
APROB
Şeful Inspectoratului 

       Ecologic  de Stat
                                           ________ V.DERMENJI

                                              „____ „ ____________ 2008

Planul de activitate pentru 2009

Instituţia: Inspectoratul Ecologic de Stat
Misiunea instituţiei: Implementarea  politicilor şi strategiilor statului în domeniul protecţiei mediului înconjurător, utilizării raţionale a resurselor 
naturale şi conservării biodiversităţii, exercitării controlului ecologic de stat privind respectarea legislaţiei ecologice.

Obiectivul Activităţile principale Termenul 
de 

realizare*

Indicatori Responsabili pentru 
realizare

Documentele de 
referinţă

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Direcţia de activitate nr. 1. Întărirea capacităţii instituţionale în vederea asigurării suportului pentru îndeplinirea misiunilor             
                                              compartimentelor de specialitate 
Îmbunătăţirea 
capacităţii  
pentru 
comunicare şi  
monitorizarea 
eficientă a 
factorilor de 
mediu în 
organizarea 
optimă a 

1.1. Elaborarea Concepţiei Sistemului 
informaţional automatizat „Sistemul 
Informaţional ecologic”  şi organizarea 
implementării lui.

Set de documente

Iu.Stamatin, 
A.Surdu, 
D.Osipov

Planul de dezvoltare 
instituţională,  anii 
2009-2011.

Legea serviciului 
public.

Hotărîrea Guvernului 
nr.77 din 30.01.2004 

1.1.1. Elaborarea Concepţiei Sistemului 
informaţional automatizat „Sistemul 
Informaţional ecologic ”.

Iunie

1.1.2. Organizarea şi  implementarea SIA 
(Sistemul Informaţional ecologic ).

Decembrie

1.1.3. Crearea şi gestionarea paginii WEB Februarie



1. 2. 3. 4. 5. 6.
controlului  
ecologic de stat

a IES

60 staţii de 
calculatoare; 34-posturi 

conectate la internet; 
150 abonamente în 

reţeaua unică de 
telefonie mobilă; 

asigurarea cu transport 
şi mobilier

privind Regulamentul şi 
structura IES.

1.2.Asigurarea logistică privind 
procurarea tehnicii, mobilierului, 
softurilor, echipamentului necesar şi 
conectarea la Internet a reţelei locale de 
calculatoare din subdiviziunile 
teritoriale de mediu. 

Iunie

1.3. Instruirea inspectorilor în utilizarea 
tehnologiilor informaţionale şi 
comunicaţionale în cadrul Academiei de 
Administrare Publică pe lângă 
Preşedintele Republicii.

Septembrie Instruirea a 60 de 
colaboratori

S.Şebolenco

Consolidarea 
disciplinei  
financiare şi de 
sporire a 
eficienţei  
utilizării  
finanţelor  
publice şi  
resurselor  
umane

1.4.  Integrarea şi implementarea în 
baza informaţională automatizată 
„Sistemul de evidenţă contabilă şi 
financiară” Universal -ACCOUNTING-
R SL”- versiunea buget a modulelor;
- Decontările;
- Contractele;
- Evidenţa analitică a veniturilor şi 
cheltuielilor la/din contul special;
- Resurse umane.

Decembrie Programa 
computerizată 

„Universal 
-ACCOUNTING-R” - 
cu implementarea a 6 

module.

A.Surdu
S.Şebolenco

Planul de dezvoltare 
instituţională,  anii 
2009-2011.

1.5. Finalizarea lucrărilor de 
implementare a modulelor
- cheltuieli de personal;
- evidenţa Fondurilor fixe, OMV şi SD 
şi stocuri de materiale.

