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Anexa 22. 

 
Strategia  

sectorială de cheltuieli în domeniul   

Protecţia mediului înconjurător si hidrometeorologia, 2013-2015 

 

1. Analiza generală şi tendinţele principale ale sectorului 

 
1.1 Prezentarea generală a sectorului 

Sectorul Protecţia mediului înconjurător şi hidrometeorologia este gestionat de  Ministerul Mediului şi 7 instituţii 
subordonate, dintre care una are subordonare dublă (Institutul de Ecologie şi Geografie – subordonat şi Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei), şi o întreprindere de stat în care MM exercită împuternicirile de fondator (Î.S. „Expediţia 
hidrogeologică „EHGeoM”). 

Sarcina principală a sectorului constă în asigurarea realizării prerogativelor constituţionale ale Guvernului prin 
elaborarea, promovarea şi implementarea politicii statului în domeniul protecţiei mediului şi utilizării raţionale a 
resurselor naturale,  managementului deşeurilor, folosirii şi protecţiei subsolului, hidroamelioraţiei, gospodăririi 
resurselor de apă, aprovizionării cu apă şi canalizare, reglementării activităţilor nucleare şi radiologice, controlului 
ecologic de stat, hidrometeorologiei şi monitoringului calităţii mediului. 

1.2 Dimensiunea şi rolul sectorului în sistemul public naţional 

Cheltuielile bugetare în sector au crescut semnificativ în ultimii 11 ani, de la 21.3 mil lei în 2000 la 220.4 mil lei în 
2011 (fig. 1.1). Ponderea cheltuielilor sectorului în Produsul Intern Brut (PIB) şi în Bugetul Public Naţional (BPN) a 
crescut respectiv de la 0.13% şi 0.37% în anul 2000 la 0.27% şi 0.69% în 2011 (fig. 1.2). 

Fig. 1.1 Dinamica cheltuielilor în sector Fig. 1.2 Ponderea cheltuielilor în PIB şi BPN 

  

   

Cheltuielile totale (care includ şi proiectele finanţate din surse externe) estimate pentru anii 2013, 2014 şi 2015 sunt 
respectiv de 465.9, 465.5 şi 310.4 mil lei. Valoarea proiectelor finanţate din surse externe este estimată pentru aceşti ani 
la 179.56, 168.74 şi 5.98 mil lei respectiv. 

Unul din instrumentele principale de asigurare a cheltuielilor în domeniul protecţiei mediului este Fondul Ecologic 
Naţional (FEN). Veniturile FEN au crescut semnificativ în ultimii 8 ani, de la 16.24 mil lei în 2003 la 234.81 mil lei în 
2011. Acest lucru s-a datorat atât creşterii economice şi eficientizării proceselor de colectare a plăţilor/taxelor cât şi 
extinderii bazei impozabile. Un salt al veniturilor care s-a înregistrat în 2008 a avut loc anume datorită introducerii în 
acel an a plăţii pentru produsele ambalate în ambalaje din plastic şi „tetra-pack”. În consecinţă, conform anului 2011, 
circa 86% din veniturile FEN sunt generate de plăţile pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea 
mediului (alcătuite în proporţie de cca 30% de plăţile pentru aceste două tipuri de ambalaje), restul acumulându-se din 
plăţile pentru emisiile de poluanţi din sursele mobile (cca. 12%) şi din mijloacele transferate de la Fondurile Ecologice 
Locale (cca. 2%). 

În ultimii 4 ani cheltuielile din FEN pentru protecţia mediului au crescut mai mult de 3 ori, de la 40.55 mil lei în 2008 la 
142.19 mil lei în 2011. Este important de menţionat că modul de distribuire a surselor financiare nu depinde de un plan 
de cheltuieli pe domenii ci de proiectele eligibile depuse la fond pentru a fi finanţate. Astfel, cota de finanţare a 
proiectelor ce ţin de aprovizionarea cu apă şi canalizare este mare deoarece anume pentru acest tip de proiecte parvin 
mai multe cereri de finanţare cu valoare mare. 

 

Fig. 1.3 Valoarea totală a proiectelor aprobate pentru finanţare din FEN distribuite pe domenii de activitate, anii 
2006-2011 
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Notă: Ponderea categoriei “Altele” a fost riticată pentru anii 2010 şi 2011 anume datorită necesităţii alocării de fonduri 
pentru eliminarea consecinţelor calamităţilor naturale. 
 

1.3 Problemele principale în sector 

Sectorul se confruntă cu o serie de probleme şi provocări, care ţin, în principal, de dezvoltarea slabă a infrastructurii de 
mediu. În consecinţă, sunt probleme serioase în ceea ce priveşte îmbunătăţirea principalilor indicatori de mediu, precum 
accesul populaţiei (în special a populaţiei rurale) la surse sigure de apă, la canalizare şi la salubrizare. 

Principalele probleme şi provocări ale sectorului: 

 Cadrul politic, legislativ şi instituţional continuă a fi inadecvat pentru protecţia mediului şi utilizarea 
resurselor naturale - cauzat de faptul că politicile și legislația de mediu sunt învechite și nu sunt armonizate la 
legislația UE, capacităţile instituţionale sunt  reduse (în special, în domeniul planificării strategice, evaluării 
impactului asupra mediului şi elaborării politicii în domeniul protecţiei aerului atmosferic şi schimbărilor 
climatice), iar implementarea legislaţiei existente, respectarea acesteia și controlul respectării sunt în continuare 
nesatisfăcătoare. 

La moment nu există nici un act din domeniul mediului  în vigoare care să fie pe deplin armonizat la acquis-ul de 
mediu al UE. Cîteva proiecte de legi cum sunt proiectul Legii protecției mediului, Legii privind deșeurile, Legii 
privind substanțele chimice, Legea Apelor sunt doar parțial ajustate la legislația UE. 

 Accesul redus al populaţiei rurale la surse sigure de apă şi sisteme de canalizare - cauzat de calitatea 
necorespunzătoare a apei potabile din fântâni şi izvoare, de starea deplorabilă a infrastructurii de aprovizionare cu 
apă şi canalizare, de poluarea continuă a apelor de suprafaţă şi subterane.  

Conform datelor curente (anul 2010), prezentate de Biroului Naţional de Statistică (BNS)1, la apeduct sunt 
conectate 62.5% din locuinţele din ţară, iar la sistemele centralizate de canalizare sunt conectate doar 32.5% din 
locuinţe, chiar dacă se atestă prezenţa instalaţiilor de canalizare în 50.7% din locuinţe. În mediul rural cota 
populaţiei cu acces la servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare este cu mult mai joasă în comparaţie cu cea din 
mediul urban, deşi în structura populaţiei predomină populaţia din mediul rural (58.4%). BNS raportează un nivel 
de conectare a locuinţelor din mediul urban la apeduct de 91.4% iar la sisteme centralizate de canalizare de 71.9%. 
În mediul rural aceşti indici sunt de 39.8% şi 1.6% respectiv. Se impune a fi menţionat că la capitolul accesul 
populaţiei rurale la apeduct şi canalizare datele prezentate mai sus diferă semnificativ de alte date disponibile. 
Astfel, conform datelor primăriilor2 (anul 2009) în mediul urban nivelul de conectare la apeduct şi canalizare este 
de cca 93.9% şi 79.5% respectiv, iar în mediul rural aceşti indici alcătuiesc respectiv 27.2% şi 5.7%. Chiar dacă în 
ultimii 5 ani se observă o evoluţie pozitivă în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă, 
aceasta nu este susţinută de dezvoltarea infrastructurii de canalizare3, fapt care presupune riscuri de poluare a 
mediului (în special al apelor de suprafaţă şi freatice, şi al solului), impunându-se cerinţe privind protecţia mediului 
de efectele negative ale evacuărilor de ape uzate. Important este şi faptul că, din cele 154 staţii de epurare (41 în 
localităţile urbane şi 113 în cele rurale) existente, circa 45% (17% în oraşe şi 55% la sate) nu sunt funcţionale 
(conform datelor din 2009)2.  

Sistemele de purificare sunt fizic uzate şi moral învechite, se exploatează mai bine de 25-30 ani fără a fi 
reconstruite şi nu corespund cerinţelor privind tehnologiile de tratare. Dacă în 1990 în republică funcţionau 304 
staţii de epurare a apelor uzate, în prezent practic funcţionează mai puţin de 50. 

Insalubritatea localităţilor în lipsa unor sisteme de evacuare a deşeurilor şi nerespectarea măsurilor elementare de 
protecţie a surselor de apă sunt principalele cauze de înrăutăţire a calităţii apei din fântâni, folosite ca sursă de 
alimentare cu apă pentru cca 75 la sută din populaţia rurală. Ponderea probelor de apă din fântâni neconforme la 
parametrii sanitaro-chimici a constituit 84.2% în 2010 (80.7% în 2009). 

