
APROB
Şeful Inspectoratului Ecologic de Stat

Veaceslav DERMENJI

„_______”  __________________2008

P L A N U L
instruirii profesionale al personalului Inspectoratului Ecologic de Stat

pentru anul 2009

Instruire externă

Nr.
d/o

Categoria de 
participanţi

Nr. de
participanţi

Subiectele de instruire Forma de 
instruire

Durata
(ore)

Locul şi 
termenul 
de 
realizare

Prestatori 
servicii
instruire

Sursa de 
finanţare

Responsabili 
de organizare 
(din IES)

1. Angajaţii 
Direcţiei 
expertiză 
ecologică de 
stat şi 
autorizaţii de 
mediu

35 Evaluarea impacturilor 
radicale asupra mediului de la:
- obiectele industriale
- lucrările de adîncire şi 
reorientare a albiilor rîurilor

prelegeri 8 aprilie Academia de 
Ştiinţe a 
Republicii
Moldova

IES V. Holban

2. Angajaţii 
Direcţiei 
inspectare a 
florei şi faunei

35 Principiile de control ecologic 
în domeniul protecţiei florei şi 
faunei în ţările vecine

prelegeri 12 aprilie Ministerele 
de resort din 
ţările vecine

IES V. Stîngaci

3. Angajaţii 
Secţiei 
inspectare  a 

35 Principiile şi metodele de 
control ecologic al 
întreprinderilor industriale în 

Schimb de 
experienţă, 
prelegeri 

16 februarie Ministerele 
de resort al 
ţărilor vecine

IES V. Ţapiş



resurselor 
acvatice şi aer 
atmosferic   şi 
responsabilii de 
compartiment 
din agenţii şi 
inspecţii

ţările vecine amplasate în 
bazinele r. Prut şi Nistru 
(România şi Ucraina);
Tehnologii noi de purificare a 
apelor şi aerului atmosferic

şi lucrul 
practic

4. Angajaţii 
Secţiei 
inspectare sol, 
deşeuri şi 
substanţe 
chimice  şi 
responsabilii de 
compartiment 
din agenţii şi 
inspecţii

35 Valorificarea deşeurilor Schimb de 
experienţă, 
prelegeri 
şi lucrul 
practic

12 mai Ministerele 
de resort al 
ţărilor vecine

IES C. Mogoreanu

5. Angajaţii 
Secţiei sinteze 
informaţionale 
şi responsabilii 
de 
compartiment 
din agenţii şi 
inspecţii

35 Managementul informaţiei Prelegeri 
şi lucrul 
practic

12 martie Universitatea 
de Stat din 
Moldova

IES D. Osipov

6. Angajaţii 
Secţiei resurse 
umane, şefii 
agenţiilor, 
inspecţiilor şi 
Serviciul 
Piscicol

35 Etica şi psihologia 
comunicării.
Comunicarea verbală şi 
nonverbală.
Bazele conflictelor.

prelegeri 16 februarie Academia de 
Administrare 
Publică pe 
lîngă 
Preşedintele 
Republicii 
Moldova

IES S. Şebolenco



7 Angajaţii 
Secţiei juridice 
şi responsabilii 
de 
compartiment 
din agenţii şi 
inspecţii

35 Managementul schimbărilor.
Managementul şi elaborarea 
programelor.

prelegeri 12 martie Universitatea 
de Stat din 
Moldova, 
Academia de 
Administrare 
Publică pe 
lîngă 
Preşedintele 
Republicii 
Moldova

IES A.Danu

8 Specialiştii 
Serviciului 
secretariat şi 
arhivă şi şefii 
Serviciului 
informaţii şi 
cancelarie din 
agenţii, 
inspecţii şi 
Serviciul 
Piscicol

35 Modul de arhivare a 
documentelor

prelegeri 
şi lucrul 
practic

16 aprilie Serviciul de 
Stat de 
Arhivă

IES L. Bandac-Guţu

9 Inspectorii 
Serviciului 
Piscicol

20 Starea actuală şi de perspectivă 
a resurselor piscicole din 
bazinele acvatice naturale

prelegeri 12 martie Întreprinderea 
de Stat pentru 
Cercetare şi 
Producere a 
Resurselor 
Biologice 
„Acvacultura- 
Moldova”

IES Iu.Ursu

10. Inspectorii 
Serviciului 
Piscicol

20 Gospodăria piscicolă, realizări 
şi perspectivă. Dezvoltarea 
pisciculturii în condiţiile 
economice de piaţă.

prelegeri 12 aprilie Întreprinderea 
de Stat pentru 
Cercetare şi 
Producere a 

IES Iu.Ursu



Resurselor 
Biologice 
„Acvacultura- 
Moldova”

