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Cu privire la aprobarea Planului sectorial anticorupție  

în domeniul protecției mediului pentru anii 2018-2020 

------------------------------------------------------- 

 

În vederea executării pct. 28, prioritatea II. 2. Abordarea sectorială a 

corupției din Planul de acțiuni pentru pilonii Strategiei naţionale de integritate şi 

anticorupţie pentru anii 2017–2020, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 56 

din 30 martie 2017 privind aprobarea Strategiei naţionale de integritate şi 

anticorupţie pentru anii 2017–2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2017, nr. 216-228, art. 354), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă Planul sectorial anticorupție în domeniul protecției mediului 

pentru anii 2018-2020 (se anexează). 

 

2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul agriculturii,  

dezvoltării regionale  

şi mediului       Nicolae Ciubuc 
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                 Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

 

Planul sectorial anticorupție în domeniul protecției mediului  

pentru anii 2018 -2020 

 

I. Descrierea problemelor 

 

1. Intrarea în vigoare a Hotărârii Parlamentului nr. 56 din 30 martie 2017 

privind aprobarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 

2017-2020, a condus la necesitatea de a acționa și pe domeniile sectorului public, 

unul dintre care este domeniul protecției mediului. Conform unui studiu realizat 

asupra impactului acestei Strategii1, sectorul protecția mediului și utilizarea 

rațională a resurselor naturale (în continuare - sectorul de mediu) de asemenea, 

poate fi considerat unul vulnerabil la corupție, atît timp cît și în acest sector se 

întîlnesc activități ilegale care au loc pe fondul unor acte de corupție precum: 

1) frauda – se manifestă prin acțiunile de utilizare frauduloasă, ilicită sau 

neautorizată a resurselor naturale și a resurselor minerale utile, acțiunile de 

poluare excesivă, necontrolată a mediului înconjurător; 

2) abuzul în exercitarea atribuțiilor - care se manifestă prin control 

insuficient și ascunderea sau neglijarea cazurilor de nerespectare a condițiilor și 

măsurilor de protecție a mediului, de poluare excesivă în procesul de desfășurare 

a activităților economice; 

3) favoritismul și conflictul de interese – cazurile, cînd funcționarii 

angajați în cadrul instituțiilor de mediu utilizează funcția sa pentru obținerea unui 

profit personal sau pentru promovarea intereselor unui anumit grup (de exemplu, 

în procesul de gestionare a resurselor naturale, de autorizare a unor activități cu 

impact asupra mediului, de  concesionare a resurselor naturale,  precum, și în 

procesul de distribuire a surselor financiare, în special ale Fondului Ecologic 

Național);  

4) utilizarea ilicită a fondurilor - utilizarea irațională, neconformă și 

netransparentă a fondurilor financiare destinate pentru acțiunile de protecție a 

mediului și de restabilire a calității acestuia, precum și a patrimoniului public. 

 

2. Riscurile specifice acțiunilor de corupție în sectorul de mediu pot apărea 

la diferite niveluri, și anume: 

1) la nivel de dezvoltare a cadrului normativ - prezența în cadrul regulator 

a unor prevederi contradictorii lasă loc pentru interpretări, încălcarea legilor prin 

acte normative de rang inferior; 

2) la nivel de luare a deciziilor –influențarea deciziilor privind atribuirea 

în folosință, arendă sau darea în concesiune a resurselor naturale, privind 

                                                           
1 Studiul de evaluare a impactului Strategiei naționale de integritate și anticorupție - 
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/effective_governance/studiu-de-evaluare-a-
impactului-strategiei-naionale-de-integrita.html 
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alocarea resurselor financiare pentru implementarea programelor de mediu 

(favorizarea unor proiecte în detrimentul altora);  

 3) la etapa de emitere a actelor permisive – tergiversarea sau 

dezavantajarea intenționată a eliberării actului permisiv în vederea obținerii unor 

recompense pentru facilitarea procesului;  

4) la etapa de implementare a proiectelor în domeniul protecției mediului 

– abuzuri comise la organizarea licitațiilor publice, la elaborarea caietelor de 

sarcini pentru procedurile de achiziții, la recepționarea bunurilor şi serviciilor, 

abordarea preferențială sau favorizarea unor companii în detrimentul altora, 

utilizarea neconformă a mijloacelor financiare alocate; 

5) la etapa de control și supraveghere - protecționismul și tăinuirea unor 

încălcări ale legislației de mediu de către inspectorii de mediu, neluarea 

măsurilor de rigoare, diminuarea impactului încălcărilor depistate, etc. 

 

3. Probleme identificate  

3.1. Imperfecțiunea cadrului normativ în domeniul protecției mediului 

înconjurător  

Cadrul normativ în domeniul protecției mediului conține mai multe 

carențe și imperfecțiuni, urmare cărui fapt, în situația de dezechilibru și 

inconsecvență a normelor de reglementare, există riscul de interpretare și de 

aplicare unilaterală și derogatorie. Se întîmplă și situații cînd prevederile unei 

legi pot fi în contradicție cu prevederile actelor normative secundare, care pun în 

aplicare legea respectivă. Deși în ultima perioadă s-au întreprins acțiuni în ceea 

ce privește ajustarea și perfectarea cadrului legislativ național la legislația și 

standardele Uniunii Europene în materie de mediu, nu sunt reglementate încă 

aspectele privind calitatea aerului, substanțele chimice, gestionarea deșeurilor, 

organismele modificate genetic. La fel se tergiversează procesul de aprobare a 

cadrului normativ de punere în aplicare a legilor deja adoptate.  