Martie

Îmbunătăţirea 
managementului  

1.6. Pregătirea şi instruirea continuă a 
angajaţilor:

Conform 
unui plan 

Set de documente, 
seminare, ateliere de 

S.Şebolenco Planul de dezvoltare 
instituţională,  anii 
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1. 2. 3. 4. 5. 6.
resurselor  
umane  şi 
activităţilor de 
realizare a 
măsurilor  de 
protecţie a 
mediului

 

Monitorizarea 
acţiunilor şi  
crearea 
sistemului  
transparent şi  
legal privind 
activitatea de 
protecţie a 
mediului şi  
supraveghere a 
utilizării  
resurselor  
naturale

special 
aprobat

lucru 2009-2011.

Legea privind protecţia 
mediului înconjurător,
Legea serviciului 
public,
Hotărîrea Guvernului 
nr.77 din 30.01.2004

Hotărîrea Parlamentului 
nr.421-XI din 
16.12.2004

1.6.1. Elaborarea Codului de conduită 
etică a funcţionarilor Inspectoratului 
Ecologic de Stat.

Ianuarie-
februarie

Set de documente S.Şebolenco

1.6.2. Elaborarea Regulamentului intern al 
Inspectoratului Ecologic de Stat 

Martie Set de documente S.Şebolenco
A.Danu

1.6.3. Efectuarea atestării funcţionarilor 
publici în vederea conferirii gradului de 
calificare următor şi corespunderii funcţiei 
deţinute

Conform 
graficului

Atestarea deplină a 
personalului încadrat în 

serviciu

Ş.Şebolenco

1.7. Asigurarea funcţionării sistemului 
transparent şi legal de protecţie a 
mediului şi utilizarea resurselor 
naturale

1.7.1. Organizarea şi desfăşurarea  unor 
treninguri de instruire şi seminare ale 
funcţionarilor publici, avînd drept  subiect 
normele legale referitoare la prevenirea şi 
combaterea corupţiei, identificarea şi 
semnalarea infracţiunilor de corupţie, 
respectarea Codului de conduită şi a 
politicii cu privire la conflictul de interese.

Mai-
octombrie

Sporirea gradului de 
rezistenţă al 
colaboratorilor în lupta 
cu riscurile de corupţie 
şi protecţionism prin 
instruire şi informare

A.Danu

S.Şebolenco

1.7.2. Desfăşurarea  Zilei unice de 
prevenire a corupţiei cu genericul 
„Conflictele de interese şi soluţionarea 
lor”.

Decembrie Cultivarea intoleranţei 
faţă de fenomenul 
corupţiei

A.Danu
S.Şebolenco

1.7.3.Evaluarea riscului de corupţie în IES 
şi subdiviziunile sale

Iunie-
decembrie

Relevarea factorilor 
instituţionali ai 

A.Danu
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1. 2. 3. 4. 5. 6.
corupţiei şi elaborarea 
recomandărilor de 
înlăturare a acestora

Ordinul MERN nr.6 din 
23.02.2007

1.7.4. Diseminarea codurilor de conduită, 
inclusiv prin includerea în pregătirea 
profesională specializată a unor 
componente de integritate şi anticorupţie 
în sectorul public

Martie Elaborarea unor noi 
reglementări cu privire 
la desfăşurarea 
activităţilor de inspecţie 
şi control intern, 
pe baza recomandărilor 
din acest domeniu

A.Danu

1.7.5.  Implementarea  efectivă a 
prevederilor legislative privind 
transparenţa administrativă şi asigurarea 
accesului la informaţiile oficiale

Pe 
parcursul 

anului

Sporirea credibilităţii 
societăţii civile faţă de 

IES

A.Danu

D.Osipov

1.7.6. Asigurarea funcţionării 
mecanismului de semnalare, inclusiv 
anonimă, a actelor de corupţie prin 
intermediul telefonului de încredere, al 
urnelor pentru petiţii etc.

