregistrarea acestora la contul special.

şi

Implementarea în cadrul IES şi a instituţiilor
subordonate a sistemului de management
financiar şi control (MFC) şi a procesului de eTransformare a guvernării.

Operaţiuni şi documente
prelucrate

Acţiuni de control
realizate,
Servicii publice
digitalizate

Avizarea proiectului Legii pentru modificarea şi Aviz elaborat
completarea Legii nr. 1540 privind plata pentru
poluarea mediului.

Trimestrul I-IV

DFL

Trimestrul I-IV

DFL

Trimestrul II

Inventarierea agenţilor economici care sunt Lista
agenţilor Trimestrul II
supuşi plăţii pentru poluarea mediului şi economici elaborată
actualizarea listei acestora.

DFL, SJ

Agenţiile şi Inspecţiile
Ecologice

Evaluarea cadrului instituţional, a Elaborarea Notei informative cu privire la locurile
lacunelor din legislaţia naţională şi defectuoase din cadrul legal pentru IES.
elaborarea propunerilor de cadru
legislativ/normativ
conform
cerinţelor Directivei 2010/75/UE
privind emisiile industriale
Examinarea şi acordarea normativelor de deversare a
poluanţilor în apele de suprafaţă (DLA) şi eliberarea
autorizaţiilor respective (ghişeul unic).

Studiu realizat

Trimestrul IV

SJ

Materiale examinate, avize,
autorizaţii eliberate (nr.).

Pînă la 10 zile din
momentul
înregistrării
solicitării (ghişeul
unic – în cazul
intrării acestuia în
funcţiune).

DEESAM

Acordarea asistenţei consultativ-metodologice şi
Asigurarea respectării normativelor
de emisii a poluanţilor în atmosferă şi analitice unităţilor antreprenoriale privind respectarea
normativelor de emisii şi asigurarea protecţiei aerului
deversării apelor uzate în receptorii

Localităţi inspectate,
emisiuni TV, radio şi
publicaţii.

Trimestrul I-IV

SIRAAA
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naturali.

atmosferic.
Monitorizarea şi inspectarea unităţilor economice în
vederea asigurării respectării normativelor stabilite
de emisii a poluanţilor în atmosferă şi deversării
apelor uzate în receptorii naturali.

Surse inspectate, acte şi
procese-verbale întocmite,
sancţiuni (aer/apă).

Trimestrul

SIRAAA

I-IV

Obiectivul 4.(nr. 6). Crearea sistemului informaţional integrat de mediu şi asigurarea accesului la informaţia de mediu
Mediatizarea activităţii IES în
vederea asigurării protecţiei mediului
înconjurător.

Elaborarea rapoartelor anuale de
activitate şi statistice.

Completarea bazei de date a IES cu blocuri
informaţionale statistice în baza informaţiilor
colectate de la subdiviziuni.

Blocuri informaţionale

SSI, secţii, direcţii

Plasarea materialelor parvenite din subdiviziuni şi
materialelor tematice pe pagina WEB a IES.

Materiale

materiale
săptămînal

SSI, secţii, direcţii

Sistematizarea datelor şi întocmirea informaţiei
săptămînale, lunare, trimestriale, anuale privind
activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat şi a
subdiviziunilor teritoriale ale acestuia.

Rapoarte

Trimestrul I-IV.

SSI, secţii, direcţii

Elaborarea şi editarea Raportului anual „Anuarul IES
– 2015. Protecţia mediului în Republica Moldova”.

Ediţie specială.

Trimestrul I, II

SSI, secţii, direcţii

Trimestrul I, III.

SSI

Trimestrul I, III

(150-300 exemplare de
hîrtie şi amplasare pe WEB
a IES).Anuarul IES
elaborat şi publicat
Procesarea informaţiei statistice privind activitatea
IES, elaborarea şi prezentarea rapoartelor statistice
„Ocrotirea naturii” pentru Biroul Naţional de
Statistică.

Rapoarte statistice pentru
Biroul Naţional de
Statistică

Obiectivul 5. (nr. 7). Sporirea nivelului de educaţie şi cultură ecologică a cetăţenilor
Mediatizarea activităţii IES, altor Actualizarea continuă a paginii WEB a IES, Activităţi de mediatizare Trimestrul I-IV
realizate (comunicate de
activităţi de amploare organizate de colaborare cu mass-media.