3.2. Utilizarea frauduloasă, ilicită și neautorizată a resurselor naturale 

și a resurselor minerale utile, poluarea excesivă și necontrolată a mediului 

înconjurător 

Autoritățile publice locale, agenții economici prin activitatea sa dăunează 

calității factorilor de mediu și a resurselor naturale în favoarea intereselor 

economice pe care le desfășoară. Acest lucru generează exploatarea excesivă a 

subsolului, a pădurilor, a faunei sălbatice și a apelor, ceea ce duce la epuizarea 

continuă a resurselor naturale, la încălcarea regulilor de gestionare a deșeurilor, 

încălcarea regimului de protecție a apelor, neefectuarea plăților pentru poluarea 

mediului, neîndeplinirea prevederilor legislației privind expertiza ecologică de 

stat și evaluarea impactului asupra mediului, la tăieri ilegale sau vătămări a 

arborilor și arbuștilor. Astfel de încălcări ale legislației de mediu sunt depistate 

de Inspectoratul pentru Protecția Mediului în cadrul controalelor planificate și 
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inopinate pe care le desfășoară pe toate componentele de mediu: aer, apă, floră, 

faună, sol, subsol etc.2 

În vederea combaterii acestor contravenții de mediu se impune necesitatea 

implementării unor măsuri de reducere a impactului negativ al activității 

economice asupra mediului și sănătății populației, de ridicare a nivelului de 

conștientizare ecologică, de impunere a respectării legilor și actelor normative în 

domeniul protecției mediului și folosirii resurselor naturale.  

3.3. Utilizarea irațională, neconformă și netransparentă a fondurilor 

financiare destinate acțiunilor de protecție a mediului și de restabilire a 

calității acestuia și a patrimoniului public 

Fondul Ecologic Național este principalul instrument de finanțare a 

implementării politicilor de stat în domeniul protecției mediului. Însă, acesta nu 

este utilizat eficient și în mod transparent, iar neregulile în gestiunea Fondului 

Ecologic Național sunt evidențiate în Raportul anual 2017 al Curții de Conturi 

asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului 

public3. Tot în acest Raport se menționează despre necesitatea  revizuirii 

mecanismului de activitate a Fondului Ecologic Național, de alocare a resurselor 

financiare din Fond pe bază de priorități și în funcție de resursele disponibile, 

precum și despre necesitatea ridicării nivelului de disciplină a beneficiarilor de 

proiecte în vederea asigurării realizării calitative a lucrărilor, respectării cadrului 

normativ în domeniul achizițiilor publice, integrității mijloacelor financiare și a 

bunurilor materiale. 

3.4. Eficacitatea scăzută a cadrului instituțional în sectorul de mediu  

Problema eficienței instituționale în sectorul de mediu este menționată în 

diferite rapoarte ale Curții de Conturi, dar și în Studiul de Performanțe în 

domeniul protecțeii mediului realizat de Comisia Economică pentru Europa a 

Organizaţiei Naţiunilor Unite în a. 20144. Din cauza suprapunerii funcțiilor 

diferitor structuri de mediu, problemelor de integritate ale funcționarilor angajați 

în sistem, a capacităților scăzute de dezvoltare profesională, eficacitatea 

funcționării structurilor de mediu este discutabilă.  

Pornind de la recomandările Studiului de Performanță, au fost deja 

reorganizate prin comasare două instituții de mediu, Inspectoratul Ecologic de 

Stat și Serviciul Piscicol în Inspectoratul pentru Protecția Mediului și creată 

Agenția de Mediu. În continuare este necesar de a urgenta procesul de 

reorganizare a Agenției „Moldsilva” și Agenției „Apele Moldovei și de angajare 

a specialiștilor profesioniști și integri în cadrul acestor instituții. Este importantă 

și dotarea tehnico-materială a acestor instituții în vederea realizării în mod 

eficient și transparent a misiunilor încredințate. 

                                                           
2 Anuarul Inspectoratului Ecologic de Stat pentru anul 2017 - http://ies.gov.md/wp-content/uploads/2018/06/ 
ANUAR_2017_2018_TIPOGR.pdf 
3 Hotărîrea Curții de Conturi nr. 64 din 14.09.2018 cu privire la aprobarea Raportului anual asupra administrării și 

întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public (Monitorul Oficial, 2018 Nr. 377-383, art. 45); 

Hotărîrea Curții de Conturi nr. 39 din 26.06.2018 cu privire la aprobarea Raportului auditului conformității 

gestionării  Fondului Ecologic Național în anul 2017 (Monitorul Oficial, 2018 Nr. 309-320, art. 37) 
4 http://old.mediu.gov.md/images/ECE_CEP_171_En.pdf 

http://ies.gov.md/wp-content/uploads/2018/06
http://old.mediu.gov.md/images/ECE_CEP_171_En.pdf
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3.5. Insuficiența reglementărilor moderne privind procedurile tehnice 

de efectuare a controlului în domeniul protecției mediului condiționează 

eficacitatea acestuia 

Combaterea contravențiilor de mediu, stoparea lor, stabilirea autorilor 

faptelor contravenționale comise, sancționarea celor care le-au comis, aplicarea 

măsurilor de resocializare a contravenienților, identificarea cauzelor și condițiilor 

care favorizează săvîrșirea contravențiilor și eliminarea lor sunt sarcini prioritare 

ale organului de control în sectorul de mediu – Inspectoratul pentru Protecția 

Mediului. Actualul sistem de control ecologic de stat se consideră ineficient din 

mai multe motive: Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat 

asupra activității de întreprinzător impune reguli stricte de efectuare a 

controlului în baza analizei riscurilor. Pentru a implementa un astfel de sistem 

este important să fie elaborate reglementări, instrucțiuni sau metodologii 

specifice, să fie determinate criteriile de risc etc. De asemenea, este necesară o 

consolidare semnificativă a capacităților tehnice și umane a organului de control, 

perfecţionarea  managementului în sfera operaţională şi cea a resurselor umane, 

inclusiv instruirea personalului, inclusiv sub aspect de integritate. Este necesar de 

a revedea și de a crește nivelul de amenzi și penalități pentru infracțiunile și 

încălcările în domeniul mediului. 