                                                        
1 Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei în 2010 (Rezultatele cercetării bugetelor gospodăriilor casnice). BNS, 2011 (p. 97). 
2 Indicele de Deprivare a Ariilor Mici (IDAM) - Deprivarea localităţilor rurale în 2009. MEC, 2009. 
3 Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2010. BNS, 2012. 
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 Acces redus al populaţiei la servicii de salubrizare - cauzat, în principal de infrastructura inadecvată de 
gestionare a deşeurilor (nu există un sistem diferenţiat de colectare a deşeurilor, tehnica existentă învechită, 
capacităţile de prelucrare a deşeurilor sunt limitate, depozite adecvate lipsesc).  

La nivel naţional, doar circa 45.4% din populaţie are acces la servicii de salubrizare. Acest indice este redus anume 
datorită lipsei serviciilor/întreprinderilor de salubrizare în localităţile rurale. Se estimează că doar în cca 12% din 
sate activează astfel de servicii. Conform datelor Inspectoratului Ecologic de Stat4, în anul 2010 au fost inventariate 
1868 depozite de deşeuri menajere solide (care ocupă o suprafaţă totală de 1347 ha), dintre care doar 55% erau 
autorizate. Pe de altă parte, conform datelor furnizate de primării2, în anul 2009 au fost raportate 2535 gunoişti pe 
teritoriul primăriilor, dintre care doar 41.4% erau autorizate. Totodată, 38.3% dintre aceste gunoişti autorizate nu 
corespund cerinţelor ecologice. Dintre gunoiştile din mediul urban şi rural doar circa 46% şi 41% respectiv sunt 
autorizate. Este important de menţionat că, dintre gunoiştile autorizate din mediul urban 17% nu corespund 
cerinţelor ecologice, iar din mediul rural - 41%. 

 Nivelul înalt de poluare a factorilor de mediu - cauzat, în special, de accesul redus al populaţiei la servicii de 
salubrizare şi canalizare, şi de controlul defectuos asupra impactului de mediu exercitat de activităţile economice. 
Astfel, se înregistrează o poluare a mediului (solului, apelor de suprafaţă şi subterane, aerului atmosferic) cu 
deşeuri şi emisii de noxe. Raportul naţional cu privire la starea mediului5, prezintă o descriere a nivelului de 
poluare a factorilor de mediu pentru anii 2007-2010. 

 Utilizarea neraţională, neautorizată, necontrolată a resurselor naturale - cauzat, în principal, de controlul 
defectuos asupra respectării legislaţiei de mediu, de nerespectarea regimului de protecţie a ariilor protejate de stat, 
de utilizarea tehnologiilor învechite (şi ineficiente din punct de vedere energetic) în industrie şi de gradul redus de 
valorificare a deşeurilor reciclabile. Toate aceste cauze duc la dispariţia unor specii de floră şi faună, fragmentarea, 
dispersarea şi micşorarea suprafeţelor acoperite cu păduri şi a suprafeţelor ariilor naturale protejate de stat, 
degradarea şi excluderea din circuitul economic a terenurilor agricole, risipă de resurse şi energie. În raportul 
naţional cu privire la starea mediului pentru perioada 2007-2010 este descrisă amploarea acestor probleme.  

 

1.4 Obiective 

Protecţia mediului înconjurător este incontestabil crucial pentru dezvoltarea durabilă a ţării. Infrastructura adecvată de 
mediu şi asigurarea accesului populaţiei la apă potabilă calitativă, la sisteme de canalizare îmbunătăţite, la sisteme de 
gestionare a deşeurilor accesibile, sunt condiţii obligatorii pentru dezvoltarea social-economică a ţării, pentru 
îmbunătăţirea sănătăţii şi condiţiilor de viaţă a populaţiei, dar şi pentru protecţia mediului în general. În acest sens, este 
necesar de acordat o atenţie deosebită dezvoltării infrastructurii de mediu. Totodată, se impune şi implementarea de 
acţiuni pentru reorganizarea şi optimizarea instituţiilor de protecţie a mediului şi crearea Agenţiei Naţionale de Mediu 
în vederea eficientizării acţiunilor cu privire la protecţia mediului. 

Reieşind din problemele în domeniu şi obiectivele stabilite, au fost trasate câteva direcţii prioritare de activitate cum 
sunt: 

 Consolidarea potenţialului instituţional în domeniul protecţiei mediului şi utilizării durabile a resurselor 
naturale,  

 Definitivarea cadrului juridic de mediu existent în conformitate cu cerinţele, directivele şi standardele Uniunii 
Europene; 

 Extinderea cooperării internaţionale în domeniul mediului şi atragerea investiţiilor în acest sector; 
 Asigurarea unui management adecvat al deşeurilor prin  crearea infrastructurii necesare pentru reciclarea 

deşeurilor; 
 Asigurarea populației cu apă potabilă calitativă și protecția resurselor acvatice; 
 Protecția și conservarea biodiversității, extinderea suprafețelor de păduri și arii naturale protejate de stat; 
 Prevenirea poluării mediului înconjurător prin promovarea “tehnologiilor prietenoase mediului” 
 Modernizarea şi eficientizarea sistemului naţional de monitorizare a stării şi evoluţiei condiţiilor 

hidrometeorologice şi a calităţii mediului; 
 Ridicarea nivelului de conştientizare ecologică a populaţiei prin promovarea unor campanii naţionale de 

educare şi sensibilizare pentru ecologie şi dezvoltare durabilă. 

 

                                                        
4 Anuarul IES - 2010 „Protecţia mediului în Republica Moldova”. Inspectoratul Ecologic de Stat (IES), 2011. (p. 67) 
5 Starea mediului în Republica Moldova în 2007-2010 (Raport Naţional). Chișinău, 2011. 
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2. Descrierea structurii instituţionale 
2.1 Structura instituţională curentă 

Protecţia mediului înconjurător şi hidrometeorologia 
Ministerul Mediului (MM) - actorul principal al sectorului, care elaborează şi promovează politica statului în domeniul protecţiei mediului şi utilizării raţionale a resurselor naturale.  

Structura administrativă: 5 direcţii de profil; 5 servicii; unitatea de implementare a proiectelor de aprovizionare cu apă şi de canalizare (coordonată de MM); 7 Oficii de profil (în coordonarea 
MM); 8 instituţii subordonate. Personal în MM: 56 funcţii (52 angajați). 

Instituţii subordonate MM: 
Inspectoratul 
Ecologic de Stat (cu 
Agenţiile ecologice 
Chişinău, Bălţi, 
Cahul, UTA 
Găgăuzia şi 
inspecţiile ecologice 
în toate raioanele 
ţării) - exercită 
controlul ecologic de 
stat privind 
respectarea legilor şi 
actelor normative în 
domeniul protecției 
mediului 
înconjurător. 
Personal: 59 funcţii - 
aparatul central, 251 
funcţii - Agenţii şi 
Inspecţii Ecologice 

teritoriale 

Serviciul 
Hidrometeorologic de Stat 
- efectuează monitoringul 
stării şi evoluţiei 
condiţiilor hidro-
meteorologice şi a calităţii 
mediului înconjurător, 
asigurând populaţia, 
organele administraţiei 
publice centrale şi locale, 
agenţii economici cu 
informaţie hidro-
meteorologică  în scopul 
protecţiei contra 
fenomenelor 
hidrometeorologice 
periculoase, stihinice şi a 
nivelului înalt de poluare a 
mediului înconjurător. 

