
Anexa 2 

la demersul nr. 02-05/1224 din 28.03.2019 

 

Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli în domeniul protecției mediului în anul 2018 

Denumirea Sectorului:  Protecția mediului 

Acțiuni CBTM din anul 2018 Cheltuieli CBTM din anul 2018 

1 2 3 4 5 

Planificat Realizat Planificat Realizat Devieri (explicații) 

 

A. Măsurile de politici - în curs de desfășurare care au acoperire financiara in linia de baza TOTAL 

70.01. Politici privind 

guvernarea, cooperarea, 

promovarea, dezvoltarea 

cadrului politic, legislativ și 

normativ în domeniul 

protecției mediului și utilizării 

raționale a resurselor 

naturale, inclusiv: 

 

 19 422,4 2.824,8   

1. Crearea unui sistem nou de 

guvernare de mediu și 

dezvoltarea cadrului politic, 

legislativ și normativ în 

domeniul protecției mediului și 

utilizării raționale a resurselor 

naturale în conformitate cu 

angajamentele asumate în 

Acordul de Asociere RM-UE  

Actele normative aprobate privind reforma 

instituțională 

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 548 din 13 iunie 2018 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a noului Inspectorat pentru Protecția 

Mediului, structura și efectivul-limită ale acestuia; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 549 din 13.06.2018 cu 

privire la constituirea, organizarea și funcționarea 

Agenției de Mediu. 

 

În scopul dezvoltării cadrului normativ în 

domeniul conservării biodiversității și utilizării 

raționale a resurselor naturale au fost 

elaborate și aprobate:  

8.490,9 

 (cheltuielile de personal și 

întreținere ale Ministerului) 

34,4 Cheltuielile de personal și întreținere ale 

Ministerului au fost finanțate din Programul 

51.01 

 



- Legea nr. 132 din 13.07.2018 privind fondarea 

Rezervației biosferei „Prutul de Jos”;  

- Legea nr. 144 din 19.07.2018 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 1538/1998 

privind fondul ariilor naturale protejate de stat; 

- Legea nr. 237  din  17.11.2017 pentru 

modificarea și completarea Legii regnului animal 

439/1995 (în vigoare 16.08.18); 

- Legea nr. 7 din 05.04.2018 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 149/2006 privind fondul 

piscicol, pescuitul şi piscicultura); 

- Legea nr. 96  din  07.06.2018 pentru  ratificare 

Protocolului adiţional Nagoya-Kuala Lumpur 

privind răspunderea şi repararea prejudiciului la 

Protocolul de la Cartagena privind  

biosecuritatea; 

- Legea nr. 98  din  07.06.2018 privind 

combaterea insectelor defoliatoare şi agenţilor 

patogeni ai bolilor în Rezervaţia Știinţifică „Plaiul 

Fagului”; 

- Legea vânătorii și fondului cinegetic (aprobată 

în ședința de plen al Parlamentului RM din 

29.11.2018; 

 

-  HG nr. 397  din  25.04.2018 cu privire la 

schimbul unor terenuri (Cărpineni, Hînceşti). 

  - H G nr. 531  din  06.06.2018cu privire la 

schimbul unor terenuri; 

  - HG nr. 612 din 04.07.18 Cu privire la 

completarea Nomenclatorului lucrărilor sezoniere, 

aprobat prin HG nr.127 din 19 noiembrie 2004; 

HG nr. 799/2018 privind efectuarea vînătorii în 

sezonul de vînătoare 2018-2019; 

- HG nr. 936 din 20.07.2018 cu privire la 

modificarea Regulamentului-cadru al zonelor 

umede de importanţă internațională, aprobat prin 

HG nr. 665/2007  

 - HG nr. 937 din 24.09.2018 pentru modificarea 

HG nr. 799/2018 privind efectuarea vînătorii în 

sezonul de vînătoare 2018-2019; 

- HG nr. 866 din 20.07.2018  cu privire la 



aprobarea formularelor-tip ale actelor permisive 

emise de către autoritatea centrală abilitată cu 

gestiunea resurselor naturale şi protecţia 

mediului; 

- HG nr.  1279 din 26.12.2018 privind autorizarea 

pescuitului în obiectivele acvatice piscicole 

naturale. 