3.6. Nivelul scăzut de transparență în procesul decizional  

Deși toate instituțiile din domeniul protecției mediului sunt obligate să 

asigure implementarea Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind 

transparența în procesul decizional, nivelul de transparență decizională în 

sectorul de mediu se limitează doar la publicarea proiectelor de acte normative 

pe pagina web și a unui număr mic de acte permisive eliberate mediului de 

afaceri. Sistemul de eliberare a actelor permisive și sistemul de raportare privind 

realizarea activităților pentru care s-au eliberat actele permisive nu sunt destul de 

transparente. Este necesar de a crea un sistem informațional integrat de mediu 

care să asigure accesul tuturor celor interesați de informații actualizate în 

sectorul de mediu. De asemenea, este necesar să se asigure procesul participativ 

la luarea deciziilor în sectorul de mediu prin crearea și dezvoltarea unui 

mecanism de comunicare între toți actorii principali implicaţi în procesul de 

implementare a politicilor de mediu  (mediul de afaceri, mediul academic, 

societatea civilă, partenerii de dezvoltare) . 

 

II. Obiectivul anticorupție  

pentru sectorul protecția mediului 

 

4. La baza identificării obiectivului anticorupție pentru sectorul protecția 

mediului a stat obiectivul nr. 16 din Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale 

Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), preluat din Agenda de Dezvoltare Durabilă 

2030, adoptată la Summit-ul ONU la 25 septembrie 2015 precum și următoarele 

ținte specifice pentru acest obiectiv: 

1) Reducerea substanțială a corupției și mituirii în toate formele (16.5); 
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2) Dezvoltarea unor instituții eficiente, responsabile şi transparente la toate 

nivelurile (16.6); 

3) Asigurarea unui proces decizional receptiv, incluziv, participativ şi 

reprezentativ la toate nivelurile (16.7); 

4) Promovarea şi aplicarea unor legi şi politici nediscriminatorii pentru o 

dezvoltare durabilă (16.8). 

 

5. Obiectivul general anticorupție pentru sectorul protecția mediului 

este: 

Consolidarea integrității, responsabilității, transparenței și a rezistenței față 

de riscurile de corupție în rîndurile funcționarilor publici angajați în cadrul 

autorităților administrative și instituțiilor publice din domeniul protecției 

mediului și folosirii resurselor naturale.  
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III. PLANUL SECTORIAL DE ACŢIUNI ANTICORUPȚIE PENTRU ANII 2018-2020 

 

 
Nr. Acțiunea Termenul de 

realizare 

Instituția 

responsabilă 

Indicator de 

progres 

Sursa de verificare Obiectiv 

corelativ 

Sursa de 

finanțare 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Prioritatea nr. 1 – Eficientizarea cadrului instituțional în domeniul protecției mediului înconjurător și utilizării resurselor naturale în vederea 

asigurării integrității autorităților, instituțiilor și activităților legate de sectorul de mediu 

Rezultatul nr. 1 - Cadrul normativ de mediu perfecționat, eficient și ușor de aplicat, urmare a excluderii ambiguităților, carențelor și 

imperfecțiunilor înregistrate; 

Rezultatul nr. 2 – Instituțiile de mediu își desfășoară activitatea în mod eficient ca rezultat al reorganizării și delimitării funcțiilor exercitate și 

consolidării tehnico-materiale;  

Rezultatul nr. 3 – Toate autoritățile și instituțiile de mediu au aprobat și implementează instrumente de asigurare a integrității; 

Rezultatul nr.4 – În instituțiile de mediu activează specialiști pregătiți profesional și integri.  

1. Ajustarea actelor normative 

în domeniul protecției 

mediului în vederea 

excluderii imperfecțiunilor, 

prevederilor ambigue, sau 

completării cu prevederi 

lipsă 

Trimestrul IV, 

2019 

 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului  

 

Aprobate 

modificări și 

completări la: 

Legea nr. 209 din 

29.07.2016 

privind deșeurile;  

Legea Apelor nr. 

272 din  23 

decembrie 2011; 

Codul subsolului  

nr. 3-XVI din 2 

februarie 2009; 

Codul silvic nr. 

887 din 

21.06.1996; 

Legea nr. 1538-

XIII din 

25.02.1998 

Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova 

Descurajare  

Protecție 

Mijloace 

bugetare; 

Asistență 

externă  din 

partea 

Agenției de 

cooperare 

Internațională 

a Germaniei, 

Agenției 

Elvețiană 

pentru 

Dezvoltare și 

Cooperare, 

Agenției 

Austriacă 

pentru 

Dezvoltare 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

privind fondul 

ariilor naturale 

protejate de stat,  

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.150 din 

02.03.2010. 

2. Elaborarea și promovarea 

actelor normative pentru 

domeniile de mediu care nu 

sunt suficient reglementate 

(domeniul gestionării 

deșeurilor, domeniul 

substanțelor chimice, 

domeniul protecției aerului, 

domeniul organismelor 

modificate genetic) 

Trimestrul IV, 

2020 

 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului  

 

Aprobate: 

3 legi: 

Legea protecției 

aerului 

atmosferic; 

Legea 

substanțelor 

chimice; 

Legea privind 

organismele 

modificate 

genetic 

7 acte normative 

secundare de 

punere în aplicare 

a acestor legi 

Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova 

Descurajare  

Protecție 

Mijloace 

bugetare; 