Pe 
parcursul 

anului

Sporirea credibilităţii 
societăţii civile faţă de 

IES

L.Bandag-Guţu

Optimizarea 
gradului de 
popularizare,  
conştientizare şi  
educaţie  
ecologică

1.8. Elaborarea şi editarea Raportului 
anual „Anuarul IES – 2008. Protecţia 
mediului în Republica Moldova”.

Ianuarie-
februarie

Ediţie specială privind 
calitatea mediului

Iu.Stamatin
A.Apostol
D.Osipov

1.9. Conlucrarea cu organele 
administraţiei publice centrale şi locale 
în vederea realizării programelor şi 
planurilor naţionale de acţiuni, 
Hotărîrilor Guvernului la soluţionarea 
problemelor  ce ţin de protecţia 
mediului şi utilizarea resurselor 
naturale
1.9.1. Asigurarea protecţiei şi folosirea Mai-iunie Calitatea apei, aerului, V.Ţapiş
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1. 2. 3. 4. 5. 6.
raţională a resurselor acvatice, normelor 
de emisii şi deversări (MAPL, Agenţia 
„Apele Moldovei”, OAPL).

set de acte

Legea privind protecţia 
mediului,

Hotărîrea Guvernului 
nt.77 din 30.012004,

Programul „Satul 
Moldovenesc”, 
Programul 
„Alimentarea cu apă şi 
canalizare a localităţilor 
din Republica” 
Moldova”, 
Programul de diminuare 
a poluării aerului 
atmosferic de către 
mijloacele de transport 
auto.
Hotărîrea Guvernului 
nr. 658 din 12 iunie 
2007 

Legea privind protecţia 
mediului

Strategia  dezvoltării 
durabile a sectorului 
forestier din Republica 
Moldova.
Concepţia de dezvoltare 
a gospodăriei egetice.
Hotărîrea Guvernului 

1.9.2. Monitorizarea procesului de 
amenajare a fîntînilor/izvoarelor pe 
traseele naţionale şi totalizarea activităţilor 
la acest subiect (MAPL, OAPL).

Aprilie Unităţi:
Fîntîni,
Izvoare

M.Mustea
V.Ţapiş
Şefii AE/IE

1.9.3. Gestionarea deşeurilor, substanţelor 
chimice; protecţia solurilor (MAPL, 
MAIA, Agenţia Relaţii funciare şi 
Cadastru, OAPL).

Aprilie, 
septembrie 

Consultaţii, avize, 
propuneri, programe de 
lucru, proiecte de 
investiţii

Mogoreanu C.
Şefii AE/IE 

1.9.4. Examinarea şi avizarea dosarelor 
produselor de uz fitosanitar şi a 
fertilizanţilor înaintate spre înregistrare în 
Republica Moldova (MAIA).

Conform 
planului 
Centrului de 
Stat pentru 
Atestarea şi 
Omologarea 
Produselor de 
Uz Fitosanitar 
şi a 
Fertilizanţilor
la solicitare

Avize Mogoreanu C.

1.9.5. Coordonarea materialelor de 
atribuire a terenurilor în alte scopuri decât 
cele agricole, valorificarea  terenurilor noi 
şi sporirea fertilităţii solurilor (Agenţia 
Relaţii Funciare şi Cadastru).      

permanent, 
la 
prezentarea 
materialelor

Avize, coordonări Mogoreanu C.
Şefii AE/IE

1.9.6. Explorarea şi exploatarea resurselor 
de substanţe minerale utile (Procuratura, 
MAPL, OAPL, CCEC şi organele  de 
interne). 

Pe 
parcursul 
anului.

Acte, procese-verbale,
Consultaţii,

Avize 

Ciobanu E.
Rusu O.

1.9.7. Efectuarea activităţilor comune de 
protecţie a  diversităţii biologice, 
contracararea şi depistarea  tăierii ilicite a 

Conform 
acordului

Cazuri depistate, 
raiduri, procese-
verbale, sancţiuni

V.Stîncaci
Iu.Ursu,
Şefii AE/IE
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1. 2. 3. 4. 5. 6.
arborilor şi cazurilor de braconaj (MAI, 
AS „Moldsilva”, ASVPM, OAPL).

nr.77 din 30.01.2004 

1.10. Acordarea asistenţei consultative 
OAPL, agenţilor economici, ONG, 
societăţii civile în problemele protecţiei 
mediului şi utilizării resurselor 
naturale.