 

În domeniul deșeuri și substanțe chimice au 

fost elaborate și aprobate:  

 

- Legea nr.277/2018 privind substanțele chimice 

care va permite dezvoltarea mecanismelor de 

implementare a legii  

Au fost aprobate 5 hotărîri de Guvern pentru 

implementarea legii nr.209/206 privind deșeurile:  

- H.G. nr. 99/2018 pentru aprobarea Listei 

deșeurilor 

- H.G. nr. 501/2018 pentru aprobarea Instrucțiunii 

cu privire la ținerea evidenței și transmiterea 

datelor și informațiilor despre deșeuri și 

gestionarea acestora 

- H.G. nr. 682/2018 cu privire la aprobarea 

Conceptului SIA „Managementul deșeurilor” 

- H.G. nr. 212/2018 pentru aprobarea 

Regulamentului privind  deșeurile de echipamente 

electrice și electronice.  

- H.G. nr. 373/2018 cu privire la Registrul 

național al emisiilor și al transferului de poluanți;  

 

Managementul integrat al apelor: 

- Legea pentru modificarea și completarea Legii 

apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011 transpune 

prevederile Directivei 2000/60/CE (aprobat în 

lectura II pe data de 15 noiembrie 2018); 

- Planul de gestionare a districtului bazinului 

hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră 

(aprobat în şedinţa Guvernului 03.10.2018); 

- Programul de promovare a economiei „verzi” în 

Republica Moldova pentru anii 2018-2020 și 

Planul de acțiuni pentru implementarea acestuia 



(Hotărîrea Guvernului nr. 160 din 21 februarie 

2018); 

 

 

2. Dezvoltarea cooperării 

internaționale inclusiv în scopul 

atragerii investițiilor externe în 

domeniul protecției mediului  

Au fost achitate Cotizatiile in organizatiile 

internationale  

1.500,0  

 

806,0 - 694 

Au fost aprobată suma de 1 359,6 lei. Au 

fost  

3. Promovarea activităților de 

informare, conștientizare și 

educație ecologică  

Cheltuieli pentru organizare de evenimente și 

acțiuni de mediu  

5.000,0  

 

324,2 - 4675,8 

Realocare la alte măsuri 

 

4. Asigurarea administrării 

eficiente a Fondului Ecologic 

Național  

Suma salariilor  pentru personal FEN, baza 

tehnico-materială a FEN și a Ministerului etc. 

3.960,9  

Cheltuieli din FEN 

580,0 - 3380,9 

 

5. Funcționarea Agenției de 

Mediu. 

 

  1.080,2 -  

70.07. Cercetări științifice 

aplicate în domeniul protecției 

mediului (FEN) 

 1 107,3 0,0 - 1 107,3 

70.02. Dezvoltarea 

managementului, 

infrastructurii de gestionare a 

deșeurilor menajere solide și a 

altor fluxuri de deșeuri 

specifice, inclusiv realizarea 

activităților de amenajare, 

salubrizare și  gestionare a 

deșeurilor menajere solide, 

inclusiv: 

 

51 817,5 

 

 

11 474,5 (fără APL)  

1. Dezvoltarea infrastructurii de 

gestionare a deșeurilor menajere 

solide și a altor fluxuri de 

deșeuri specifice (construcția 

infrastructurii de deșeuri.) 

Pe parcursul anului 2018, din surse alocate de la 

FEN au fost finanțate 2 proiecte pe domeniul de 

gestionare a deșeurilor și anume: 

1. ,,Amenajarea platformelor ecologice pentru 

colectarea deșeurilor menajere în mun. 

Chisinău”. Beneficiarul proiectului este Direcția 

Locativ-Comunală și Amenajare a Primăriei 

mun.Chisinau.  

Astfel, au fost construite: 

 15 platforme (cu 6 containere),  

15 platforme (cu 3 containere,  

28 892,4 

 

 

11 351,4 

 

Dintre care: 

 

 

 

 

 

8779,13  

(Cheltuieli din FEN) 

 

-17 541,0 

Proiectele au fost finanțate din FEN în 

conformitate cu ceririle recepționate la 

initiativa APL. 



17 platforme cu 4 containere.  

 

 

2. ,,Colectarea și transportarea mecanizată a 

deșeurilor în orașul Cornești, raionul Ungheni”. 