Asistență 

externă  din 

partea 

partenerilor 

de dezvoltare 

3.  Reorganizarea și reformarea 

Agenției „Moldsilva” și a 

Agenției „Apele Moldovei”, 

precum și a întreprinderilor 

de stat fondate de acestea, în 

vederea delimitării clare a 

funcțiilor de protecție a 

resurselor naturale de cele 

Trimestrul II, 

2019 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

(inclusiv: Agenția 

„Apele 

Moldovei”, 

2 acte normative 

aprobate, inclusiv 

cu elemente de 

integritate, 

2 autorități 

administrative de 

mediu 

reorganizate 

Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova 

Descurajare 

Protecție 

Mijloace 

bugetare, 

Asistență 

externă 

(Agenția 

Elvețiană 

pentru 

Dezvoltare și 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

de valorificare economică a 

acestora 

Agenția 

„Moldsilva”) 

 

(responsabilitate 

comună) 

 

(Agenția „Apele 

Moldovei, 

Agenția 

„Moldsilva”) 

Cooperare, 

Agenția 

Austriacă 

pentru 

Dezvoltare) 

4.  Asigurarea funcționalității 

Agenției de Mediu – 

instituție nou creată în 

subordinea Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului cu 

funcția principală de 

eliberare a actelor permisive 

de mediu 

Trimestrul I, 

2019 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului (inclusiv 

Agenția de 

Mediu), Ministerul 

Finanțelor 

(responsabilitate 

comună) 

Statul de personal 

și schema de 

încadrare  

aprobate pentru 

Agenția de 

Mediu, 

Bugetul necesar 

pentru 

funcționarea 

acesteia aprobat, 

Concurs pentru 

ocuparea 

funcțiilor publice 

organizat în mod 

transparent 

Pagina WEB a Agenției 

de Mediu și a 

Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului 

Descurajare Mijloace 

bugetare  

5.  Crearea unităților  cu funcții 

de asigurare a integrității în 

instituțiile de mediu create/ 

reorganizate și instruirea 

acestora în vederea 

implementării 

instrumentelor de integritate 

Trimestrul III, 

2019 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

(inclusiv: Agenția 

de Mediu, Agenția 

„Apele 

Moldovei”, 

Agenția 

4 unități create în 

instituțiile de 

mediu 

subordonate 

Ministerului 

Agriculturii 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului; 

4 funcționari 

Statele de personal și 

fișele de post aprobate;   

Certificatele de instruire 

Descurajare 

Protecție 

Mijloace 

bugetare 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

„Moldsilva”, 

Inspectoratul 

pentru Protecția 

Mediului), Centrul 

Național 

Anticorupție 

(responsabilitate 

concomitentă) 

angajați pe 

unitățile create și 

instruiți 

6. 

 

Instruirea inițială şi continuă 

a funcționarilor angajați în 

autoritățile de mediu în 

domeniul conduitei de 

mediu și integrității 

profesionale 

 

Anual, 

Trimestrul II 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

(inclusiv:  

Agenția de Mediu, 

Inspectoratul 

pentru Protecția 

Mediului, Agenția 

„Apele 

Moldovei”, 

Agenția 

„Moldsilva”, 

Agenția pentru 

Geologie și 

Resurse Minerale, 

Serviciul 

Hidrometeorologic 

de Stat), 

Centrul Național 

Anticorupție 

(responsabilitate 

100 de funcționari 

din cadrul 

autorităților de 

mediu instruiți 

anual  

Confirmări din partea 

instituţiilor responsabile  

Descurajare Mijloace 

bugetare 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

concomitentă) 

7. Instruirea funcționarilor noi 

angajați în cadrul Agenției 

de Mediu în aspecte de 

implementare eficientă a 

legislației de mediu 

Trimestrul III, 

2020 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

(inclusiv: Agenția 

de Mediu) 

5 instruiri 

realizate în 

Agenția de 

Mediu, 

80 funcționari 

instruiți 

 

Raport de instruire; 

Agende; listele 

participanților; raport de 

evaluare a instruirilor 

Educare Mijloace 

bugetare 

8. 

 

Instruirea funcționarilor din 

cadrul autorităților publice 

locale și a reprezentanților 

sectorului privat cu 

privire la integritate, 

conduita de mediu şi 

gestionarea conflictelor de 

interese în procesul de 

aplicare a legislației de 

mediu și de utilizare a 

resurselor naturale 

 

 

Permanent, cu 

verificare 

anuală 

Centrul Național 

Anticorupție; 

Agenția de Mediu; 

Inspectoratul 

pentru Protecția 

Mediului, Centrul 

Național 

Anticorupție 

 

(responsabilitate 

concomitentă) 

 

10 cursuri de 

instruire 

desfășurate, 

100 de funcționari 

din cadrul 

autorităților 

publice locale 

instruiți anual 

 

100 de 

reprezentanţi ai 

mediului de 

afaceri instruiți 

anual 

Rapoartele de instruire 

cu agende și liste ale 

participanților,  rapoarte 

de evaluare plasate pe 

pagina WEB a Agenției 

de Mediu și a 

Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului 

Educare Etică 

Transparență 

Mijloace 

bugetare 

9. 

 

Organizarea și desfășurarea 

campaniilor de informare 

privind integritatea, conduita 

de mediu și diminuarea 

riscurilor de corupție în 

domeniul mediului 

Trimestrul III, 

2020  

Agenția de Mediu, 

Inspectoratul 

pentru Protecția 

Mediului, Agenția 

„Apele 

Moldovei”, 

Agenția 

„Moldsilva”, 

Agenția pentru 

3 spoturi 

audio,video sau 

grafice dezvoltate 

şi distribuite prin 

intermediul 

posturilor de 

televiziune și 

radio, al reţelelor 

de socializare 

Emisia posturilor de 

televiziune şi radio, 

postările pe reţelele de 

socializare 

Educare, 

Transparență 

Mijloace 

bugetare, 

Asistență 

externă 
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Geologie și 

Resurse Minerale 

(responsabilitate 

comună) 

Prioritatea nr. 2. Eficientizarea procesului de gestionare a resurselor naturale și a resurselor financiare destinate protecției mediului 

Rezultatul nr. 1 -  Măsuri de reducere a presingului antropic asupra resurselor naturale și mediului înconjurător implementate 

Rezultatul nr. 2 –Sistem eficient de autorizare, amendare și sancționare aplicat pentru combaterea contravențiilor de mediu;  

Rezultatul nr. 3 – Resursele financiare destinate pentru activități de protecție a mediului sunt gestionate în mod eficient și transparent, 

disciplină înaltă a beneficiarilor de proiect la respectarea condițiilor de proiect; 

Rezultatul nr. 4 – Activitatea Fondului Ecologic Național reorganizată și eficientizată. 