SSI
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către IES
Informarea publicului larg şi
atragerea societăţii civile (ONG-uri,
grupuri de iniţiativă, etc.) la acţiunile
şi campaniile naţionale în domeniul
protecţiei mediului, cum sunt:
Acţiunea „Un arbore pentru
dăinuirea noastră”
Săptămîna apelor
curate „Apa
izvorul vieţii”
Acţiunea „Săptămîna europeană a
mobilităţii”
Acţiunea ”Ora Planetei”
Acţiunile de salubrizare,
Caravana Biodiversităţii

Organizarea evenimentelor publice
de marcare a zilelor cu semnificaţie
de mediu

Elaborarea textelor de Ore ecologice şi comunicatelor
cu privire la desfăşurarea activităţilor participative de
mediu. Participarea Agenţiilor/Inspecţiilor Ecologice
în desfăşurarea activităţilor participative.

presă, interviuri radio-TV,
publicaţii)
Comunicate de presă,
rapoarte şi informaţii
Trimestrul I-IV
realizate,
Acţiuni şi campanii
organizate

Desfăşurarea orelor ecologice la tema protecţia
mediului.

Ore ecologice în
instituţiile de învăţămînt

Trimestrul
I-IV

Informarea publicului larg şi antrenarea societăţii
în acţiunile naţionale în domeniul protecţiei
mediului: Săptămîna apelor curate „Apa, izvorul
vieţii”; Campania de salubrizare, acţiunile „Rîu
curat de la sat la sat”; „Un arbore pentru
dăinuirea noastră”.
Organizarea acţiunii de promovare a protecţiei
aerului atmosferic ,,Săptămîna Mobilităţii
Europene”.

Acţiuni
anuale
de
plantare, salubrizare şi
informare
desfăşurate
conform
graficului
aprobat

Trimestrul
I-IV

Acţiune realizată la nivel Trimestrul III
naţional

Participarea în grupurile de lucru de organizare şi Conferinţa naţională de Trimestrul I-IV
desfăşurare a evenimentelor de mediu, petrecerea Ziua
Mediului,
Ora
Orelor ecologice în instituţiile de învăţămînt.
Planetei, Ziua Pămîntului
ş.a, conform calendarului
evenimentelor de mediu.

SSI

Subdiviziunile
specializate a Aparatului
IES
Subdiviziunile de
specialitate

DIG

Direcţii, secţii ale
aparatului IES

Obiectivul 6. (nr. 9). Implementarea sistemului de gestionare integrată a resurselor de apă conform principiului de bazin hidrografic
Evidenţa constituirii Consiliilor de
Bazin
Monitorizarea şi evidenţa obiectelor
acvatice (sonde de apă, fîntîni şi
izvoare) privind starea şi respectarea
regimului de protecţie a apelor,
desfăşurării activităţilor economice
în zonele de protecţie a apelor.

Participarea în grupurile de lucru de constituire a
Consiliilor baziniere.
Monitorizarea şi evidenţa obiectelor acvatice (sonde
de apă, fîntîni şi izvoare) privind starea şi respectarea
regimului de protecţie a apelor, desfăşurării
activităţilor economice în zonele de protecţie a apelor.

Participări în GL, membri
ai consiliilor
Obiecte inspectate, acte,
procese-verbale, amenzi
aplicate

Trimestrul I-IV

SIRAA

Trimestrul II -III

SIRAAA

Trimestrul I-IV

SIRAAA

.

Inspectarea unităţilor economice - utilizatori de apă în
vederea asigurării respectării prevederilor legale în

Obiecte şi surse inspectate,
acte, procese-verbale,
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procesul de gospodărire a resurselor acvatice.

prescripţii înaintate,
amenzi aplicate

Monitorizarea şi evidenţa stării reţelelor de evacuare a
apelor reziduale şi sistemelor de epurare a apelor
uzate.

Obiecte inspectate, acte,
procese-verbale, sancţiuni,
reţele (km).

Trimestrul I-IV

SIRAAA

Realizarea activităţilor şi acordarea asistenţei
consultativ-organizatorice organelor administraţiei
publice locale în desfăşurarea acţiunii „Apa –izvorul
vieţii”.

Obiecte acvatice construite,
reconstruite şi amenajate
(sonde de apă, fîntîni,
izvoare), arbori plantaţi în
zona de protecţie.etc.

Trimestrul II

SIRAAA

Realizarea activităţilor şi acordarea asistenţei
consultativ-organizatorice organelor administraţiei
publice locale în desfăşurarea acţiunii „Rîu curat de la
sat la sat”.

lungimea (km) cursurilor
de apă (rîuri, bazine de
apă) curăţate,

Trimestrul II

SIRAAA

Obiectivul 7. (nr. 11). Asigurarea cetăţenilor Republicii Moldova cu apă potabilă de calitate şi cu servicii de sanitaţie
Implementarea
proiectelor
asigurare cu apă potabilă

de Expertizarea proiectelor de asigurare cu apă potabilă a
localităţilor.