Personal: 369 funcţii 
(inclusiv oficiile 

teritoriale) 

Agenţia pentru 
Geologie şi 
Resurse Minerale - 
asigură 
implementarea 
politicii statului în 
domeniul cercetării 
geologice, folosirii 
raţionale şi 
protecţiei 
subsolului, 
organizarea şi 
controlul efectuării 
lucrărilor de 
cercetare geologică 
şi exploatare a 
subsolului. 
Personal: 26 
funcţii 

Agenţia Naţională de 
Reglementare a 
Activităţilor Nucleare şi 
Radiologice - promovează 
legislaţia statului în 
domeniul nuclear şi 
radiologic, stabileşte 
mecanismele de asigurare 
a securităţii activităţilor 
nucleare şi radiologice, 
monitorizează aplicarea 
exclusiv paşnică a 
activităţilor nucleare şi 
radiologice în ţară. 
Personal: 14 funcţii 

Agenţia „Apele 
Moldovei” - 
implementează 
politicile de stat 
în domeniul 
gospodăririi 
apelor şi 
hidroamelioraţie
i, alimentării cu 
apă şi 
canalizare, 
protecţiei 
localităţilor şi 
terenurilor 
agricole 
împotriva 
inundaţiilor şi 
subinundaţiilor. 
Personal: 29 
funcţii 

Institutul de Ecologie şi 
Geografie (subord. 
dublă: AŞM şi MM)  - 
organizează şi efectuează 
cercetări ştiinţifice 
fundamentale şi aplicate 
privind evoluţia, 
structura, funcţionarea 
sistemelor ecologice şi 
geografice şi 
componentelor de bază 
ale acestora, modificarea 
lor sub acţiunea 
factorilor biotici, abiotici 
şi antropici, în vederea 
protecţiei mediului 
ambiant, folosirii 
eficiente a resurselor 
naturale, estimării 
impactului antropic şi 
asigurarea securităţii 
ecologice. 
Personal: 158 funcţii 

Serviciul 
Piscicol - 
asigură protecţia 
fondului 
piscicol şi a 
resurselor 
biologice din 
mediul acvatic. 
Personal: 33 
funcţii 

Întreprinderea de 
stat EHGeoM (Î.S. 
„Expediţia Hidro-
Geologică” din 
Moldova) - contribuie 
la asigurarea 
necesităţilor 
economiei naţionale 
cu resurse de 
substanţe minerale 
utile şi la 
implementarea 
măsurilor de 
monitorizare şi 
protecţie a mediului 
geologic. Instituţia se 
aflată în coordonarea 
MM, care exercită 
împuternicirile de 
fondator. 
Personal: 8 funcţii 
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2.2 Schimbări instituţionale planificate 

După aprobarea proiectului Legii protecţiei mediului (noua redacţie), care urmărește și scopul reorganizării instituţiilor 
subordonate Ministerului Mediului (MM) pentru a optimiza cheltuielile și a îmbunătăți capacitățile operaționale ale 
acestora, în următorii 5 ani se propune o restructurare majoră a sectorului protecţiei mediului din Republica Moldova. 
Această reorganizare prevede o clarificare a atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor fiecărei instituţii de mediu, prin 
excluderea suprapunerilor în activitate şi crearea subdiviziunilor necesare în regiuni. MM urmează să delimiteze foarte clar 
funcţiile de elaborare, implementare şi control a politicilor de mediu. Astfel, MM va avea funcţii de elaborare a 
politicilor de mediu, a actelor legislative și normative în domeniu, iar funcţiile de implementare a politicilor şi de 
reglementare a activităţilor de protecţie a mediului vor fi transmise Agenţiei de Mediu - instituţie nouă ce urmează a fi 
creată prin cumularea funcțiilor respective și a unităților din cadrul  instituţiilor subordonate MM. 

Conform punctului 553 al Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014 (aprobat prin HG nr. 179 din 
23.03.2011), întru perfecţionarea mecanismului de implementare a cadrului politic şi legislativ naţional, urmează a fi 
create, în urma reorganizării instituţiilor subordonate MM (în limita statelor de personal aprobat), următoarele instituţii: 
Agenţia de mediu (cu 3 Agenții Naționale), Agenţia pentru substanţele chimice, Centrul pentru gestionarea deşeurilor 
periculoase. 
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3. Analiza programelor de cheltuieli pentru sectorul Protecţia mediului înconjurător şi hidrometeorologia, 2013-2015 

 
Probleme cheie/obiective de politici 

 
Acţiuni prioritare pentru atingerea obiectivelor 

Costurile acţiunilor pe ani (mii. lei)  
Indicatorii de monitorizare   2013  2014  2015 

Programul I: Protecţia mediului  

Subprogramul 1. Elaborarea politicii şi managementul în domeniul protecţiei mediului: Include elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul managementului deşeurilor, 
managementului resurselor de apă, managementului ariilor naturale protejate de stat, în domeniul conservării biodiversităţii, prevenirii poluării mediului, asigurării securităţii ecologice, 
protecţiei şi utilizării raţionale a resurselor naturale,  precum şi asigurarea planificării strategice în cadrul sectorului la nivelul tuturor componentelor şi subdiviziunilor. Programul este 
realizat de către Ministerul Mediului în colaborare cu instituţiile din subordinea sa (Agenția Apele Moldovei, AGRM).   
Domeniul 1. Elaborarea politicii şi managementul în domeniul protecţiei mediului -include activități ce ține de elaborarea și promovarea politicilor în domeniul protecției mediului 
Scopul subprogramului: Elaborarea, promovarea şi asigurarea realizării eficiente a politicii statului în domeniul protecţiei mediului înconjurător şi utilizării durabile a resurselor 
naturale. 

A. Probleme cheie:  
 Lipseşte cadrul politic (strategic) în 

domeniu, iar cadrul legislativ şi normativ 
nu asigură gestionarea adecvată a 
resurselor naturale, este învechit, şi 
necesită a fi armonizat la legislaţia UE. 

 Capacităţile instituţionale sunt  reduse (în 
special în domeniul planificării 
strategice, evaluării impactului asupra 
mediului şi elaborării politicii în 
domeniul protecţiei aerului atmosferic şi 
schimbărilor climatice). 

 Nivelul de informare şi educaţie 
ecologică a populaţiei este foarte scăzut. 

B. Obiectivele de politici pe termen mediu: 
 Armonizarea către anul 2015 a 7 acte 

legislative naționale de mediu (din cele 
41) la prevederile directivelor UE. 

 Elaborarea și aprobarea anual a 20 de 
proiecte acte legislative şi normative de 
reglementare a activităţilor în domeniul 
protecţiei mediului. 

 Asigurarea participării anual a 50%  din  
angajaţi la cursuri de pregătire 
profesională. 

 Asigurarea monitorizării implementării 
prevederilor documentelor de politici 

A. Acţiuni curente: 
Elaborarea şi promovarea:  
 proiectului Strategiei de atenuare şi adaptare la 

fenomenul schimbărilor climatice; 
 proiectului Strategiei  naţionale și a Planului de 

acțiuni  în domeniul conservării diversităţii biologice 
(grant GEF 220 mii dolari și 194 mii dolari 
cofinanțare); 

 proiectului Strategiei naţionale privind 
managementul în siguranţă a deşeurilor radioactive; 

 proiectului Legii cu privire la evaluarea strategică de 
mediu; 

 proiectului Legii cu privire la peisaje; 
 proiectului Legii privind vînătoarea şi protecţia 

fondului cinegetic; 
 proiectului legii privind ratificarea Protocolului 

privind Registrul Emisiilor şi Transferului 
Poluanţilor (PRTR). 

 Elaborarea mecanismului de implementare a Legii 
deșeurilor și Legii cu privire la substanțele chimice 
(Regulamentele cu privire la incinerarea deşeurilor, 
depozitarea deşeurilor, eliberarea autorizaţiei de mediu 
pentru gestionarea deşeurilor, cu privire la 
managementul ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu 
privire la exportul şi importul substanţelor chimice, 
clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi 
amestecurilor). 

 
 
4400.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4408.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5246.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 acte legislative şi normative în 
domeniul protecţiei mediului 
armonizate la prevederile 
legislaţiei UE. 
 
60 de proiecte de acte legislative 
şi normative elaborate şi aprobate 
către anul 2015. 
 
Numărul rapoartelor privind 
monitorizarea implementării 
documentelor de politici naţionale 
şi sectoriale, a tratatelor 
internaţionale elaborate şi 
prezentate instituţiilor ierarhic 
superioare şi interesate. 
 
Numărul acţiunilor şi companiilor 
naţionale de plantare şi 
salubrizare organizate şi 
desfăşurate și numărul populației 
antrenate în aceste acțiuni 
 
Activităţi de conştientizare 
ecologică (reviste ecologice, 
broşuri, postere, ore ecologice, 
emisiuni TV şi radio, comunicare 
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naţionale şi sectoriale. 
 Extinderea cooperării internaţionale şi 

atragerea investiţiilor în domeniul 
protecţiei mediului. 

 Creşterea nivelului de cultură ecologică a 
cetăţenilor prin intermediul mass-media  

 Majorarea cu 10 % anual a numărului de  
populație antrenate  în campaniile de 
înverzire, salubrizare şi protecţie a 
mediului. 

 Elaborarea mecanismului de implementare a Legii 
apelor (regulamente cu privire la constituirea, 
funcţionarea, structura, atribuţiile comitetului 
districtului bazinului hidrografic ş.a.). 

 Elaborarea Conceptului de reorganizare a sistemului 
organelor de mediu și elaborarea actelor legislative și 
normative  privind crearea Agenţiei de mediu, Gărzii de 
mediu, a Laboratorului Național de referință de mediu, a 
Agenției pentru substanțe chimice. 