 

10. Eficientizarea sistemului de 

autorizare a activităților cu 

impact asupra mediului 

înconjurător 

Trimestrul III, 

2020 

 

 

 

 

Trimestrul IV, 

2019 

 

 

 

 

 

Permanent, cu 

verificare 

anuală  

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului,   

Agenția de Mediu 

(responsabilitate 

concomitentă) 

 Act normativ de 

introducere a 

autorizării 

integrate de 

mediu aprobat, 

 

Ghișeul unic la 

eliberarea actelor 

permisive de 

mediu 

implementat  

 

Lista actelor 

permisive și a 

beneficiarilor 

acestora publicată 

pe pagina Web a 

Agenției de 

Mediu 

Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova 

Descurajare 

Transparență 

Eficientizare 

Mijloace 

bugetare 
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11. Controlul și monitorizarea  

integrității funcționarilor 

publici în procesul de 

întocmire și eliberare a  

actelor permisive de mediu 

Anual, 

Trimestrul IV 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului,   

Agenția de Mediu 

(responsabilitate 

concomitentă) 

2 misiuni de audit 

intern realizate în 

cadrul Agenției 

de Mediu,  

Recomandări 

elaborate și 

implementate 

Paginile web ale 

Ministerului 

Agriculturii Dezvoltării 

Regionale și Mediului 

și Agenției de Mediu 

Descurajare 

Transparență 

Eficientizare 

Mijloace 

bugetare 

12. Controlul și monitorizarea 

conformării/respectării de 

către agenții economici a 

condițiilor de protecție a 

mediului specificate în 

actele permisive de mediu, 

eliberate de Agenția de 

Mediu 

Permanent, cu 

verificare 

anuală 

Inspectoratul 

pentru Protecția 

Mediului 

Numărul actelor 

de control emise, 

Numărul actelor 

permisive 

sistate/anulate în 

rezultatul 

neîndeplinirii 

condițiilor de 

mediu 

Paginile web ale 

Inspectoratului pentru 

Protecția  Mediului și 

Agenției de Mediu 

Descurajare 

Transparență 

Eficientizare 

Mijloace 

bugetare 

13. Efectuarea raidurilor  

antibraconaj pentru 

contracararea cazurilor de 

braconaj și a tăierilor ilicite 

a vegetației forestiere  

Permanent, cu 

verificare 

anuală 

Inspectoratul 

pentru Protecția 

Mediului 

Numărul 

raidurilor 

antibraconaj 

realizate, 

Numărul cazurilor 

de braconaj și a 

tăierilor ilicite a 

vegetației 

forestiere 

depistate, 

amendate 

 

Pagina web a 

Inspectoratului pentru 

Protecția  Mediului 

Descurajare 

Transparență 

Eficientizare 

Mijloace 

bugetare 

14. 

 

Elaborarea modificărilor şi 

completărilor la Codul 

Trimestrul III, 

2020 

Ministerul 

Agriculturii, 

Act normativ de 

modificare şi 

Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova 

Descurajare 

 

Mijloace 

bugetare, 
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Contravenţional şi Codul 

Penal privind înăsprirea 

amenzilor şi sancţiunilor  

pentru utilizarea frauduloasă 

a resurselor naturale sau 

pentru poluarea excesivă a 

componentelor de mediu 

 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului (inclusiv  

Agenția de Mediu, 

Inspectoratul 

pentru Protecția 

Mediului, Agenția 

„Apele 

Moldovei”, 

Agenția 

„Moldsilva”, 

Agenția pentru 

Geologie și 

Resurse Minerale) 

(responsabilitate 

comună) 

completare a  

Codului 

Contravenţional şi 

Codului Penal 

elaborat și 

aprobat; 

Amenzi și 

sancțiuni  pentru 

utilizarea 

frauduloasă a 

resurselor 

naturale sau 

pentru poluarea 

excesivă a 

componentelor de 

mediu stabilite 

proporțional 

cheltuielilor 

necesare pentru 

recuperarea 

prejudiciului 

cauzat 

Asistență 

externă  

15. 

 

Elaborarea strategiilor de 

cheltuieli în domeniul 

protecției mediului și 

organizarea consultărilor 

publice asupra documentelor 

elaborate 

Anual, 

Trimestrul II 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

2 Strategii de 

cheltuieli în 

domeniul 

protecției 

mediului  

elaborate și 

publicate pe 

pagina web a 

Ministerului 

Pagina web a 

Ministerului 

Agriculturii Dezvoltării 

Regionale și Mediului 

și a Ministerului 

Finanțelor 

Transparență Mijloace 

bugetare 
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Agriculturii 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului pentru 

consultări publice 

16. 

 

Elaborarea și aprobarea 

actelor normative privind 

eficientizarea activității și 

administrării Fondului 

Ecologic Național  

Trimestrul III, 

2019  

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

2 acte normative 

aprobate: 

Regulamentul 

privind 

gestionarea 

Fondului 

Ecologic 

Național; 

 Ghidul 

operațional 

privind ciclul de 

proiecte 

Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 

Pagina web a Ministerul 

Agriculturii Dezvoltării 

Regionale și Mediului 

Descurajare 

Transparență 

Eficientizare 

Mijloace 

bugetare 

17. 