La 
solicitare

Consultaţii,  
avize  

M.Mustea

1.10.1. Participarea la desfăşurarea 
acţiunilor sub genericul  „Ziua mondială a 
zonelor umede”, „Ziua Mondială a 
Protecţiei Apelor”, ” Ziua Mondială a 
Pămîntului”,”Ziua Mondială a Mediului”, 
„Ziua Dunării”, „Ziua Internaţională a 
stratului de ozon”, „Ziua Europeană , În 
oraş fără automobilul meu”.

Pe 
parcursul 

anului

Asigurarea  calităţii 
mediului,

Consultaţii,
Set de acte

V.Ţapiş
Şefii AE/IE

1.11.Organizarea seminarelor, 
conferinţelor şi altor acţiuni de 
popularizare a calităţii mediului, 
educaţie ecologică.
1.11.1. Organizarea seminarelor mixte cu 
reprezentanţii administraţiei publice locale 
şi serviciilor  desconcentrate în teritoriu pe 
problemele de mediu.

Mai, 
septembrie

Calitatea mediului, Set 
de documente, întruniri

M.Mustea
S.Şebolenco

1.11.2.  Selectarea şi prezentarea 
informaţiei  privind activităţile din 
domeniul utilizării şi protecţiei apelor 
pentru editarea buletinului  „Cronica 
Apelor”.

Martie, 
iunie, 

august, 
noiembrie

Calitatea apelor,
Acte 

V.Ţapiş 
 

1.11.3. Participarea la seminare şi 
conferinţe pe problemele:

-  protecţiei solurilor şi gestionării corecte 

Conform 
invitaţiilor 
din partea 

Propuneri la programe, 
planuri de acţiuni şi 

rezoluţii
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1. 2. 3. 4. 5. 6.
a deşeurilor şi substanţelor chimice;

- protecţiei resurselor acvatice şi aerului 
atmosferic;

- protecţiei florei-faunei;

- protecţiei resurselor minerale.

convenţiilor 
la care 

Republica 
Moldova 
este parte

C.Mogoreanu 

V.Ţapiş

V.Stîngaci

E.Ciobanu
1.11.4. Participarea la orele ecologice şi în 
emisiuni radio-televizate

Pe 
parcursul 
anului

Cunoştinţe, literatură,
Emisiuni şi publicaţii

Colaboratorii 
Inspectoratului

Consolidarea 
potenţialului  

instituţional şi  
managerial de 

protecţie a  
mediului şi  

utilizării  
resurselor în 

regim 
transfrontalier

1.12. Organizarea realizării acordurilor 
de colaborare cu România şi Ucraina 
privind protecţia mediului şi utilizarea 
resurselor naturale în bazinele r.Prut şi 
f.Nistru

Convenţia de la Basel

Acordurile  de 
colaborare bilaterală

Ghidul de acţiuni 
comune

1.12.1. Participarea în grupul de lucru 
pentru realizarea prevederilor Convenţiei 
Basel privind transportul transfrontalier a 
deşeurilor periculoase

conform 
planului de 

lucru

Întruniri, realizări, 
rapoarte

C.Mogoreanu 

1.12..2. Schimb de experienţă între 
specialiştii IES şi specialiştii Agenţiei de 
Mediu Iaşi (România) în problemele 
colectării separate a deşeurilor şi 
prelucrarea acestora.

Conform 
Acordului 

Întruniri, realizări, 
rapoarte,  proiecte

C.Mogoreanu 
în comun cu Secţia 
resurse umane

1.12..3. Managementul  comun al 
biodiversităţii în lunca Prutului

Conform 
Ghidului de 

acţiuni 
comune

Realizări, inventarieri şi 
acte

A.Apostol

1.12.4. Efectuarea acţiunilor comune de 
protecţie a resurselor piscicole în bazinele 
fl.Nistru şi r.Prut cu părţile  Ucraineană şi 

Conform 
acordului

Calitatea apelor, set de 
acte, ameliorarea 

resurselor naturale 

A.Apostol
Iu.Ursu
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1. 2. 3. 4. 5. 6.
Română. (inclusiv piscicole).