 Elaborarea şi implementarea actelor normative în 
domeniul gospodăririi apelor şi hidroamelioraţiei, 
alimentării cu apă şi canalizare, protecţiei localităţilor şi 
terenurilor agricole împotriva inundaţiei şi 
subinundaţiei. 

 Fortificarea capacităţilor structurale şi funcţionale ale 
Ministerului Mediului (pct. 450 al Planului de acţiuni al 
Guvernului pentru anii 2012-2015 aprobat prin HG nr. 
289 din 07.05.2012) 

 Promovarea activităților de informare și conștientizare 
ecologică, a acţiunilor şi campaniilor  naţionale de 
educaţie ecologică, înverzire, salubrizare şi protecţie a 
mediului, cum sunt:  „Un arbore pentru dăinuirea 
noastră”, „Rîu curat de la sat la sat”, „Apa – izvorul 
vieţii”, încurajarea şi antrenarea cetăţenilor pentru 
participare în cadrul acestora. 

 Asigurarea cooperării internaționale, negocierea și 
semnarea unor acorduri /tratate noi de colaborare  în 
domeniul mediului. 
 

 Asigurarea unei activități eficiente a Ministerului 
Mediului și a Fondului Ecologic Național 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a 
resurselor: 
C. Acţiuni nou identificate: 

 Implementarea reformei fiscale de mediu (proiect de 
asistență tehnică GEF în sumă de 1120,0 mii dolari 
dintre care 250 mii dolari contribuția FEN) 
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3900.0 
 
 
 
 
 
2300.0 
 
 
3000.0 
 
 
 
 
 
 
 

de presă, articole). 
 
Numărul propunerilor de proiecte 
elaborate şi prezentate 
organizaţiilor internaţionale. 
 
 
Acte normative elaborate în 
domeniul gospodării apelor şi 
hidroamelioraţiei, alimentării cu 
apă şi canalizare (27 acte 
normative până în 2015) 
 
 
Numărul acordurilor/tratatelor de 
colaborare internaţională 
semnate.  
 
50 % angajați instruiți anual 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumente fiscale noi testate și 
implementate, campanie 
informațională promovată.  
 

Total Domeniu 1  17894,2 18724,1 17428,2 
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Domeniu 2. Gestionarea deşeurilor – include activităţi de îmbunătăţire a sistemului de gestionare a deşeurilor şi de reducere a cantităţii şi a impactului acestora asupra mediului 
înconjurător. Activităţile din cadrul domeniului dat sunt realizate de Ministerul Mediului, Oficiul POPs, Unitatea consolidată de implementare a proiectelor de mediu 
Scopul  domeniului: Asigurarea unui management adecvat al deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase. 
A.  Probleme cheie: 
 Nivel scăzut al accesului populaţiei la 

servicii de salubrizare, cca. 50% la nivel 
naţional. 

 Acces redus al localităţilor rurale la 
servicii organizate de salubrizare (doar 
cca 12%). 

 Nivelul înalt de poluare a factorilor de 
mediu (apă, aer, sol) în urma gestionării 
inadecvate a deşeurilor.  

 Volumul mare de deşeuri formate pe 
teritoriul ţării din cauza lipsei unui 
management adecvat. 

 Starea neadecvată a depozitelor de deşeuri. 
 Pondere înaltă a depozitelor de deşeuri 

neautorizate (cca 45%). 
 Lipsa unui sistem diferenţiat de colectare 

a deşeurilor. 
 Lipsa unei baze de date privind 

depozitele de Deşeuri Menajere Solide 
(DMS). 

 Tehnica existentă (maşini, containere) 
este învechită, capacităţile de prelucrare 
a deşeurilor sunt limitate, depozite 
adecvate lipsesc. 

 Majoritatea rampelor existente, prin 
modul în care sunt construite şi 
exploatate, nu corespund cerinţelor 
actelor normative de mediu (nu sunt  
amenajate, nu dispun de sisteme de 
protecţie, iar lucrările de înhumare nu se 
înfăptuiesc la timp şi conform 
tehnologiei). 

 Existenţa stocurilor mari de poluanţi 
organici persistenţi şi substanţe chimice 
periculoase. 

A. Acţiuni curente: 
 Implementarea Propunerii de Politică Publică 

„Elaborarea mecanismului de gestionare durabilă a 
deşeurilor solide în mediul rural”: 
 Organizarea acţiunilor de informare şi a 

cursurilor de instruire a reprezentanţilor APL din 
mediul rural cu privire la înfiinţarea/dezvoltarea 
serviciilor/întreprinderilor de gestionare  a 
deşeurilor la nivel de claster de comune. 

 Dezvoltarea infrastructurii locale de gestionare a 
deşeurilor solide în mediul rural la nivel de claster 
de comune. 

 Inventarierea şi crearea bazei de date a depozitelor 
Deşeurilor Menajere Solide (DMS) din Regiunile Nord 
şi Centru şi UTA Găgăuzia în vederea iniţierii 
procesului de elaborare a strategiilor de gestionare 
integrată a deşeurilor solide în aceste regiuni. 

 Evacuarea a 200 tone de pesticide lichide de pe 
teritoriul RM (scrisoare de garanție MA) 

 Desfășurarea unui studiu de fezabilitate pentru 
evaluarea capacității existente pentru implementarea 
PRTR, elaborarea caracteristicilor principale ale PRTR 
(Planului naţional de acţiuni pentru implementarea în 
Republica Moldova a Convenţiei de la Aarhus, 
Hotărîrea Guvernului nr. 471 din 28.06.2011). 

 
B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a 
resurselor: 
 
C. Acţiuni nou identificate: 

 Crearea cadrului normativ privind crearea Agenţiei 
substanţelor chimice şi a Centrului pentru gestionarea 
deşeurilor periculoase (HG nr. 973 din 18.10.2010; pct. 
450 al Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 
2012-2015 aprobat prin HG nr. 289 din 07.05.2012). 

 Implementarea campaniilor de promovare a activităţilor 
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65000.0 
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147.0 
 
 
 
 
65000.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ponderea populaţiei cu acces la 
servicii de salubrizare 
 
Ponderea localităţilor rurale cu 
acces la servicii organizate de 
salubrizare (20% în 2015). 
 
Numărul localităţilor rurale 
asigurate cu servicii de colectare 
a deşeurilor (20-25 localităţi în 
2013, 35-40 în 2014, 60-65 în 
2015).  
 
Ponderea depozitelor de deşeuri 
neautorizate (35% în 2015). 
 
Numărul reprezentanţilor APL 
din mediul rural instruiţi (700 
până în 2015). 
 
Numărul de întreprinderi de 
gestionare a deşeurilor solide 
înfiinţate/ dezvoltate la nivel de 
claster de comune (5 în 2013, 8 
în 2014, 13 în 2015). 
 
Ponderea pesticidelor eliminate 
din totalul celor inventariate 
 
Cantitatea pesticidelor eliminate 
(200 tone până în 2015). 
 
Gunoiști inventariate în regiunile 
Centru şi Nord și baza de date 
privind depozitele de deșeuri 
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B. Obiective specifice pe termen mediu: 
 Creşterea ponderii localităţilor rurale cu 

acces la servicii organizate de salubrizare 
de la 12% înregistrată în 2010 până la 20% 
către finele anului 2015. 

 Reducerea faţă de anul 2010 a ariei 
depozitelor de deşeuri neautorizate cu 15% 
până la finele anului 2015. 

 Reducerea şi prevenirea poluării factorilor 
de mediu (apă, aer, sol) de la gestionarea 
neadecvată a deşeurilor. 

 Elaborarea şi implementarea mecanismului 
de colectare separată a deşeurilor. 

 Evacuarea a 200 tone de pesticide lichide 
de pe teritoriul RM până la finele anului 
2014. 

de colectare separată,  prelucrare, neutralizare şi 
eliminare a deşeurilor, prin implementarea 
tehnologiilor performante, nonpoluante de prelucrare, 
recuperare şi reciclare a lor. 

 Elaborarea mecanismului de implementare a 
responsabilităţii extinse asupra ambalajelor şi 
deşeurilor  de ambalaje (pct. 449 al Planului de acţiuni 
al Guvernului pentru anii 2012-2015 aprobat prin HG 
nr. 289 din 07.05.2012).  

 Susținerea proiectelor cu privire la generarea energiei 
regenerabile 

 
200.0 
 
 
 
 
300.0 
 
 
10000.0 
 
 

 
200.0 
 
 
 
 
 
 
 
10000.0 
 
 

 
200.0 
 
 
 
 
 
 
 
12404.0 
 
 

creată (2013). 
 
