
Coduri
Ministerul   MINISTERUL ECOLOGIEI ŞI RESURSELOR NATURALE 284
Grupa funcţională principală Protecţia mediului  înconjurător si hidrometeorologia 12
Grupa funcţională Protecţia mediului înconjurător 1
Tipul Fondurile ecologice 190

(mii lei)

 VENITURI, TOTAL 54.100,0 57.448,7 3348,7 106,2
        inclusiv:

1 2.100,0 2.074,8 -25,2 98,8

2 36.238,0 36.864,9 626,9 101,7

3 15.762,0 18.509,0 2747,0 117,4

CHELTUIELI, TOTAL 64.843,4 63.783,9 -1059,5 98,4

1 52.234,9 53.695,3 1460,4 102,8

dintre care:

880,0 1.702,4 822,4 193,5

2.000,0 250,0 -1750,0 12,5

1.000,0 -1000,0 0,0

2 3.500,0 3.337,0 -163,0 95,3

3 1.900,0 1.418,2 -481,8 74,6

4 2.008,5 1.855,7 -152,8 92,4

5 2.300,0 900,7 -1399,3 39,2

Devieri (+,-)
 executat faţă de 

precizat

Raportul (in %%) 
executat faţă de 

precizat

(conform anexei nr.11la Legea bugetului de stat pe anul 2007)

Cod masuriDenumirea indicatorului Executat

1. Mijloace transferate de către fondurile ecologice locale, inclusiv 30% din 
veniturile totale ale fondurilor ecologice locale

Raportul
privind utilizarea fondului ecologic naţional

Formularul nr.11
Aprobat   prin  Ordinul
ministrului finanţelor
Nr. 10 din 29.01.2008

4. Premierea specialiştilor, indiferent de apartenenţa departamentală (pînă la 1%
din veniturile fondului), achitarea cheltuielilor pentru crearea bazei tehnico-
materiale şi pentru ţinerea evidenţei statistice a fondurilor ecologice

2. Investigaţii ştiinţifice în domeniul protecţiei mediului efectuate la comanda
Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, participarea prin cote-părţi la
lucrările de cercetare-dezvoltare, elaborarea proiectelor zonelor protejate ale
patrimoniului natural şi ale celui construit de importanţă naţională şi
internaţională

3. Organizarea şi gestionarea sistemului de informaţie şi reclamă ecologică,
propagarea cunoştinţelor ecologice

2. Plăţi pentru emisiile de poluanţi din sursele mobile care folosesc benzină 
(etilată, neetilată), carburanţi pentru motoare de avion sau motorină

3. Plată pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului

1. Finanţarea proiectelor pentru implementarea strategiilor, programelor şi
planurilor naţionale de protecţie a mediului, standardelor şi normativelor, pentru
construcţia şi participarea prin cote-părţi la construcţia obiectivelor de protecţie a
mediului (inclusiv finanţarea lucrărilor de proiectare şi implementarea
proiectelor în domeniul alimentării cu apă şi canalizare, finanţarea lucrărilor de
colectare şi sortare a deşeurilor şi susţinerea întreprinderilor de prelucrare sau de
neutralizare a lor, finanţarea lucrărilor de ameliorare a calităţii bazinului aerian)

- cota-parte pentru proiectul „Managementul şi distrugerea stocurilor de poluanţi organici persistenţi”

- stabilirea zonelor şi fîşiilor de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de ape, precum şi plantarea

5. Organizarea colaborării internaţionale în domeniul protecţiei mediului,
inclusiv prin antrenarea specialiştilor străini la acordarea asistenţei consultative,
de expertizare, participarea reprezentanţilor ţării la activitatea convenţiilor
ecologice internaţionale la care Republica Moldova este parte, achitarea
cotizaţiilor de membru al organizaţiilor interstatale în domeniul protecţiei
mediului, organizarea şi realizarea activităţilor de implementare a Convenţiei
CITES (elaborarea permiselor CITES, procurarea timbrului special CITES etc.)

- construcţia digurilor zonei umede de importanţă internaţională „Lacurile Prutului de Jos”

Precizat



(mii lei)
Devieri (+,-)

 executat faţă de 
precizat

Raportul (in %%) 
executat faţă de 

precizat
Cod masuriDenumirea indicatorului ExecutatPrecizat

6 1.500,0 1.185,6 -314,4 79,0

7 1.400,0 1.391,4 -8,6 99,4

-10.743,4 -6.335,2 4408,2 59,0

18.743,4 18.843,4

8.000,0 12.508,2

Viceministrul Finanţelor Nina Lupan

Directorul Trezoreriei de Stat Angela Voronin

Svetlana Purici

Şeful Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investitii capitale Valeriu Binzaru

Sold la sfîrşiul anului

Excedent (+) / Deficit (-)

Sold la începutul anului

Şeful Direcţiei rapoarte şi dări de seamă a bugetului public naţional

7. Acordarea de sprijin financiar organizaţiilor ecologiste neguvernamentale în
baza unui program special de granturi pentru proiectele destinate protecţiei
mediului

6. Lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, avariilor de producţie, a altor
situaţii ce pot aduce prejudiciu mediului