 

Instruirea membrilor 

Consiliului de Administrare 

al Fondului Ecologic 

Național, a funcționarilor 

care gestionează Fondul 

Ecologic Național și a 

membrilor unităților de 

implementare a proiectelor 

externe în aspecte de 

integritate 

Anual, 

Trimestrul I 

 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului, 

Centrul Național 

Anticorupție 

 

(responsabilitate 

concomitentă) 

1 instruire 

organizată anual,  

20 de persoane 

instruite anual 

Confirmări din partea 

instituţiei responsabile 

(agenda, listele  de 

participanţi, evaluarea 

instruirilor etc. 

Educare Mijloace 

bugetare 

18. 

 

Elaborarea regulilor de 

integritate în procesul de 

implementare a proiectelor 

de dezvoltare a 

Trimestrul II, 

2019 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Reguli de 

integritate pentru 

proiectele de 

mediu elaborate și 

Pagina web a 

Ministerului 

Agriculturii Dezvoltării 

Regionale și Mediului 

Descurajare 

Transparență 

Mijloace 

bugetare 
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infrastructurii de mediu Mediului integrate în 

Manuale 

Operaționale 

19. 

 

Crearea unui sistem de 

monitorizare și control a 

procesului de implementare 

a  proiectelor în domeniul 

protecției mediului  

 

Trimestrul IV, 

2019  

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

 

Act normativ de 

punere în aplicare 

a sistemului de 

monitorizare și 

control aprobat și 

implementat 

Pagina web a 

Ministerului 

Agriculturii Dezvoltării 

Regionale și Mediului 

Descurajare 

Transparență 

Mijloace 

bugetare 

Prioritatea nr. 3 – Eficientizarea și consolidarea sistemului de control de stat în domeniul protecției mediului în vederea asigurării respectării 

legislației de mediu și combaterii contravențiilor în domeniu. 

Rezultatul nr. 1 – Controlul de stat în domeniul protecției mediului înconjurător este realizat în baza unor analize și criterii de risc și în 

conformitate cu metodologiile și instrucțiunile de control aprobate pentru acest sector; 

Rezultatul nr. 2 – Contravențiile și infracțiunile de mediu sunt depistate la timp, contracarate și penalizate; 

Rezultatul nr. 3 – Inspectorii de mediu sunt profesioniști și integri și își îndeplinesc în mod eficient misiunile de control 

20. 

 

Revizuirea Metodologiei de 

planificare a controlului în 

baza criteriilor de risc în 

domeniul protecției mediului 

și aprobarea regulilor 

privind elaborarea, 

aprobarea și utilizarea 

listelor de verificare 

aplicabile pentru tipul și 

obiectul de control 

Trimestrul  

IV, 2018  

Inspectoratul 

pentru Protecția 

Mediului  

 

Act normativ 

elaborat și 

aprobat  

 

Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 

Pagina web a 

Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului 

Descurajare Mijloace 

bugetare 

21. 

 

Asigurarea planificării 

controlului de stat în 

domeniul protecției mediului 

în baza criteriilor de risc și 

implementarea Registrului 

de stat al controalelor 

Anual, 

Trimestrul IV 

Inspectoratul 

pentru Protecția 

Mediului  

3 Planuri anuale 

conforme cu 

metodologiile de 

planificare în 

baza criteriilor de 

risc elaborate, 

Pagina web: 

https://controale.gov.md  

Descurajare 

Transparenţă 

Mijloace 

bugetare 

https://controale.gov.md/
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înregistrate în 

Registrul de stat 

al controalelor și 

publicate pe 

pagina web a 

Inspectoratului 

pentru Protecția 

Mediului,  

 

Registrul de Stat 

al controalelor 

completat cu 

informații privind 

controalele 

efectuate în 

domeniul 

mediului 

22. 

 

Elaborarea și aprobarea 

Regulamentului cu privire la 

efectuarea controlului în 

domeniul protecției 

mediului, inclusiv cu reguli 

de conduită pentru 

inspectorii de mediu  

Trimestrul II, 

2019 

Inspectoratul 

pentru Protecția 

Mediului 

Act normativ 

elaborat și 

aprobat 

Pagina web a 

Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului 

Descurajare 

Transparenţă 

Mijloace 

bugetare 

23. 

 

Elaborarea și aprobarea  

Instrucțiunii privind 

colectarea de probe și lucrul 

cu martorii în investigarea 

cazurilor de încălcare a 

legislației de mediu  

Trimestrul II, 

2019 

Inspectoratul 

pentru Protecția 

Mediului 

 

 

Act normativ 

elaborat și 

aprobat 

Pagina web a 

Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului 

Descurajare 

 

Mijloace 

bugetare 

24. Elaborarea și aprobarea Trimestrul IV, Inspectoratul Act normativ Pagina web a Descurajare Mijloace 
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 Instrucțiunii privind 

constatarea și calcularea 

prejudiciului cauzat 

mediului în rezultatul 

încălcării legislației de 

mediu 

2019  pentru Protecția 

Mediului, Agenția 

de Mediu 

(responsabilitate 

comună) 

elaborat și 

aprobat  

 

Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului 

 bugetare 

25. 

 

Crearea Consiliului de 

soluționare a disputelor în 

cadrul noului Inspectorat 

pentru Protecția Mediului și 

aprobarea Regulamentului 

de funcționare a acestuia 

Trimestrul IV, 

2018 

Inspectoratul 

pentru Protecția 

Mediului  

Consiliului de 

soluționare a 

disputelor creat, 

Regulament de 

funcționare a 

acestuia aprobat 

Pagina web a 

Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului 

Descurajare,  

Protecție 

Mijloace 

bugetare 

26. 