Studiu de fezabilitate pentru 
implementarea PRTR aprobat 
(2013). 
 
Campanii de promovare a 
gestionării adecvate a deşeurilor.  
 
Mecanism de management al 
ambalajelor şi deşeurilor de 
ambalaje aprobat (2014).  
 
Numărul proiectelor (privind 
energia regenerabilă) 
implementate. 
 

Total Domeniu 2  66263,0 
 

77923,0 
 

77751.0 
 

 

Domeniu 3. Conservarea diversităţii biologice: Include activităţi de extindere a suprafeţelor acoperite cu păduri, a suprafeţelor de arii naturale protejate de stat şi de conservare şi 
protecţie a florei şi faunei RM. Activităţile din cadrul domeniului dat sunt realizate de Ministerul Mediului, Oficiul Biodiversitate. 
Scopul  domeniului: asigurarea conservării biodiversităţii, protecţia şi utilizarea raţională a resurselor naturale, extinderea suprafeţelor de arii naturale protejate de stat 
A. Probleme cheie: 
 Nivelul înalt de degradare a mediului 

înconjurător în urma valorificării 
ecosistemelor naturale. 
 Dispariţia unor specii de floră şi faună. 
 Suprafeţe foarte mici acoperite cu păduri 

(doar 12% din teritoriul ţării) şi suprafeţe 
mici de arii naturale protejate de stat (doar 
4.58% din teritoriu). 

 
B. Obiective specifice pe termen mediu: 
 Asigurarea conservării biodiversităţii, 

protecţia şi utilizarea raţională a resurselor 
naturale. 
 Identificarea şi cartografierea elementelor 

REN până în 2015. 

A. Acţiuni curente: 
 Delimitarea în teren şi cartografierea obiectelor Reţelei 

Ecologice Naţionale (REN), elaborarea paşapoartelor 
componentelor REN, elaborarea hărţii biogeografice, 
elaborarea şi editarea atlasului  REN (acțiuni din 
Programul naţional privind constituirea reţelei 
ecologice naţionale, HG nr. 593 din 1 august 2011).  
 

 Promovarea Campaniei de conservare a biodiversităţii 
pentru un deceniu (anii 2012-2020) în cadrul Convenţii 
privind Diversitatea Biologică. 

 
B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a 
resurselor: 
 
C. Acţiuni nou identificate: 
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Hărţile obiectelor REN create. 
(anul 2015) 
 
Harta biogeografică elaborată. 
Atlas REN editat. 
 
Cartea Roşie publicată (în 2013). 
 
 
Cadastre (a regnului animal, 
vegetal şi ariilor protejate de 
stat) realizate (3 cadastre între 
2013-2015). 
 
Numărul proiectelor (privind 
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 Elaborarea cadastrului regnului animal, 
vegetal şi a ariilor naturale protejate de sat 
către finele anului 2015.  
 Extinderea suprafețelor acoperite cu păduri 

și a suprafețelor de arii naturale protejate 
de stat  

 Elaborarea şi publicarea ediţiei a 3-a a Cărţii Roşii a 
Republicii Moldova. 

 Elaborarea Cadastrului regnului animal şi Cadastrului 
regnului vegetal. 

 Elaborarea Cadastrului ariilor naturale protejate de stat. 
 

 Susținerea proiectelor de plantare și înverzire a 
teritoriului RM. 
 

700.0 
 
 
 
 
 
10000.0 
 

 
 
1400.0 
 
700.0 
 
10000.0 
 

 
 
 
 
 
 
10000.0 
 

înverzirea teritoriului) 
implementate. 
 

Total Domeniu 3  11500.0 12200.0 10100.0  

Domeniul 4. Managementul apelor de suprafață și subterane. Cuprinde activități de îmbunătățire a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare prin reabilitarea și extinderea 
rețelelor de apă și canalizare existente în conformitate cu Strategia privind aprovizionarea cu apă și canalizare a localităților din RM, activități de  întreţinere a digurilor de protecţie 
împotriva inundaţiei localităţilor şi a terenurilor, a construcţiilor hidrotehnice, asigură utilizarea durabilă a resurselor de apă. Activitățile sunt implementate de către Ministerul Mediului 
şi Agenţia „Apele Moldovei” cu întreprinderile  subordonate,  responsabile de gestionarea resurselor de apă  şi îmbunătăţiri funciare. 
Scopul domeniului: Asigurarea aprovizionării cu apă potabile şi cu sisteme de canalizare a populației din RM, asigurarea protecției contra inundațiilor. 
A. Probleme cheie:  
 Accesul redus al populaţiei la surse 

sigure de apă (cca. 62.5%). 
 Accesul redus al populaţiei la sisteme de 

canalizare (circa 32.5%). 
 Nivelul de conectare la apeduct şi 

canalizare a populaţiei rurale este extrem 
de jos (între 39.8 – 27.2% şi 1.6 - 5.7% 
respectiv, conform diferitor surse de 
date). 

 Starea avansată de uzură a infrastructurii 
de alimentare cu apă şi canalizare. 

 Poluarea continuă a apelor de suprafaţă şi 
subterane. 

 Pericol avansat de inundaţii din cauza 
stării avariate a barajelor lacurilor de 
acumulare şi a digurilor de protecţie. 

B. Obiectivele de politici pe termen mediu: 
 Conectarea la sisteme noi sau reabilitate 

de aprovizionare cu apa a circa 250 mii 
persoane către finele anului 2015. 

 Conectarea la sisteme noi sau reabilitate 
de canalizare a circa 50 mii de persoane 

A. Acţiuni curente: 
 Finanțarea proiectelor cu privire la dezvoltarea 

infrastructurii de aprovizionare cu apă şi canalizare. 
 Reabilitarea sistemului de apă și de canalizare în oraşul 

Nisporeni şi satele Vărzăreşti şi Grozeşti (r. Nisporeni). 
(Proiect nr. 251-612. Surse externe 9.7 mil EUR – UE, 
ADA, SDC, APL, Cofinanţare – FEN – 1,6 mln. euro) 
 

 Construcția/reconstrucția digurilor de protecție 
antiviitură și lichidarea consecințelor calamităților 
naturale în caz că au avut loc. 
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Ponderea populaţiei conectată la 
sisteme de aprovizionare cu apă 
Ponderea populaţiei conectată la 
sisteme de canalizare 
 
Numărul populației conectată la 
sisteme de aprovizionare cu apă 
Numărul populației conectată la 
sisteme (noi sau reabilitate) de 
canalizare  
 
Numărul localităţilor conectate 
la sisteme de aprovizionare cu 
apă/canalizare 
 
Staţii de tratare a apei construite/ 
reabilitate (8 staţii până în 2015) 
 
Staţii de epurare construite/ 
reabilitate (6 staţii până în 2015) 
Lungimea rețelelor de 
aprovizionare cu apă construite/ 
reabilitate 
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către finele anului 2015 
 Sporirea gradului de protecţie a 

localităţilor şi terenurilor agricole contra 
inundaţiilor 
 
 

 
 
 
 

Lungimea rețelelor de canalizare 
construite/ reabilitate 
km de diguri antiviitură 
construite, reparate 
Unitate de implementare a 
proiectelor BERD, BEI, FIV 
creată 

Total Domeniu 4  161578,3 
 

118912,7 
 

123456,1 
 

 

Total Subprogram 1  257235,5 227759,8 228735,3  

Subprogramul 2. Securitate ecologică a mediului:  Include exercitarea controlului ecologic de stat în domeniile de activitate economică şi supravegherea respectării legislaţiei în 
domeniul utilizării şi protecţiei resurselor naturale (inclusiv a resurselor acvatice), controlului poluării mediului înconjurător. Subprogramul este realizat de Ministerul Mediului, 
Inspectoratul Ecologic de Stat, Agenţiile Ecologice şi Inspecţiile Ecologice şi de Serviciul Piscicol. 
Scopul subprogramului: Asigurarea utilizării raţionale a resurselor naturale, asigurarea respectării legislaţiei în domeniul protecţiei mediului înconjurător. 
A. Probleme cheie:  
 Implementarea legislaţiei existente este 

slab dezvoltată iar respectarea acesteia 
este nesatisfăcătoare. 

 Controlul neadecvat referitor la 
respectarea legislaţiei în domeniu din 
insuficienţa numărului de personal 
calificat necesar pentru efectuarea 
acestuia. 

 Insuficienţa echipamentului, utilajului şi 
tehnicii necesare pentru exercitarea 
controlului ecologic de stat. 