In cadrul proiectului s-au procurat: 

- un tractor de marca MTZ-82.1, 

- o remorcă basculantă cu oblon suplimentar 

2PTS5,  

-o lamă frontale universală pentru îngrămădit și 

curățit deșeurile,  

-un încărcător frontal de metal PCU-08 pentru 

incărcarea deșeurilor, 

 o perie rotativa MC-20 pentru curățit trotuarele. 

 

3. ,,Optimizarea sistemului gestionării deșeurilor 

solide în raionul Vulcănești”.  

În cadrul proiectului au fost procurate 

-1 autospecială pentru acumularea și transportarea 

deșeurilor menajere solide,  

- 3514 pubele (de 120 L)  

- 31 platforme construite și reabilitate pentru 

amplasarea containerelor de acumulare a 

deșeurilor menajere solide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

433,2  

(Cheltuieli din FEN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 139, 1 

(Cheltuieli din 

FNDR) 



 

 

 

 

 

 

 

2. Dezvoltarea sistemului de 

clasificare, etichetare și 

înregistrare a substanțelor 

chimice în Republica Moldova 

Nu au fost întreprinse acțiuni din considerentul că 

măsura nu a fost finanțată. 

1.000,0 

 

0,0 Reieșind din faptul că Legea nr. 277/2018 a 

fost adoptată la finele anului 2018 nu a  fost 

posibilă dezvoltarea actului normativ în lipsa 

bazei legale pentru stabilirea sistemului de 

clasificare, etichetare și înregistrare a 

substanțelor chimice. 

Comitent, în această perioadă ca urmare a 

negocierilor cu organismele internaționale a 

fost posibilă lansarea unui proiect de 

asistență tehnică "Îmbunătățirea cadrului 

instituțional și de reglementare privind 

gestionarea substanțelor chimice și 

deșeurilor pe tot parcursul ciclului lor de 

viață în Republica Moldova", finanțat de 

Programul Națiunilor Unite pentru Mediu. 

Aplicația de proiect a fost realizată în anul 

2016 și acceptată pentru finanțare în 2018. 

Scopul proiectului este dezvoltarea bazei 

normative în domeniul deșeurilor și 

substanțelor chimice inclusiv și a  sistemului 

de clasificare, etichetare și înregistrare a 

substanțelor chimice. Proiectul va avea o 

durată de 2 ani. 

     

3.Realizarea activităților de 

amenajare, salubrizare și  

gestionare a deșeurilor 

menajere solide de către 

autoritățile publice locale 

Acțiunile APL în domeniul deșeurilor. 

19924,76   

70.04. Monitoringul calității 

mediului, asigurarea, 

dezvoltarea infrastructurii de 

protecție antiviitură şi 

reconstrucția ecologică a 

 

35 022,8 23 040,1  



terenurilor, inclusiv: 

1. Dezvoltarea rețelei de 

observații și monitoring a 

calității factorilor de mediu și a 

resurselor naturale  

Nu au fost întreprinse acțiuni din considerentul că 

măsura nu a fost finanțată. 

26 322,8 0,0 - 1 314,9 

Suma nu a fost alocata Serviciului 

Hidrometeorologic de Stat prin scrisoarea 

nr.02/1732 din 29.10.18  adresată Serviciului 

Fondului de Dezvoltare al MADRM s-a 

solicitat inchiderea proiectului Nr.6052 

atribuit în baza contractului nr.4/4489-6059 

din 09.07.2018.   

Aceasta a fost înanintata în legatură cu 

faptul că proiectul dat este destinat în 

totalmente Direcției Monitoring al Calității 

Mediului, care conform HG 549 din 

13.06.2018 este transferată în cadrul 

Agenției de Mediu 

2. Întreținerea, reconstrucția și 

dezvoltarea infrastructurii de 

protecție antiviitură.  

 

Restabilirea digurilor de protecție din s. Palanca,r. 