Direcţia de activitate nr. 2. Coordonarea activităţilor privind biosecuritatea, protecţia şi conservarea naturii, a diversităţii biologice şi utilizarea 

                                              durabilă a resurselor naturale
Realizarea 

regimului de 
protecţie a lumii  

animale şi  
vegetale

2.1. Exercitarea controlului ecologic de 
stat privind respectarea normelor şi 
cerinţelor ecologice referitoare la 
protecţia diversităţii biologice

Strategia  dezvoltării 
durabile a sectorului 
forestier din Republica 
Moldova.
Concepţia de dezvoltare 
a gospodăriei 
cinegetice.
Legea privind protecţia 
mediului înconjurător, 
nr.1515-XII din 
16.06.93.
Hotărîrea Guvernului 
nr.77 din 30.01.2004 cu 
privire la aprobarea 
structurii şi 
Regulamentului 
Inspectoratului 
Ecologic de Stat,
Hotărîrea Guvernului 
nr.27 din 19.01.2004 
pentru  aprobarea 
Regulamentului cu 
privire la 
autorizarea  tăierilor  
în fondul forestier 
şi terenurile cu 
 vegetaţie forestieră din 
afara  fondului forestier

2.1.1. Exercitarea controlului privind 
efectuarea lucrărilor silvice în fondul 
forestier administrat de ÎS”Moldsilva” şi 
OAPL prin tăierile autorizate de MERN 
şi IES.

Martie Cazuri, acte, procese-
verbale, prescripţii, 

sancţiuni

Stîngaci V.
Şefii AE/IE

2.1.2. Exercitarea controlului de depistare şi 
contracarare a braconajului.

Pe 
parcursul 

anului

Cazuri, acte, procese-
verbale, prescripţii, 

sancţiuni

Stîngaci V.
Şefii AE/IE

2.1.3. Exercitarea controlului de depistare 
şi contracarare a   tăierilor ilicite.

Pe 
parcursul 

anului

Cazuri, acte, procese-
verbale, sancţiuni

Stîngaci V.
Şefii AE/IE 

2.1.4. Examinarea stării pazei şi protecţiei 
pădurilor şi fîşiilor forestiere de protecţie 
cu întocmirea şi prezentarea informaţiei 
Consiliului Suprem de Securitate.

Lunar la 
data de 25

Integritatea vegetaţiei 
forestiere, rapoarte

Stîngaci V.
Şefii AE/IE 

2.1.5. Inspectarea şi inventarierea 
culturilor silvice plantate în ultimii doi 
ani, precum şi calcularea % de reuşită pe 
raioane.

August Procentul de 
înrădăcinare, calitatea 
lucrărilor efectuate, 

starea culturilor silvice

Stîngaci V.
Şefii AE/IE

2.2. Coordonarea efectuării lucrărilor 
silvice, aprobarea şi eliberarea 
autorizaţiilor pentru tăierea arborilor

La 
solicitare

Set de acte, autorizaţii Stîngaci V.
Şefii AE/IE

2.2.1. Examinarea şi coordonarea 
lucrărilor silvice.

La 
solicitare

Set de acte, procese-
verbale, coordonări, 

Zugravu D.
Şefii AE/IE
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1. 2. 3. 4. 5. 6.
materiale

2.2.2.Examinarea  materialelor  şi 
autorizarea tăierilor arborilor în fondul 
forestier şi fîşiile forestiere administrate 
de o APL şi AS”Moldsilva