 Conlucrare insuficientă şi neadecvată a 
organelor Administraţiei Publice Locale, 
a  subdiviziunilor teritoriale ale 
Ministerului Afacerilor Interne, 
Ministerului Sănătăţii şi Agenţiei 
„Moldsilva” cu organele de mediu  în 
vederea contracarării şi depistării 
contravenţiilor ecologice, silvocinegetice, 
amplasării neautorizate a deşeurilor şi de 
protecţie a obiectelor acvatice. 

 Starea deplorabilă a  obiectivelor 
acvatice piscicole naturale. 

 Numărul mare de încălcări ale legislaţiei 

A. Acţiuni curente: 
 Exercitarea controlului ecologic de stat privind 

asigurarea executării şi respectării  legislaţiei în 
domeniul protecţiei mediului şi utilizării resurselor 
naturale. 

 Elaborarea actelor normative metodologice privind 
organizarea şi efectuarea controlului ecologic de stat. 

 Expertizarea, evaluarea şi monitorizarea surselor de 
poluare cu un impact sporit negativ asupra 
componentelor de mediu (depozitelor de deşeuri, 
obiectivelor acvatice), perfecţionarea sistemului de 
indicatori privind gradul de poluare şi a sistemului  de 
autorizări şi evaluare a impactului asupra resurselor 
naturale. 

 Inventarierea agenţilor economici (generatori de 
deşeuri) în vederea determinării locurilor de păstrare a 
deşeurilor şi cantităţile acestora şi elaborarea 
clasificatorului întreprinderilor pe categorii de pericol 
în funcţie de masa şi componenţa poluanţilor emişi în 
atmosferă.  

 Organizarea şi monitorizarea desfăşurării campaniilor 
naţionale de salubrizare, de educare şi sensibilizare 
pentru protecţia mediului şi folosirea raţională a 
resurselor naturale. 
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Gradul de încasare a amenzilor 
din totalul celor aplicate (90% 
pentru 2013 - 2015) 
Număr controale efectuate anual 
(16000 în 2013, 16500 în 2014, 
17000 în 2015) 
Costul mediu pentru exercitarea 
controlului şi supravegherii 
ecologice în domeniul protecţiei 
mediului (1.9 mii lei în 2013, 1.9 
mii lei în 2013, 2 mii lei în 
2015). 
Numărul actelor normative 
elaborate. 
Numărul de probe prelevate / nr. 
analize de laborator efectuate de 
determinare a gradului de 
poluare (probe/ analize: 6800/ 
36000 în 2013, 7000/ 36000 în 
2014, 7200/36000 în 2015) 
Numărul de indicatori 
monitorizaţi privind gradul de 
poluare pe componente de mediu 
(46 în 2013, 42 în 2014 şi 2015) 
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de mediu (braconaj, tăieri ilicite şi 
pescuit ilicit).  

B. Obiectivele de politici pe termen mediu: 
 Reducerea numărului de infracțiuni 

ecologice prin asigurarea controlului şi 
supravegherii ecologice în domeniul 
utilizării şi protecţiei resurselor naturale. 
(Activitatea este realizată de  
Inspectoratul Ecologic de Stat, Agenţiile 
şi Inspecţiile Ecologice, inclusiv 
Serviciul Piscicol.) 

 Impactul negativ al activităţii economice 
asupra mediului, resurselor naturale şi 
sănătăţii populaţiei redus cu 1% până în 
2016 în comparaţie cu 2011. 

 Asigurarea respectării legislaţiei de 
mediu şi utilizării raţionale, autorizate şi  
controlate a resurselor naturale. 

 Crearea unui instrument efectiv de 
evidenţă ecologică cu actualizarea 
continuă a inventarelor acestora, întru 
obţinerea în termeni reali a situaţiei 
ecologice în teritoriul dat sau integral pa 
ţară. 

 Asigurarea supravegherii legislaţiei 
ecologice la întreprinderile poluatoare şi 
reducerea nivelului de poluare a 
factorilor de mediu (apă, aer, sol). 

 Fortificarea capacităţilor tehnico-umane 
a organelor de control în vederea 
asigurării respectării legislaţiei de mediu. 

 Îmbunătățirea sistemului de comunicare 
externă în scopul asigurării creşterii 
nivelului de informare, educaţie şi cultură 
ecologică a cetăţenilor. 

 Ameliorarea piscicolă şi de reproducere a 
speciilor valoroase de peşti în bazinele 
acvatice piscicole naturale.  
 Asigurarea reproducerii artificiale a 

speciilor valoroase de peşti către finele 

 Crearea sistemului informaţional unic de mediu. 
 Reglementarea pescuitului industrial, comercial şi de 

amator/sportiv prin determinarea cotelor anuale. 
 Efectuarea măsurilor de ameliorare piscicolă şi de 

reproducere a speciilor valoroase de peşti în bazinele 
acvatice piscicole naturale. 

 Consolidarea capacităţilor instituţionale şi tehnice  ale 
Inspectoratului Ecologic de Stat cu subdiviziunile sale 
teritoriale, Serviciului Piscicol  în domeniul protecţiei 
şi controlului calităţii factorilor de mediu. (Laboratoare 

  
  mobile, utilaj, reactive chimice, 10 unităţi de transport 

auto şi 6 unităţi de transport naval, utilaj şi materiale 
pentru reparaţia centrelor de reproducere artificială a 
speciilor valoroase de peşti). 

 Proiectarea şi începerea construcţiei Centrului modern 
de reproducere a speciilor valoroase de peşti în 
extravilanul s. Cuconeştii Noi, r-nul Edineţ. 

 Crearea/ restabilirea centrelor pentru reproducerea 
artificială a speciilor valoroase de peşti în extravilanul 
or. Criuleni, în s. Proscureni  (r-nul Rîşcani) şi s. 
Cuconeşti (r-nul Edineţ).   

 Stabilirea hotarelor şi cartografierea boiştilor, gropilor 
de iernat a peştilor în obiectivele acvatice naturale şi 
paşaportizarea acestora. 

 Generarea biogazului din dejecții animaliere de grajd 
 
B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a 
resurselor: 
 
C. Acţiuni nou identificate: 

 Cartarea şi menţinerea permanentă a sistemului de date 
geospaţiale a obiectivelor ecologice la componentele: 
depozite de deşeuri menajere solide, bazine acvatice, 
sonde, mine şi cariere. 

 Perfectarea procedurii de exercitare a controlului 
ecologic de stat prin aplicarea metodei complexe de 
control pentru toate componentele de mediu. 

 
 
 
200.0 
 
 
 
 
 
 
3430.0 
 
 
 
 
 
700.0 
 
 
700.0 
 
 
 
450.0 
 
 
2673,1 
 
 
 
 
 
200.0 
 

600.0 
 
 
 
200.0 
 
 
3472.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
850.0 
FEN 
 
 
450.0 
FEN 
1145,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200.0 
 
 

600.0 
 
 
 
200.0 
 
 
3472.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
370.0 
FEN 
 
 
450.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200.0 
 

Clasificatorul întreprinderilor pe 
categorii de pericol elaborat 
(anul 2013) 
Numărul de inventarieri a 
agenților economici generatori 
de deşeuri 
Acţiuni naţionale anuale de 
salubrizare şi plantare, 
conștientizare 
Baze de date a obiectivelor 
ecologice pe teritorii creată (anul 
2013) 
Ponderea gunoiştilor şi 
depozitelor de deşeuri 
inventariate din totalul acestora 
Numărul de gunoişti şi depozite 
inventariate (1898 în 2013, 1880 
în 2014, 1870 în 2015) 
Ponderea gunoiştilor stihinice 
lichidate din numărul total al 
celor formate anual 
Gunoişti stihinice lichidate 
(3500 în 2013, 2970 în 2014, 
3100 în 2015) 
Sistemul informaţional integrat 
de mediu creat 
Ponderea bazinelor acvatice 
naturale populate cu puiet de 
peşte din nr. total al bazinelor 
din evidenţă (100% în 2013, 
100% în 2014, 100%  în 2015) 
Numărul de certificate eliberate 
pentru atribuirea cotelor anuale 
de pescuit industrial/comercial 
(50 în 2013, 50 în 2014, 50 în 
2015) 
Numărul de permise de pescuit 
eliberate (3000 în 2013, 3000 în 
2014, 3000 în 2015) 
Proiectul construcției Centrului 
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anului 2015. 
 Identificarea, cartografierea şi 

paşaportizarea boiştilor, gropilor de iernat 
a peştilor în obiectivele acvatice naturale 
către finele anului 2015. 

