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REGULAMENTUL 
inspectorului voluntar de mediu 

 
I. Dispoziţii generale 

 

1. Prezentul Regulament stabileşte cerinţele faţă de persoanele care solicită 

desemnarea în calitate de inspectori voluntari ai organelor de mediu, procedura de 

selectare a candidaţilor, desemnare, planificare şi organizarea activităţii, 

drepturile şi obligaţiunile acestora, contractul de voluntariat. 

2. În calitate de inspector voluntar de mediu, în baza acordului personal pot fi 

desemnate persoane care deţin cetăţenia Republicii Moldova, domiciliază pe 

teritoriul Republicii Moldova cu trai permanent, care au atins vîrsta de 18 ani, au 

capacitate deplină de exerciţiu, sînt caracterizaţi pozitiv la locul de trai, muncă 

sau studii. 

3. Titlul de inspector voluntar de mediu se conferă în rezultatul unei decizii a 

comisiei, create prin ordinul şefului Inspectoratului Ecologic de Stat. 

4. Inspectorii voluntari de mediu acordă ajutor Inspectoratului Ecologic de Stat şi 

subdiviziunilor teritoriale al acestuia (Agenţia/Inspecţia Ecologică) la activităţile 

de protecţie a mediului înconjurător, depistarea şi preîntîmpinarea încălcărilor 

legislaţiei ecologice, contribuie la promovarea imaginii pozitive a organelor de 

mediu în societate. 

5. Inspectorii voluntari de mediu activează în baza legitimaţiei eliberate de 

Inspectoratul Ecologic de Stat pe un termen de pînă la trei ani, semnată de către 

şeful acestuia sau adjuncţii lui. 

6. În cazul cînd inspectorul voluntar încetează activitatea şi se retrage din acest titlu, 

legitimaţia se restituie Inspectoratului Ecologic de Stat. 

7. Activitatea inspectorilor voluntari se execută ca o însărcinare de interes obştesc 

fără eliberarea de la serviciul de bază şi remunerare. 



8. Inspectorii voluntari de mediu care manifestă atitudine în activitatea de protecţie 

a mediului înconjurător, depistarea şi preîntîmpinarea încălcărilor legislaţiei 

ecologice pot fi menţionaţi şi premiaţi de către conducerea Inspectoratului 

Ecologic de Stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

9. Evidenţa inspectorilor voluntari de mediu se efectuează de către Secţia resurse 

umane a Inspectoratului Ecologic de Stat  prin ţinerea unui registru de evidenţă, 

care va include datele personale ale fiecărui inspector voluntar de mediu, numărul 

contractului de voluntariat şi persoana responsabilă de ghidarea inspectorului 

voluntar de mediu în cadrul inspecţiei/agenţiei ecologice. 

       

II. Procedura de selectare şi desemnare 
       a inspectorilor voluntari de mediu 

 
10.  Inspectorii voluntari de mediu sînt selectaţi de către inspectorii de stat pentru  

ecologie ai Inspectoratului Ecologic de Stat şi propuşi conducerii Inspectoratului 

spre aprobare. 

11.  În procesul de selectare se atrage atenţia asupra calităţilor morale şi personale ale 

candidatului, starea sănătăţii, situaţia familială, pregătirea fizică, trăsăturile de 

caracter etc. Sînt luate în consideraţie capacităţile profesionale şi atitudinea faţă 

de executarea obligaţiunilor de serviciu la locul permanent de muncă. 

12.  Desemnarea se efectuează în baza cererii depuse de către solicitant, prin 

aprobarea acesteia de către conducerea Inspectoratului Ecologic de Stat. 

La cerere se anexează: 

a) copia buletinului de identitate; 

b) CV-ul persoanei fizice; 

c)  caracteristica-recomandaţie de la locul permanent de muncă, sau de la 

Autorităţile Publice Locale(în cazul cînd persoana nu activează); 

d) 2 fotografii color 3x4.  