11 Inspectorii 
Serviciului 
Piscicol

15 Armele de serviciu – drepturi 
şi obligaţii. Păstrarea, purtarea, 
aplicarea şi tehnica securităţii

Prelegeri 
şi lucrul 
practic

8 septembrie Ministerul 
Afacerilor 
Interne al RM

IES Iu.Ursu

12. Inspectorii 
Serviciului 
Piscicol

15 Expertiza ecologică şi 
cerinţele organelor de mediu la 
alegerea şi atribuirea terenului 
pentru construcţii şi alte 
activităţi economice în 
bazinele piscicole şi zonele de 
protecţie.

Prelegeri 8 octombrie Întreprinderea 
de Stat pentru 
Cercetare şi 
Producere a 
Resurselor 
Biologice 
„Acvacultura- 
Moldova”

IES Iu.Ursu

Instruire internă

Nr.
d/o

Categoria de 
participanţi

Nr. de
participanţi

Subiectele de instruire Forma de 
instruire

Durata
(ore)

Locul şi 
termenul 
de 
realizare

Prestatori 
servicii
instruire

Sursa de 
finanţare

Responsabili 
de organizare 
(din IES)

1. Inspectorii - 
responsabili de 
compartiment 
din agenţii şi 
inspecţii

40 Ordinea de organizare şi 
efectuare a expertizei ecologice 
de stat

prelegeri 
şi lucrul 
practic

4 februarie Direcţia
expertiză 
ecologică de 
stat şi 
autorizaţii de 
mediu

IES V. Holban

2 Inspectorii - 
responsabili de 

40 Modul de elaborare a 
autorizaţiilor de emisii a 

prelegeri 
şi lucrul 

4 iunie Direcţia 
expertiză 

IES V. Holban



compartiment 
din agenţii şi 
inspecţii

poluanţilor în aerul atmosferic practic ecologică de 
stat şi 
autorizaţii de 
mediu

3 Inspectorii - 
responsabili de 
compartiment 
din agenţii şi 
inspecţii

40 Modul de elaborare a 
autorizaţiilor de folosinţă a apei

prelegeri 
şi lucrul 
practic

4 octombrie Direcţia 
expertiză 
ecologică de 
stat şi 
autorizaţii de 
mediu

IES V. Holban

4 Inspectorii - 
responsabili de 
compartiment 
din agenţii şi 
inspecţii

40 Impedimente de ordin legislativ 
şi normativ în realizarea 
controlului ecologic de stat în 
domeniul protecţiei florei şi 
faunei.

Influenţa reformelor economice 
asupra mediului.
Aspecte practice de 
documentare a situaţiei şi 
întocmirea actelor decizionale.

Prelegeri
şi lucrul 
practic

Prelegeri

lucrul 
practic

4

2

2

Aprilie Direcţia 
inspectare a 
florei şi 
faunei mediu

IES V. Stîngaci

5. Inspectorii - 
responsabili de 
compartiment 
din agenţii şi 
inspecţii

35 Influenţa reformelor economice 
asupra mediului.
Impedimente de ordin legislativ 
şi normativ în realizarea 
controlului ecologic de stat.
Sistemul de gestionare a apelor 
bazat pe tipurile de folosinţă

Prelegeri, 
discuţii

6 februarie Secţia
inspectare  a 
resurselor 
acvatice şi aer 
atmosferic

IES V. Ţapiş

6 Inspectorii - 
responsabili de 
compartiment 

35 Implementarea standardelor 
internaţionale în domeniul 
protecţiei aerului atmosferic şi 

Prelegeri 4 mai Secţia
inspectare  a 
resurselor 

IES V. Ţapiş



din agenţii şi 
inspecţii

resurselor acvatice acvatice şi aer 
atmosferic

7 Inspectorii - 
responsabili de 
compartiment 
din agenţii şi 
inspecţii

35 Acordarea asistenţei metodice 
la efectuarea inspecţiei 
complexe a obiectivelor 
termoenergetice şi industriale 
(în dependenţă de prezenţa 
obiectivelor concrete din aria 
de influenţă) din subdiviziunile 
teritoriale.
Aspecte practice de 
documentare a situaţiei şi 
întocmirea actelor decizionale.