 

 de reproducere a speciilor 
valoroase de peşti elaborat, 
lucrări de construcţie iniţiate.  
1 centru pentru reproducerea 
artificială a speciilor valoroase 
de peşti creat şi 2 centre 
restabilite. 
Seminare practice cu organele 
APL şi agenţi economici 
organizate (10 în 2014, 15 în 
2014, 20 în 2015) 
Gradul de reducere a costului 
unui control ecologic (3% în 
2013, 5% în 2014, 7% în 2015) 
Paşapoarte a boiştilor/ gropilor 
de iernat a peştilor întocmite (12 
paşapoarte pînă în 215). 
 

Subprogramul 2.  41202,6 37863,8 38518,5  

Subprogramul 3. Control al calităţii mediului şi prognoză meteo: Include efectuarea monitoringului poluării mediului, observaţiilor meteorologice, hidrologice, agrometeorologice şi  
este realizat de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat cu subdiviziunile sale.  
Scopul subprogramului: Efectuarea monitoringului meteorologic, hidrologic  şi a calităţii mediului ambiant în scopul asigurării securităţii naţionale prin elaborarea şi difuzarea  
prognozelor şi avertizărilor privind evoluţia condiţiilor  meteorologice, hidrologice şi a factorilor de mediu. 
 
A. Probleme cheie:  
 Sistemul de monitoring 

hidrometeorologic este învechit şi 
necesită modernizare. 

 Sistemului de monitoring al calităţii 
componentelor mediului nu este eficient 
şi necesită modernizare, atât tehnică cât 
şi metodologică. 

 Sistemului de  avertizare a organelor 
administraţiei publice centrale şi locale, a 
populaţiei şi agenţilor economici privind 
fenomenele hidrometeorologice 
periculoase şi stihinice nu este eficient şi 
necesită îmbunătăţire. 

 Veridicitatea prognozelor de lungă durată 

A. Acţiuni curente: 
 Elaborarea şi emiterea prognozelor meteorologice, 

agrometeorologice, hidrologice şi privind nivelul de 
poluare a aerului atmosferic. 

 Elaborarea şi emiterea avertizărilor hidrometeorologice şi 
privind nivelul înalt şi excepţional de poluare a 
componentelor de mediu. 

 Optimizarea şi modernizarea sistemului naţional de 
monitoring al calităţii mediului. 

 Elaborarea bazei de date regionale  şi naţionale privind 
sistemul de alertă şi prognoză a hazardurilor naturale de 
origine hidrometeorologică. 

 Identificarea şi implementarea metodicilor noi de 
predicţie de lungă durată a vremii şi a fenomenelor 

 
52648,9 
 
 
 
 
 

 
44809,0 
 
 
 
 
 

 
28100,8 

Gradul de modernizare a rețelei 
de posturi hidrologice (50% în 
2013, 60% în 214, 65% în 
2015) 
 
Probe prelevate pentru 
monitorizarea calitativă şi 
continuă a regimului hidrologic 
(26000 probe în 2013, 28000 
probe în 2014, 29000 probe în 
2015) 
 
Veridicitatea avertizărilor 
privind fenomenele 
hidrometeorologice periculoase 
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este nesatisfăcătoare. 
 Sistemul de avertizare în caz de 

manifestare a hazardurilor naturale nu 
este eficient şi necesită îmbunătăţire.  

B. Obiectivele de politici pe termen mediu: 
 Asigurarea instituţiilor interesate cu 

prognoze meteorologice şi hidrologice 
veridice. 

 Asigurarea veridicităţii prognozelor de 
scurtă şi lungă durată. 

 Asigurarea informării operative privind 
declanşarea fenomenelor 
hidrometeorologice periculoase. 

 Creşterea nivelului de modernizare şi 
eficientizare a sistemului naţional de 
monitoring privind starea şi evoluţia 
condiţiilor hidrometeorologice de la 
30%, înregistrat în anul 2011, la 65% 
către anul 2016. 

 Consolidarea capacităților de:  
(1) a monitoriza condițiile climaterice și 
de a emite avertismente la timp cu privire 
la hazardurile  climaterice; 
(2) a gestiona și coordona răspunsurile la 
dezastrele naturale și cele provocate de 
om; 
(3) a ajuta fermierii să cunoască și să se 
adapteze la hazardurile naturale și 
variabilitatea climei. 

 

hidrometeorologice nefavorabile. 
 
 
 Asigurarea tehnică a procesului de prognozare a vremii şi 

de elaborare a avertizărilor privind fenomenele 
hidrometeorologice periculoase. 

 Automatizarea şi fortificarea reţelei hidrologice a râurilor 
Prut şi Nistru. 

 Asigurarea tehnică a sistemului de monitoring al calităţii 
componentelor de mediu. 
Automatizarea şi fortificarea reţelei de monitoring a 
calităţii aerului atmosferic in or. Chişinău, Bălţi, Cahul, 
Ungheni, conform normelor şi standardelor europene. 

 
B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a 
resurselor: 
 
C. Acţiuni nou identificate: 
 

(83% în 2013, 85% în 2014,  
87% în 2015) 
 
Baza de date a sistemului de 
alertă elaborată. 
 
Metodici noi de predicţie de 
lungă durată (a vremii şi a 
fenomenelor 
hidrometeorologice 
nefavorabile) implementate 
 
Staţia aerologică funcţională 
(din anul 2015). 
 
Staţii hidrometrice automate 
funcţionale pe r.Nistru (10 staţii 
în 2013). 
 
Staţie hidrologică lacustră 
funcţională la lacul Costeşti-
Stînca (din anul 2013). 
 
Staţii meteorologice noi 
funcţionale (4 staţii în 2014). 
 
Radar meteorologic Doppler 
funcţional (din anul 2013). 
 
Senzori şi softuri noi instalate 
la punctele de observaţii (anul 
2014). 
 
Laborator pentru calibrarea 
utilajului şi echipamentului din 
dotare funcţional  (din anul 
2013). 
 
Staţii automate de monitoring 
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al calităţii aerului înzestrate cu 
panouri de vizualizare pentru 
informatizarea populaţiei (anul 
2015). 

Total  Subprogram 3  52648,9 44809,0 28100,8  

Subprogramul 4. Dezvoltare a sectorului studierii, folosirii şi protecţiei subsolului:  Reglementează controlului folosirii raţionale şi protecţiei subsolului, urmărește respectarea 
legislației în extinderea bazei de materie primă minerală. Acest subprogram este realizat de către Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale şi EHGeoM.  
Scopul subprogramului: Asigurarea utilizării raţionale a resurselor minerale utile, asigurarea reglementării şi respectării legislaţiei în domeniul subsolului, organizarea cercetărilor 
geologice în scopul extinderii bazei de materie primă minerală. 
A. Probleme cheie:  
 Imperfecţiunea şi insuficienţa cadrului 

legislativ-normativ în domeniul 
controlului, folosirii raţionale şi 
protecţiei subsolului, cercetărilor 
geologice. 

 Gestiunea ineficientă a resurselor 
minerale, exploatarea neautorizată, 
necontrolată a acestora, ineficienţa 
controlului realizat în acest domeniu. 

 Insuficienţa datelor şi a  cercetărilor 
geologice la determinarea obiectelor de 
perspectivă pentru extinderea bazei de 
materie primă minerală pe zone şi 
raioane.  

B. Obiectivele de politici pe termen mediu: 
 Perfectarea cadrului normativ în 

domeniul cercetării geologice, 
controlului, folosirii raţionale şi 
protecţiei subsolului. 

 Asigurarea utilizării raţionale a resurselor 
minerale utile. 

 Dezvoltarea bazei de materie primă 
minerală pe teritoriul republicii. 

 Studierea geologică a subsolului în 
scopul dezvoltării bazei de materie primă 
minerală şi prognozarea proceselor 
geologice  periculoase. 

A. Acţiuni curente: 
 Elaborarea mecanismelor de implementare a Codului 

subsolului. 
 Efectuarea controlului de stat asupra folosirii raţionale şi 

protecţiei subsolului. 
 Elaborarea programelor de stat de cercetare geologică a 

subsolului, a programelor de dezvoltare a lucrărilor de 
explorare geologice pentru extinderea bazei de materie 
primă minerală. 

 Elaborarea balanţei de stat a rezervelor de substanţe 
minerale utile. 
 

 Efectuarea lucrărilor  de monitorizare a apelor subterane 
în scopul protecţiei lor de poluare şi de epuizare, precum 
şi folosirii raţionale. 

 Efectuarea lucrărilor de monitorizare şi prognozare a 
proceselor geologice periculoase:  

- proceselor geologice exogene;  
- prognozare a cutremurelor de pământ. 

 
 
 
 
B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a 
resurselor: 

 
C. Acţiuni nou identificate: 

 
3000,0 
 

 
3000,0 

 
3000,0 
 

 
Acte normative în domeniul 
relaţiilor miniere aprobate (1 act 
aprobat anual). 
 