 

Elaborarea și aprobarea 

regulilor de conduită pentru 

control și instruirea 

inspectorilor de mediu 

privind cadrul normativ în 

domeniul controlului de 

mediu, inclusiv și sub aspect 

de integritate profesională 

Trimestrul IV, 

2020 

Inspectoratul 

pentru Protecția 

Mediului  

Reguli de 

conduită pentru 

control aprobate, 

50 de inspectori ai 

mediului instruiți 

anual 

Pagina web a 

Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului; 

Confirmări din partea 

instituţiei responsabile 

(agenda, listele  de 

participanţi, evaluarea 

instruirilor) 

Etică, 

Educare, 

Protecție 

Mijloace 

bugetare  

27. 

 

Elaborarea spoturilor  

informaționale privind rolul 

și normele de conduită ale 

inspectorului de mediu în 

efectuarea controlului de stat 

în domeniul protecției 

mediului 

Trimestrul II, 

2020  

Inspectoratul 

pentru Protecția 

Mediului 

 

2 spoturi audio-

video sau grafice  

dezvoltate şi 

distribuite prin 

intermediul 

posturilor de 

televiziune și 

radio, al reţelelor 

de socializare;  

Informații 

elaborate și 

Emisia posturilor de 

televiziune şi radio, 

postările pe reţelele de 

socializare, materiale 

plasate pe pagina web a 

Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului 

Educare, 

Transparenţă 

Mijloace 

bugetare 
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distribuite în 

rîndurile agenților 

economici și 

autorităților 

publice locale 

28. Dezvoltarea cooperării între 

Inspectoratul pentru 

Protecția Mediului cu 

autoritățile publice din 

domeniul vamal și organele 

de drept în vederea 

asigurării controlul și 

evitării acțiunilor ilegale cu 

resurse naturale sau cu 

substanțe care diminuează 

calitatea mediului. 

Trimestrul II, 

2019  

Inspectoratul 

pentru Protecția 

Mediului 

 

Acord de 

cooperare în 

domeniul 

controlului de 

mediu semnat cu 

Serviciul Vamal, 

cu Ministerul 

Afacerilor 

Interne, cu Poliția 

de Frontieră 

Acord plasat pe pagina 

web a Inspectoratului 

pentru Protecția 

Mediului 

Descurajare,  

Protecție 

Mijloace 

bugetare 

Prioritatea nr. 4  Ridicarea nivelului de transparență decizională în cadrul autorităților de mediu și asigurarea accesului   

                            la informația de mediu 

           Rezultatul nr. 1 - Cadrul normativ privind asigurarea transparenței în activitatea instituțiilor de mediu de mediu  

           aprobat și implementat; 

Rezultatul nr. 2 – Instrumente și tehnologii privind colectarea, stocarea şi diseminarea datelor și informației de mediu elaborate şi aplicate; 

Rezultatul nr. 3 - Instrumente de implicare a societății civile,  a mediului academic şi de afaceri în procesul decizional implementate 

29. Elaborarea Strategiei de 

comunicare a informației de 

mediu 

Trimestrul IV, 

2019  

Agenția de Mediu 

 

Strategie de 

comunicare 

elaborată și 

aprobată  

Pagina web a Agenției 

de Mediu 

Transparență Mijloace 

bugetare 

30. Crearea și punerea în 

funcțiune a Sistemului 

informațional integrat de 

mediu  

Trimestrul II, 

2020 

Agenția de Mediu 

 

Act normativ de 

aprobare a 

conceptului tehnic 

al Sistemului 

informațional 

Sistem informațional 

accesibil, 

Registre online 

funcționale 

Transparență Mijloace 

bugetare 

Asistență 

externă 

(Agenția 
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integrat de mediu 

aprobat, 

Sistem 

informațional 

creat, pus în 

funcțiune și 

menținut  

Europeană 

de Mediu) 

31. 

 

Asigurarea accesului 

publicului la informaţiile 

privind mediul, prin 

publicarea pe pagina web a 

autorităților de mediu  

 

Permanent, 

cu verificare 

anuală 

Ministerul 

Agriculturii 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului (inclusiv  

Agenția de Mediu, 

Inspectoratul 

pentru Protecția 

Mediului, Agenția 

„Apele 

Moldovei”, 

Agenția 

„Moldsilva”, 

Agenția pentru 

Geologie și 

Resurse Minerale, 

Serviciul 

Hidrometeorologic 

de Stat) 

 

(responsabilitate 

comună) 

  

Următoarele 

Informații de 

mediu publicate 

pe pagina web a 

Ministerului 

Agriculturii 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului și 

instituțiilor de 

mediu 

subordonate și 

accesibile 

publicului 

interesat: 

 a) proiectele de 

acte normative în 

proces de 

elaborare de către 

autoritățile de 

mediu;  

b) politicile, 

planurile şi 

programele în 

Paginile web ale 

Ministerului 

Agriculturii Dezvoltării 

Regionale și Mediului 

și instituțiilor de mediu 

subordonate. 

Educare 

Transparenţă 

Mijloace 

bugetare 
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legătură cu 

mediul;  

c)rapoartele 

progreselor 

privind 

implementarea 

documentelor de 

politici; 

d) rapoartele 

privind starea 

mediului;  

e) datele rezultate 

din monitorizarea 

activităţilor ce 

afectează sau pot 

afecta mediul;  

f) avizele, 

acordurile şi 

autorizaţiile 

pentru activităţile 

cu impact  asupra 

mediului;  

g) studiile de 

impact asupra 

mediului şi 

evaluările de risc 

privind 

elementele de 

mediu 

32 

 

Organizarea consultărilor 

publice pe probleme de 

Permanent, cu 

verificare 

Ministerul 

Agriculturii 

Numărul de 

consultări publice 

Paginile web ale 

Ministerului 

Transparență  Mijloace 

bugetare 
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mediu  și asigurarea 

participării publicului la 

luarea deciziilor privind 

mediul 

anuală Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului, Agenția 

de Mediu cu 

implicarea  

autorităților 

administrației  

publice locale 

(responsabilitate 

concomitentă) 

organizate, 

Numărul 

documentelor 

consultate 

Agriculturii Dezvoltării 

Regionale și Mediului 

și a Agenției de Mediu 

33. Dezvoltarea unei platformei 

de comunicare a instituțiilor 

de mediu cu sectorul 

asociativ, sectorul academic 

și mediul de afaceri 

(Consiliu de participare) 