lucrul 
practic

4 noiembrie Secţia
inspectare  a 
resurselor 
acvatice şi aer 
atmosferic

IES V. Ţapiş

8. Inspectorii - 
responsabili de 
compartiment 
din agenţii şi 
inspecţii

35 Acordarea asistenţei metodice 
la efectuarea inspecţiei 
complexe a obiectivelor 
termoenergetice şi industriale.

Aspecte practice de 
documentare a situaţiei şi 
întocmirea actelor decizionale.

lucrul 
practic

4 aprilie Secţia 
inspectare 
sol, deşeuri şi 
substanţe 
chimice

IES C. Mogoreanu

9. Şefii agenţiilor, 
inspecţiilor şi 
Serviciul 
Piscicol

35 Etica şi psihologia comunicării.
Comunicarea verbală şi 
nonverbală.
Bazele conflictelor.

prelegeri 8 octombrie Secţia resurse 
umane

IES S. Şebolenco

10. Angajaţii 
agenţiilor, 
inspecţiilor şi 
Serviciul 

150 Etica  funcţionarului public prelegeri 8 martie Secţia resurse 
umane

IES S. Şebolenco



Piscicol
11. Inspectorii - 

responsabili de 
compartiment 
din agenţii şi 
inspecţii

35 Procedura de examinare a 
cazurilor cu privire la 
contravenţiile administrative şi 
aplicarea sancţiunilor.

prelegeri 8 mai Secţia 
juridică

IES A.Danu

12 Inspectorii - 
responsabili de 
compartiment 
din agenţii şi 
inspecţii

35 Procedura de recuperare a 
prejudiciilor cauzate mediului.

Executarea Hotărîrilor şi 
Deciziilor judecătoreşti

prelegeri 8 august Secţia 
juridică

IES A.Danu

13. Şefii 
Serviciului 
informaţii şi 
cancelarie din 
agenţii, 
inspecţii şi 
Serviciul 
Piscicol

35 Modul de arhivare a 
documentelor

prelegeri 
şi lucrul 
practic

16 septembrie Serviciul 
secretariat şi 
arhivă

IES L. Bandac-Guţu

14. Inspectorii 
Serviciului 
Piscicol

20 Politica ecologică de stat – 
căile de realizare.

prelegeri 2 ianuarie Serviciului 
Piscicol

IES Iu.Ursu

15. Inspectorii 
Serviciului 
Piscicol

20 Legislaţia ecologică (legi, 
hotărîri, acte normative, 
instrucţiuni) adoptată în anii 
2005-2008. Protecţia mediului 
înconjurător în condiţiile 
social-economice actuale şi 
rolul organelor de mediu

prelegeri 2 februarie Serviciului 
Piscicol

IES Iu.Ursu

16 Inspectorii 
Serviciului 
Piscicol

20 Legea privind fondul piscicol 
pescuitul şi piscicultura şi alte 
acte normative în domeniu.

Prelegeri 2 martie Serviciului 
Piscicol

IES Iu.Ursu

17 Inspectorii 20 Observaţiile ihtiologice. Prelegeri 3 mai Serviciului IES Iu.Ursu



Serviciului 
Piscicol

Colectarea, sistematizarea şi 
prelucrarea materialului 
ihtiologic (evidenţă, pescuituri 
de control, paşaportizarea şi 
evidenţa boiştilor, gropilor 
pentru iernatul peştilor ect.)

Piscicol

18 Inspectorii 
Serviciului 
Piscicol

20 Întocmirea actelor, proceselor – 
verbale, documentelor de 
evidenţă, în cazurile controlului 
unităţilor piscicole, 
pescuiturilor de control, 
braconajului, sechestrarea 
uneltelor şi producţiei dobîndite 
ilicit

Prelegeri 3 iunie Serviciului 
Piscicol

IES Iu.Ursu

19 Inspectorii 
Serviciului 
Piscicol

20 Acţiunile inspectorului de stat 
pentru ecologie în cazurile de 
piere a peştelui, icrelor, 
poluarea bazinelor piscicole, 
scurgerea apei şi altor activităţi 
(prize de alimentare cu apă, 
extragerea nisipului, pietrei de 
rîu, explozii).

Prelegeri 2 iulie Serviciului 
Piscicol

IES Iu.Ursu

20 Inspectorii 
Serviciului 
Piscicol

20 Ordinea şi modul controlului 
unităţilor piscicole, agenţilor 
economici la desfăşurarea 
diferitor activităţi în bazinele 
piscicole. Controlarea sculelor 
pescăreşti, capturărilor.

prelegeri 2 august Serviciului 
Piscicol

IES Iu.Ursu

Şef secţie resurse umane             Svetlana ŞEBOLENCO