Controale efectuate (220 
controale efectuate anual) 
Plan pe obiecte elaborat (1 plan 
elaborat anual). 
 
Balanţă de stat a rezervelor de 
substanţe minerale utile 
întocmită (1 balanţă întocmită 
anual). 
Rapoarte geologice întocmite (3 
rapoarte până în 2015) 
 
Rapoarte geologice (la 
cercetarea apelor subterane şi 
proceselor geologice 
periculoase) întocmite (3 
rapoarte până în 2015) 
 
Lucrări hidrogeologice și 
geotehnice și lucrări de 
prognozare a cutremurelor de 
pământ realizate (1 obiect 
realizat între 2013-2014). 
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Total  Subprogram 4  3000,0 3000,0 3000,0  

Subprogramul 5. Radioprotecţie şi Securitate Nucleară:  Include reglementarea, autorizarea şi controlul în domeniul nuclear şi radiologic şi este  realizat de către Agenţia Naţională 
de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice.   
Scopul subprogramului: Supravegherea desfăşurării activităţilor nucleare şi radiologice, depistarea şi informarea despre încălcările ce pot duce la iradieri periculoase ale personalului, 
populaţiei sau la poluarea cu substanţe radioactive a mediului. 
A. Probleme cheie:  
 Nivelul redus de reglementare a 

activităţilor nucleare şi radiologice. 
 Lipsa unui management adecvat al 

deşeurilor radioactive. 
 Insuficienta capacităţilor instituţionale de 

reglementare a activităţilor nucleare şi 
radiologice. 

B. Obiectivele de politici pe termen mediu: 
 Asigurarea unui cadru normativ adecvat 

în domeniul reglementării activităţilor 
nucleare şi radiologice. 

 Asigurarea securităţii şi protecţiei 
personalului, populaţiei şi mediului 
ambiant de impactul negativ al radiaţiilor 
ionizante. 

 Asigurarea managementului în condiţii 
de siguranţă a deşeurilor radioactive. 

 Extinderea colaborării internaţionale în 
domeniul radiologic. 

 Consolidarea capacităţilor de 
reglementare a activităţilor nucleare şi 
radiologice. 

 Inventarierea continuă a cantităţilor de 
materiale nucleare, a dispozitivelor şi 
echipamentelor pertinente pentru 
proliferarea armelor nucleare şi a altor 
dispozitive nucleare explozive şi 
controlul lor. 

 Asigurarea şi monitorizarea condiţiilor de 
îndeplinire a garanţiilor nucleare. 

 Combaterea traficului ilicit de materiale 
nucleare. 

 Dezvoltarea colaborării cu organele de 

A. Acţiuni curente: 
 Ajustarea cadrului normativ în domeniul reglementării 

activităţilor nucleare şi radiologice la standardele 
europene prin elaborarea și aprobarea:  
 Regulamentului privind Securitatea Radiologică 

pentru Instalaţii de iradiere panoramice; 
 Regulamentului privind Securitatea Radiologică 

pentru incinte neamenajate; 
 Regulamentului privind Cerinţe Fundamentale de 

Radioprotecţie. 
 Regulamentului privind Securitatea Radiologică în 

medicina nucleară; 
 Regulamentului privind Securitatea Radiologică 

pentru activităţi de roentgendiagnostic şi 
radiologice intervenţională. 

 Evidenţa surselor de radiaţii ionizante şi a persoanelor 
fizice şi juridice autorizate. 

 Controlul şi supravegherea de stat a activităţilor 
nucleare şi radiologice. 

 Gestionarea Registrului naţional electronic al  surselor 
de radiaţii ionizante şi al persoanelor fizice şi juridice 
autorizate. 

 Instruirea personalului responsabil de activităţile 
nucleare şi radiologice în domeniul legislaţiei existente 
în domeniu. 

 Implementarea prevederilor Tratatului de neproliferare 
a armelor nucleare, Acordului dintre Republica 
Moldova şi Agenţia Internaţională pentru Energie 
Atomică cu privire la aplicarea garanţiilor în raport cu 
Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare. 

 Implementarea prevederilor Convenţiei privind 
protecţia fizică a materialelor nucleare, a 
Amendamentului la această Convenţie şi a Convenţiei 
privind combaterea actelor de terorism nuclear. 

 
1369,6 

 
1394,6 

 
1628,7 

Numărul de acte normative 
aprobate (2 în 2013, 2 în 2014, 1 
în 2015). 
 
Numărul de autorizaţii şi de 
certificate de securitate acordate. 
 
Numărul misiunilor de control şi 
supraveghere de stat, acte de 
control, prescripţii (105/70/60 în 
2013, 110/70/60 în 2014, ?/?/? în 
2015). 
 
Ponderea colaboratorilor care au 
urmat cursuri de perfecţionare  
 
Numărul de cursuri de 
perfecţionare organizate (2 
cursuri organizate anul). 
 
Numărul persoanelor instruite 
(cca 60). 
 
Raport naţional anual privind 
materialele nucleare elaborat. 
 
Baza de date privind incidentele 
de trafic ilicit creată. 
 
Număr de misiuni în teritoriu. 
 
Numărul de surse orfane 
depistate. 
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reglementare în domeniul nuclear şi 
radiologic din alte ţări. 

 

 Elaborarea Planului de Acţiuni şi Măsuri de depistare şi 
identificare a surselor de radiaţii ionizante orfane în 
teritoriu. 

 
B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a 
resurselor: 
 
 

 . Acţiuni nou identificate: 
 

 
Exerciţiu practic în teritoriu. 
 
Echipă Mobilă de Experţi 
funcţională. 
 
Costul mediu unui angajat 
(94.78 mii lei in 2013; 95.41 mii 
lei in 2014; 112.27 mii lei in 
2015) 

Total  Subprogram 5  1369,6 1394,6 1628,7  
TOTAL  PROGRAM  355156,6 314830,2 299983,3  
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4. Distribuirea alocărilor de resurse pe subprograme de cheltuieli în cadrul programului Protecţia mediului înconjurător si hidrometeorologia, pe anii 2013-2015 

Denumirea programului Total cheltuieli publice (mii  lei) Prognoza (mii  lei) 
Ponderea fiecărui program in 
suma totala a cheltuielilor din 

sector (%) 

  
              

2011 executat 2012 aprobat 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Programul   Protecţia mediului 299533,2 292370,5 400811,3 337653,8 301271,0 100,0  100,0  100,0  
     Subprogramul 1. Elaborare a politicii şi management în 
domeniul protecţiei mediului 148466.8 166274.7 257235,5 227759,8 228735,3 64,2 67,5 75,9 

     Subprogramul 2. Securitate ecologică a mediului 28356.7 39636.0 41202,6 37863,8 38518,5 10,3 11,2 12,8 
     Subprogramul 3. Control al calităţii mediului şi prognoză 
meteo 17795.2 40858.8 52348,9 44809 28100,8 13,1 13,3 9,3 
     Subprogramul 4. Dezvoltare a sectorului studierii, folosirii 
şi protecţiei subsolului 3000.0 3000.0 3000,0 3000,0 3000,0 0,7 0,9 1,0 

     Subprogramul 5. Radioprotecţie şi securitate nucleară 985.0 1153.0 1369,6 1397,6 1628,7 0,3 0,4 0,5 

Fondul de dezvoltare regională 24328,0 41448,0 45654,7 22823,6 1287,7 11,4 6,8 0,4 

Total pe ramură (sector) 275205.2 414709,0 400811,3 337653,8 301271,0 100,0 100,0 100,0 

Finanţat de la:                  

Bugetul de stat total 299533,2 414709,0 355156,6 314830,2 299983,3 100,0 100,0 100,0 

inclusiv:                 

  cheltuieli de baza 57846.3 63151.0 52083,5 54766,9 60417,9 13,0 16,2 20,1 

  fonduri şi mijloace speciale 156595.3 172538.0 265300 233075,0 233075 66,2 69,0 77,4 

  proiecte investiţionale finanţate din surse externe 60763.6 137572.0 37773,1 26988,3 6490,4 9,4 8,0 2,2 

Bugetele unităţilor administrativ - teritoriale           

Bugetul asigurărilor sociale de stat                 

Fondul de dezvoltare regională 24328,0 41448,0 45654,7 22823,6 1287,7 11,4 6,8 0,4 

Fondurile de asigurări obligatorii de asistenţă medicală                 

Total pe ramură (sector) 275205.2 373261.0 400811,3 337653,8 301271,0 100,0 100,0 100,0 
Preşedintele grupului  de lucru responsabil de elaborarea strategiei sectoriale   -  Bajureanu Rodion, viceministru, Ministerul Mediului  