Permanent, cu 

verificare 

anuală 

Ministerul 

Agriculturii 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului  

 

Act normativ de 

creare a 

Consiliului de 

participare 

aprobat, 

Numărul de 

ședințe ale 

Consiliului 

organizate, 

numărul de 

decizii aprobate 

 

Pagina web a 

Ministerului 

Agriculturii Dezvoltării 
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NOTA INFORMATIVA

la proiectul hotiririi Guvernului cu privire la aprobarea P'lanului sectorial
anticorupfie in domeniul protecfiei mediului pentru arrii 201tf -21020

Proiectul hotdririi Guvernului cu privire la aprobarear Planului sectonial
anticoruplie in domeniul protecJiei mediului pentru anii 20t8-2020 a fc'st elaborat
reieqirnd din prevederile pct.28 din Planul de acliuni pentru pilonii Strate:giei nalionale
de irrtegritate gi anticorupJie pentru anii 2017-2020, aprobat prin Hotdrirea
Parlamentului nr. 56 din 30 martie 2017 privind aprobarea Strategieii nalionale de

integritate gi anticoruplie pentru anii 2017-2020 gi in conformitate cu Hotdrirea
Guvernului nr. 676 din 29.08.2017 privind aprobarea mecanismului de elaborare qi

coordonare a planurilor sectoriale qi locale de acliuni anticoruplie pentru anii 2018-
2020.

Necesitatea elabordrii unui Plan de acliuni anticoruplie la nivel sectorial a reir:git
din c<lnstatdrile evaludrilor nalionale qi internalionale care au scos in evidlenld faptul
cd la moment nu existd abordSri speciale consacrate problemelor specifice de coru1llie
in documentele de politici in domeniul protecliei mediului, sau dacd existS, acerste

aborddri au un caracter fragmentar gi nu sunt corelate cu documenl.ele strategice
anticoruplie sau problemele reale ale sectorului.

liectorul proteclia mediului Ei utihzarca ralionald a resurselorr naturale de
asemenea, poate fi considerat unul vulnerabil la corupfie, atit timp r:it qi in acest
sector se intilnesc activitSli ilegale care au loc pe fondul unor actt: de coruplie.

Printre problemele identificate care au dus la aparilia co'rupfiei in, domerriul
mediului se evidentiazd,:

- imperfecfiunea cadrului normativ in domeniul protecliei mediului inr;onjurdtor;
- utilizarea frauduloasd, ilicitd si neautorizatd a resurselor naturale qi a resurselor

minerale utile, poluarea excesivb gi necontrolatd a mediului inconjur[tor;
- utrlizarea iralionald, neconformd qi netransparentd a lbndurillor financiare

destinate acliunilor de protecfie a mediului qi de restabilire a calit'[1ii acestuiil qi
a patrimoniului public;

- eficacitatea scdzutd, a cadrului institulional in sectorul de mediu;
- insuficienla reglementdrilor moderne privind procedurile tehnice de efectuarr: a

controlului in dorneniul protecfiei mediului;
- nivelul scdzut de transparenld in procesul decizional.

Iliscurile specifice acliunilor de coruplie in sectorul de mediu pot apdrea la
diferite niveluri, gi anume: la nivel de dezvoltare a cadrului nLormativ, [a nivel de
luare a deciziilor, la etapa de emitere a actelor permisive, la etapa de irnplementare a
proier;telor Ei la etapa de control Ei supraveghere a respectdrii legislaliei de mediu.

In vederea soluliondrii problemelor enunlate qi elimindrii cau'zelor care au
condilionat aparilia acestora, documentul elaborat propune un qir de acliunLi qi mdsuri
care in final vor conduce la consolidarea integritSlii, responsabili.tdlii, transparenjei gi



a rezistenlei fafd de riscurile de coruplie in rindurile funclionarilrcr publici angaja[i in
cadrul autoritdfilor administrative Ei instituliilor publice din domeniul protecfiei
mediului qi folosirii resurselor naturale.

Acliunile Planului se propun a fi rcalizate in cadrul urmdl.oarelor pr:ioritifl din
domeniul protecfiei mediului :

- eficientizarea cadrului institulional in do eniul protecliei mediurlui
inconjurdtor Ei utilizdrii resurselor naturale in vederea asigurdrii integritblii
autoritelilor, institufiilor qi activitdlilor legate de sectorul de mediu;

- eficientizareaprocesului de gestionare a resurselor naturale qi a resurselor
financiare destinate protecfiei mediului;

- eficientizarea qi consolidarea sistemului de control de stat in domenirul
protecfiei mediului in vederea asigurdrii respectirii legislaliei de mecliu qi
combaterii contravenliilor in domeniu;

- ridicarea nivelului de transparen[6, decizionald in cadrul autoritdlilor de mediu
qi asigurarea accesului la informalia de mediu.

Proiectul a fost avizat de Ministerul Economiei, Ministerul Finanlelor, Centrul
Nafional Anticorupfie, Cancelaria de Stat, Biroul Nalional de Statisticd. De
asemenea, proiectul a fost supus expertizei juridice efectuatd de Ministenul Justiliei,
fiind perfectat gi definitivat in conformitate cu obiecfiile gi propurrerile acesituia.

Rr:ieqind din cele expuse, Ministerul Agriculturii, Dezv,oltdrii Re:gionale gi
Mediului prezintd, pentru examinare si aprobare in qedinli cle Guvem proiectul
Planului sectorial anticorupfie in domeniul protecliei mediului pentru anii 2;018-2020.

Secretar general de stat Iurie USURELU
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