 
 

III. Planificarea şi organizarea   
activităţii inspectorilor voluntari de mediu 

 



13.  Planificarea şi organizarea activităţii inspectorilor voluntari de mediu se 

efectuiază nemijlocit de către inspectorii de stat pentru ecologie ai Inspectoratului 

Ecologic de Stat, care au propus candidaturile la funcţia de inspector voluntar de 

mediu. 

14.  Activitatea inspectorilor voluntari de mediu se planifică semestrial, iar planurile 

activităţii sînt aprobate de conducătorii subdiviziunii respective, pe lîngă care îşi 

manifestă aportul inspectorul voluntar de mediu. 

15.  Inspectorii de stat pentru ecologie verifică permanent activitatea inspectorilor 

voluntari de mediu, ţinînd cont de calitatea şi completitudinea executării 

însărcinărilor, obiectivitatea şi exactitatea informaţiilor comunicate, în baza 

cărora sînt făcute concluziile despre evaluarea activităţii acestora. 

16.  Inspectorii voluntari de mediu semestrial prezintă rapoarte privind activitatea 

desfăşurată. 

17.  Inspectorii voluntari de mediu îşi desfăşoară activitatea în comun cu inspectorii de 

stat pentru ecologie la exercitarea controlului asupra respectării legilor, altor acte 

normative şi regulilor de folosire a resurselor naturale de către  persoanele fizice şi 

juridice. 

18. În vederea stimulării activităţii inspectorilor voluntari de mediu şi a instruirii 

acestora în derularea stagiilor de voluntariat, se promovează colaborarea cu 

organizaţii neguvernamentale locale, ce desfăşoară activităţi în domeniul 

protecţiei mediului. 

19. Acordarea de premii şi stimulente se face în limita fondurilor disponibile, cu 

ocazia organizării unor evenimente legate de protecţia mediului, în mod 

diferenţiat, în funcţie de gravitatea evenimentelor semnalate şi de pagubele 

care au putut fi evitate prin sesizarea la timp a abaterilor constatate. 

 
IV. Drepturile şi obligaţiile inspectorilor voluntari de mediu 

 
20.  Inspectorul voluntar de mediu are dreptul: 

a) să participe în comun cu inspectorii de stat pentru ecologie la exercitarea 

controlului asupra respectării legilor, altor acte normative şi regulilor de 



folosire a resurselor naturale de către persoanele fizice şi juridice; 

b) să participe în comun cu inspectorii de stat pentru ecologie la încheierea 

proceselor verbale contravenţionale în privinţa persoanelor fizice şi juridice, 

care au săvîrşit încălcări ale legislaţiei ecologice; 

c) să semnalizeze despre cazurile de nerespectare a prevederilor legislaţiei 

ecologice; 

d) să preîntîmpine în mod verbal persoanele vinovate despre încălcările 

depistate şi să propună măsuri de lichidare a acestora; 

e) să desfăşoare activităţi de propagare a legislaţiei de mediu şi de educaţie 

ecologică. 

 

21. Inspectorul voluntar de mediu este obligat: 

a) să cunoască legislaţia ecologică şi actele normative privind protecţia 

mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale; 

b) să contribuie la asigurarea respectării cerinţelor legislaţiei în vigoare; 

c) să informeze organele de protecţie a mediului despre încălcările legislaţiei 

ecologice; 

d) să desfăşoare activitatea de propagare a legilor, actelor normative de ocrotire 

a mediului înconjurător. 

 

V. Contractul de voluntariat 

22. Activitatea desfaşurată de inspectorul voluntar de mediu se realizează în 

baza unui contract de voluntariat, încheiat în două exemplare, dintre care 

unul se păstrează în mod obligatoriu în evidenţa Inspectoratului Ecologic 

de Stat. 

23. Contractul de voluntariat va cuprinde drepturile şi obligaţiile voluntarului, 

condiţiile de reziliere sau încetare de drept a contractului. 

24. Prin contract se vor stabili zona de activitate şi domeniul pentru care este 

abilitat să îşi desfăşoare activitatea inspectorul voluntar de mediu. 

25. Modelul contractului de voluntariat este prevăzut în anexă la Regulament. 