Avize ale expertizei
ecologice de Stat

Trimestrul I-IV

DEESAA

Obiectivul 8. (nr. 12) Implementarea măsurilor de reducere a poluării aerului, inclusiv de la sursele de transport şi activităţile economice.
Examinarea şi acordarea
inventarelor, volumelor,
normativelor de emisii a poluanţilor
în aerul atmosferic de la sursele fixe
(ELA)

Examinarea şi acordarea inventarelor, volumelor
normativelor de emisii a poluanţilor în aerul
atmosferic de la sursele fixe (ELA) cu eliberarea
autorizaţiilor respective.

Pînă la 10 zile din
momentul
înregistrării
solicitării.

DEESAM

Stabilirea criteriilor şi regimului de evaluare a Analize de laborator
calităţii aerului în relaţie cu poluanţii atmosferici.
Inventarierea terminalelor pentru depozitarea şi Inventar elaborat
încărcarea petrolului.

Trimestrul IV

CIEAE Chişinău

Trimestrul III
AA

DIG

Avizarea Reglementărilor tehnice privind Avize
limitarea pierderilor de petrol la instalaţiile de

Trimestrul IV
AA

DIG

Materiale examinate, avize,
autorizaţii eliberate
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depozitare din terminale.
Obiectivul 9. (nr. 13). Dezvoltarea infrastructurii regionale de eliminare a deşeurilor menajere solide şi a sistemelor de colectare selectivă şi reciclare a
deşeurilor
Măsuri de contribuţie la
îmbunătăţirea managementului
deşeurilor şi substanţelor chimice.

Organizarea şi desfăşurarea
bilunarului ecologic de salubrizare a
localităţilor din republică.

Efectuarea controlului privind starea depozitelor de
deşeuri, modul de gestionare şi asigurare a normelor
de exploatare.

Controale efectuate
depozite total, acte,
procese-verbale

Trimestrul

SISDSC

Expertizarea materialelor produselor de uz fitosanitar
şi a fertilizanţilor pentru înregistrare în Republica
Moldova.

Materiale examinate şi
avize eliberate

Trimestrul I-IV

SISDSC

Acordarea asistenţei consultativ-metodologice
organelor administraţiei publice locale în organizarea
şi desfăşurarea bilunarului ecologic de salubrizare a
localităţilor din republică. Sensibilizarea societăţii şi
monitorizarea acţiunilor întreprinse.

Seminare organizate,
persoane instruite, planuri
coordonate

Trimestrul I-IV

SISDSC

I-IV

Obiectivul 10. (nr. 16). Restabilirea şi îmbunătăţirea calităţii solurilor, managementul durabil al terenurilor, reconstrucţia ecologică a terenurilor
degradate, a celor afectate de alunecări şi a fîşiilor de protecţie a terenurilor agricole.
Efectuarea controlului privind
respectarea legislaţiei funciare şi de
gospodărire a resurselor funciare

Efectuarea controlului privind respectarea legislaţiei
funciare de către gospodăriile agricole, administraţia
publică locală şi alţi deţinători funciari.

Controale, acte şi proceseverbale întocmite

Trimestrul I-IV

SISDSC

Examinarea şi coordonarea dosarelor cadastrale şi
proiectelor de Hotărîre de Guvern privind modificarea
categoriei de destinaţie a terenurilor agricole.

Dosare examinate

Trimestrul I-IV

SISDSC

Obiectivul 11. (nr. 18). Restabilirea şi conservarea diversităţii biologice prin extinderea suprafeţelor de păduri pînă la 15% din teritoriul ţării şi a ariilor
naturale protejate de stat pînă la 8% din teritoriu, precum şi asigurarea managementului eficient şi durabil al ecosistemelor naturale.
Monitorizarea evidenţei spaţiilor
verzi ale localităţilor urbane şi rurale
Monitorizarea procesului de
extindere a suprafeţelor cu vegetaţie
forestieră, de regenerare şi

Participarea în grupurile de lucru de monitorizare.

Participări.

Trimestrul II

DIFF

Participarea în grupurile de lucru de monitorizare.

Suprafaţa de păduri
extinsă, suprafaţa de păduri
regenerată.

Trimestrul I-IV

DIFF
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împădurire în fondul forestier

Avizarea proiectului Planului de acţiuni pentru Aviz
implementarea Strategiei dezvoltării durabile a
sectorului forestier din Republica Moldova.

Trimestrul III

DIFF

Examinarea şi coordonarea
lucrărilor silvice preconizate pentru
realizare în 2016.