La 
solicitare

Materiale, autorizări, 
coordonări

Stîngaci V.
Şefii AE/IE 

2.2.3. Examinarea materialelor şi 
autorizarea tăierilor arborilor în spaţiile 
verzi

La 
solicitare

Materiale, autorizări, 
coordonări

Zugravu D.
Şefii AE/IE

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

La 
solicitare

Materiale, acte, 
coordonări, avize, 

autorizaţii

Zugravu D.
Şefii AE/IE

Reglementarea 
activităţilor de 

protecţie şi  
ameliorare a 

resurselor  
piscicole

2.3. Monitorizarea, supravegherea şi 
exercitarea controlului de stat privind 
respectarea Legislaţiei piscicole

Pe 
parcursul 

anului

Acte de control, 
procese-verbale

A.Apostol
Iu.Ursu

Legea privind fondul 
piscicol, pescuitul şi 
conservarea resurselor 
biologice acvatice.
Legea privind protecţia 
mediului înconjurător, 
nr.1515-XII din 
16.06.93.
Hotărîrea Guvernului 
nr.77 din 30.01.2004 cu 
privire la aprobarea 
structurii şi 
Regulamentului 
Inspectoratului 
Ecologic de Stat.

2.4. Efectuarea   controalelor de pescuit 
în vederea  determinării stării 
resurselor piscicole

Octombrie-
noiembrie 

Specii de peşti şi 
calitatea acestora

Iu.Ursu

2.5. Popularea bazinelor acvatice 
naturale cu puiet de peşte

Mai, 
noiembrie 

Optimizarea habitatului 
în bazinele piscicole

Iu.Ursu

Direcţia de activitate nr. 3. Monitoringul stării şi evoluţiei calităţii componentelor de mediu şi controlul poluării.
Asigurarea 
respectării  

legislaţiei în  
domeniul  

3.1. Exercitarea controlului ecologic de 
stat privind respectarea Legislaţiei 
ecologice de către persoanele fizice şi 
juridice

Hotărîrea Guvernului 
nr.395 din 01.04.2003, 
privind  reglementarea 

controalelor.
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1. 2. 3. 4. 5. 6.
protecţiei  

mediului şi  
utilizării  

resurselor  
naturale

Hotărîrea Guvernului 
nr.862 din  26.07.2004, 
privind perfecţionarea 

sistemului de control de 
stat specializat.

Hotărîrea Guvernului 
nr.77 din 30.01.2004

Legea cu privire la 
agricultura ecologică,

Codul subsolului

3.1.1.  Evaluarea stării  şi capacităţii de 
funcţionare a staţiilor de epurare.

Martie, 
iunie

Unităţi, gradul de 
epurare, deversări, acte, 

prescripţii, procese-
verbale

V.Ţapiş
Şefii AE/IE

3.1.2. Evaluarea stării obiectivelor 
acvatice şi gradului de asigurare a 
normelor de protecţie.

Iulie, 
august

Unităţi, respectarea 
normelor, acte, 

prescripţii, procese-
verbale

V.Ţapiş
Şefii AE/IE

3.1.3.Evaluarea stării sondelor de apă şi 
respectării normelor de protecţie.

Mai, 
septembrie

Unităţi, respectarea 
normelor, acte, 

prescripţii, procese-
verbale

V.Ţapiş
Şefii AE/IE

3.1.4. Evaluarea stării obiectivelor cu 
impact sporit  asupra aerului atmosferic, 
respectării normelor de emisii şi asigurării 
procesului de captare a poluanţilor.

August, 
noiembrie

Unităţi, respectarea 
normelor, acte, 

prescripţii, procese-
verbale

V.Ţapiş
Şefii AE/IE

3.1.5. Monitorizarea surselor  de poluare 
cu determinarea calităţii apei şi aerului 
atmosferic, solului prin prelevarea 
probelor şi efectuarea analizelor fizico-
chimice.

Pe 
parcursul 
anului, la 
solicitare

Probe, analize fizico-
chimice, acte,  avize, 
certificate, procese-

verbale

Ion Gavdiuc
Gh. Onceanu 
V. Catan

3.1.6. Efectuarea inspectării agenţilor 
economici privind respectarea normelor de 
protecţie a resurselor funciare, 
întreprinderea măsurilor de gospodărire în 
vederea asigurării realizării prevederilor 
Legii cu privire la agricultura ecologică.

Aprilie, 
august

Menţinerea calităţii 
resurselor funciare, 

măsuri antierozionale, 
acte, procese-verbale, 
prescripţii, sancţiuni

D.Aparatu 
Şefii AE/IE

3.1.7. Inspectarea obiectivelor miniere 
privind legalitatea funcţionării, respectării 
normelor de dobîndire şi folosire a 

Iulie, 
octombrie

Unităţi inspectate, 
gradul de funcţionare şi 
utilizare a zăcămintelor, 

E.Ciobanu
O.Rusu
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1. 2. 3. 4. 5. 6.
resurselor minerale. acte, procese-verbale, 

prescripţii, acţiuni

Asigurarea 
respectării  

legislaţiei în  
domeniul  

expertizării şi  
avizării  

documentaţiei de 
proiect,normativ
elor ELA, DLA 

3.2. Efectuarea expertizei ecologice de 
Stat a proiectelor de construcţie şi a 
documentaţiei evaluării impactului 
asupra mediului

Legea privind protecţia 
mediului înconjurător, 
nr.1515-XII din 
16.06.1993,
   Hotărîrea Guvernului 
nr.77 din 30.01.04 cu 
privire la aprobarea 
structurii şi 
Regulamentului IES,
   Codul Funciar,
   Codul Subsolului,
   Codul Apelor,
   Codul Silvic,
   Legea privind 
expertiza ecologică şi 
evaluarea impactului 
asupra mediului 
înconjurător, nr.851 din 
29.05.1996,
   Legea privind plata 
pentru poluarea 
mediului,
   Ordinul şefului IES 
nr.62 din 03.09.08 cu 
privire la competenţele 
de eliberare a 
autorizaţiilor de mediu.

  Instrucţiunii despre 
ordinea de organizare şi 

efectuare a expertizei 
ecologice de stat.

3.2.1. Examinarea documentaţiei de 
proiect a obiectelor pentru construcţie şi 
eliberarea avizelor ecologice.

Pe 
parcursul 
anului,

La 
solicitare

Obiecte expertizate şi 
avize eliberate

V.Holban
Şefii AE/IE 

3.2.3. Examinarea inventarelor şi 
normativelor limitat admisibile (ELA), 
normativelor deversărilor limitat 
admisibile (DLA), cu eliberarea 
autorizaţiilor respective.

Pe 
parcursul 
anului,

La 
solicitare

Volume, autorizaţii I.Horujenco
E.Belousov
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3.2.4. Verificarea corectitudinii eliberării 
actelor necesare la etapa preliminară şi de 
amplasare a obiectivelor de construcţie pe 
teritoriul localităţilor urbane şi rurale

Martie, 
iunie, 

septembrie, 
decembrie

Eliminarea implicării 
neadecvate a 

inspecţiilor ecologice. 
Eliminarea riscurilor 

cauzate de 
necunoaşterea 

legislaţiei sau de 
sfidarea ei de către 

agenţii economici şi de 
funcţionarii publici

A.Danu

M.Mustea

Hotărîrea Parlamentului 
nr.421-XI din 
16.12.2004,

Ordinul MERN nr.6 din 
23.02.2007.

Evaluarea stării  
surselor de 

poluare,  
obiectivelor  

economice  şi  
aprobarea 
limitelor

3.2. Inventarierea surselor de poluare 
cu impact sporit negativ asupra 
mediului (CET-uri, unităţi industriale, 
depozite).