Examinarea şi coordonarea lucrărilor silvice
preconizate în fondul forestier administrat de Agenţia
„Moldsilva” şi O.A.P.L.

Acte de coordonare

Trimestrul I-IV

DIFF

Examinarea şi coordonarea lucrărilor silvice
preconizate în spaţiile verzi.

Acte de coordonare

Trimestrul I-IV

DIFF

Examinarea şi coordonarea lucrărilor silvice
preconizate în fondul ariilor naturale protejate de stat.

Acte de coordonare

Trimestrul I-IV

DIFF

Evaluarea stării culturilor silvice plantate pe
terenurile degradate şi impracticabile pentru
agricultură.

Procentul de înrădăcinare,
suprafaţa (ha) de culturi
plantate , arbori plantaţi

Trimestru III

DIFF

Examinarea materialelor de acordare a tăierilor
arborilor şi eliberarea autorizaţiilor în fondul forestier
administrat de Agenţia „Moldsilva” şi O.A.P.L.

Materiale examinate,
autorizaţii eliberate

Trimestrul I-IV

DIFF

Examinarea materialelor de acordare a tăierilor
arborilor şi eliberarea autorizaţiilor în spaţiile verzi.

Materiale examinate,
autorizaţii eliberate

Trimestrul I-IV

DIFF

Examinarea şi autorizarea tăierilor arborilor
fitosanitar necorespunzători în fondul ariilor naturale
protejate de stat.

Materiale examinate,
autorizaţii eliberate

Trimestrul I-IV

DIFF

Trimestrul IV

DIFF

Trimestru III - IV

DIFF

Examinarea materialelor de acordare
a tăierilor arborilor şi eliberarea
autorizaţiilor.

Avizarea proiectului Programului de fortificare a Aviz
capacităţilor sistemului de arii naturale protejate
de stat.
.Asigurarea desfăşurării acţiunii
„Un arbore pentru dăinuirea
noastră”.

Acordarea asistenţei organelor administraţiei publice
locale şi atragerea societăţii civile (ONG-uri, grupuri
de iniţiativă, etc.) în implementarea acţiunii „Un

Comunicări la nivelul
Consiliilor raionale de
către reprezentanţii
AE/IE.Comunicate de
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arbore pentru dăinuirea noastră”.

Asigurarea controlului ecologic al
lucrărilor silvice în fondul forestier.

Organizarea şi efectuarea raidurilor
ecologice, în comun cu MAI, Agenţia
,,Moldsilva” şi SVPM de
contracarare şi depistare a cazurilor
de tăieri ilicite şi braconaj

presă, Radio, TV

Asigurarea controlului desfăşurării acţiunii naţionale Arbori şi arbuşti plantaţi,
„Un arbore pentru dăinuirea noastră” şi evaluarea suprafeţe (ha) plantate şi
rezultatelor acestuia.
regenerate, proiecte
înaintate

Trimestru III - IV

DIFF

Exercitarea controlului ecologic în fondul forestier
administrat de Agenţia „Moldsilva”.

Controale, acte, proceseverbale, persoane
contraveniente, amenzi
aplicate (nr.,lei).

Trimestrul I-IV

DIFF

Exercitarea controlului ecologic în fondul forestier şi
fîşiile forestiere administrate de Administraţia Publică
Locală.

Controale, acte, proceseverbale, persoane
contraveniente, amenzi
aplicate (nr., lei).

Trimestrul I-IV

DIFF

Exercitarea controlului ecologic în fondul forestier
administrat S.A „Drumuri”.

Controale, acte, proceseverbale, persoane
contraveniente, amenzi
aplicate (nr., lei).

Trimestrul I-IV

DIFF

Crearea grupelor operative de control pentru
efectuarea raidurilor de contracarare şi depistare a
cazurilor de braconaj şi tăieri ilicite.

Grupuri create, raiduri
efectuate

Trimestrul I-IV

DIFF

Efectuarea controalelor planificate şi inopinate,
examinarea petiţiilor la faţa locului privind
respectarea legislaţiei de mediu.

Acte, procese-verbale,
persoane contraveniente,
amenzi aplicate

Trimestrul I-IV

DIFF
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Notă: Obiectivul din paranteză corespunde celui din Planul de acţiuni ale Ministerului Mediului.

Şeful Inspectoratului Ecologic de Stat

_____________________

Igor TALMAZAN

(semnătura)

Coordonat: Şef adjunct Inspectorat

_____________________

Vadim STÎNGACI

(semnătura)

Şef adjunct Inspectorat

_____________________

Valeriu NANI

(semnătura)
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