Legea privind deşeurile 
de producţie şi 
menajere

Legea privind plata 
pentru poluare

Hotărîrea Guvernului 
nr.606 din 28.06.2000

Legea privind protecţia 
mediului înconjurător

Hotărîrea Guvernului 
nr.77 din 30.01.2004

3.3.1. Inventarierea surselor de poluare 
cu impact sporit negativ asupra mediului 
în scopul  autorizării funcţionării.

La 
solicitare

Unităţi, concentraţii şi 
gradul  de influenţă, 

acte

Şefii AE/IE

3.3.2.  Inventarierea surselor de poluare cu 
impact sporit asupra mediului (fabricile de 
vin, depozitele de pesticide şi bazele de 
substanţe chimice periculoase )

Septembrie Concentraţia şi gradul 
de influenţă a surselor 
de poluare a mediului, 
acte cu prescripţii de 
executare, procese – 

verbale

C.Mogoreanu
Şefii AE/IE

3.4. Aprobarea limitelor  şi eliberarea 
autorizaţiilor de mediu
3.4.1. Aprobarea limitelor de emisii, 
deversări.

La 
solicitare

Avize V.Holban
Şefii AE/IE
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3.4.2. Aprobarea limitelor de depozitare a 
deşeurilor în locuri autorizate.

Octombrie Avize, autorizaţii C.Mogoreanu
Şefii AE/IE

Direcţia de activitate nr. 4. Elaborarea politicilor în domeniul managementului deşeurilor
Coordonarea 
organizării şi  
desfăşurării  
acţiunilor  

naţionale de 
mediu

4.1.Acordarea asistenţei consultativ-
metodice  şi controlul desfăşurării 
acţiunilor naţionale:
„Un arbore pentru dăinuirea noastră”;
„Apa – izvorul vieţii”
„Rîu curat de la sat la sat”;
„Lunarul de salubrizare”.
„Un aer curat pentru toţi”.

Programul naţional de 
valorificare a deşeurilor

Programul de 
diminuare a poluării 
aerului atmosferic de 
către transportul auto,
Concepţia salubrizării 
localităţilor,
Legea privind  plata 
pentru poluare,

Legea privind deşeurile

4.1.1. Selectarea informaţiei privind 
volumul de lucru preconizat;
4.1.2. Elaborarea unui program de 
realizare a măsurilor preconizate;
4.1.3. Supravegherea realizării 
programului;
4.1.4. Totalizarea rezultatelor;
4.1.5. Prezentarea informaţiei organelor 
ierarhic superioare

Mai, iunie Concentraţia şi gradul 
de influenţă asupra 
calităţii apelor şi 
solului, acte, prescripţii, 
procese-verbale

V.Ţapiş
V.Stîngaci
C.Mogoreanu

Evaluarea stării  
depozitelor de 

deşeuri menajere 
solide

4. 2.Efectuarea inventarierii stării 
depozitelor şi asigurării gestionării 
deşeurilor

Numărul gunoiştilor, 
inclusiv neautorizate

Acte de control, 
procese-verbale

4.2.1. .Efectuarea inventarierii stării 
depozitelor şi asigurării gestionării 
deşeurilor.

    Mai Numărul gunoiştilor, 
inclusiv neautorizate, 

acte de control, procese 
– verbale, sancţiuni

C.Mogoreanu 
Şefii AE/IE
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4.2.2.Supravegherea situaţiei la depozitele 
pentru deşeurile menajere solide din 
oraşele Făleşti, Cahul, Comrat, şi satele 
Pelinia (rl.Drochia), Schineni (rl. Soroca), 
Slobozia (rl. Ştefan-Vodă). 

Mai Rapoarte, acte de 
control, prescripţii, 

procese-verbale, 
sancţiuni

C.Mogoreanu 
Şefii AE/IE 

COORDONAT

Prim-adjunct şef  Inspectoratul 
 Ecologic de Stat
     ____________ Iu.STAMATIN

„_____” ____________ 2008

Responsabili:

A.Apostol

Iu.Ursu

M.Mustea

V.Stîngaci

V.Ţapiş

C.Mogoreanu

E.Ciobanu

A.Surdu

S.Şebolenco

A.Danu
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L.Bandac-Guţu

V.Holban

D.Osipov

Ex.M.Mustea, 24 20 86

     M.Şeremet, 22 69 15
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