Ștefan Vodă,  r. Cantemir și s. Văleni, r. Cahul 

 

 

8 700,0 

 

 

14.588,75 - 12 943,5 

Realocări 

3. Reconstrucția ecologică a 

terenurilor supuse alunecărilor 

de teren 

Reconstrucția ecologică a terenurilor supuse 

alunecărilor de teren 

6.000,0 7.663,8 + 1 663,8 

Realocări  

4. Intreținerea Oficiului 

Finanțării de Carbon 
 

254,8 649,0   

70.09. Asigurarea integrității 

deșeurilor de pesticide, stocate 

pe teritoriul Republicii 

Moldova 

Sunt activitățile APL  

3 294,5 381,4  

Bugetul Autorităților publice locale 

1. Supravegherea deșeurilor de 

pesticide vechi și inutilizabile 

stocate în depozite special 

amenajate în vederea asigurării 

securității ecologice la nivel 

local 

Sunt acțiunile APL -urilor 

788,7   

2. Activități realizate de 

autoritățile publice locale în 

vederea asigurării  securității 

ecologice la nivel local 

Sunt acțiunile APL -urilor 

367,3   



50.10 Prevenirea hazardelor 

naturale, precum și alte 

fenomene hidrologice 

periculoase, inclusiv: 

 22 352,6 19 694,8 

  

1. Efectuarea observațiilor 

meteorologice, hidrologice și 

agrometeorologice, informarea 

factorilor de decizie și a 

populației privind condițiile 

meteorologice și fenomenele 

meteorologice și hidrologice 

periculoase. 

730 observatii meteorologice; 

82 avertizari meteo; 

8100 observatii asupra umiditatii solului; 

10800 observatii agrometeorologice; 

49466 probe a componentelor de mediu (aer 

atmosferic, ape de suprafață, sol, radioactivitatea 

mediului) 

19 237,4 20.799,6 Întreg bugetul alocat pentru SHS în anul 

2018 (20912,3 mii lei) a fost utilizat 

activitatea de baza a SHS  

 

(devierea intre planificat si executat au 

apărut deoarece pe parcursul anului 2018, 

Serviciului i-a fost alocata suma de 

1606200,00 lei pentru salarizare(ca urmare 

a creșterii salariilor; 1000000,00 lei-pentru 

achitarea datoriei fata de operatoul Chinec 

SRL (ce datea din decembrie 2017). Au fost 

realocate de la SHS catre Amentia de mediu 

suma de 911000,00 lei.) 

 

 

2. Modernizarea infrastructurii 

de observații meteorologice, 

hidrologice și 

agrometeorologice 

Nu au fost întreprinse activități 2 640,7 0,0 

 

 

- 2 640,7 

In anul 2018 SHS nu a beneficiat de proiecte 

finanțate de la  FEN, deoarece în contextul 

reorganizării instituțiilor din subordine nu au 

fost transferați sumele planificate. 

Bugetul Autorităților publice locale 

70.10. Întreținerea și 

îngrijirea animalelor fără 

stăpîn 

Sunt activitățile APL pentru întreținerea 

adăposturilor pentru animale fără stăpîn  
1 698,0 

 

0,0 

 

70.03. Securitatea ecologică și 

activități de îmbunătățire a 

acesteia, inclusiv: 

 59.731,3 

 

33.868,0 

 

-25 863,3 

1. Exercitarea controlului 

ecologic de stat privind 

respectarea și implementarea 

legislaţiei în domeniul protecţiei 

mediului şi utilizării resurselor 

naturale, inclusiv a resurselor 

biologice acvatice. 

Inspectoratul pentru Protecția Mediului a efectuat 

1993 controale inopinate asupra agenților 

economici (controale planificate nu s-au efectuat 

din cauza reformei instituționale); a încheiat 4534 

procese-verbale cu privire la contravenții; au fost 

întocmite 8779 acte de inspectare (inclusiv și 

procese-verbale de control echivalente lor); au 

37 130,9 

 

 

 

 

 

 

30232,4 

IES cu IPM 

 

 

 

 

 

-5150,00. 

Ministerul Finantelor a aprobat un buget de 

32238,9 mii lei. Acoperirea financiara nu a 

fost pe deplin. 



fost întocmite 186 avize cu privire omologarea 

produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților. 

Până la intrare în funcțiune a Agenției de 

Mediu Inspectoratul a eliberat 144 avize ale 

expertizei ecologice de stat; 194 autorizații de 

mediu pentru folosința specială a apei; 871 

autorizații de emisii a poluanților în atmosferă de 

la sursele fixe; 1040 de autorizații pentru tăieri  în 

fondul forestier și pe terenurile cu vegetație 

forestieră. 

Inspectorii de mediu au aplicat amenzi în 

sumă de 5 mln. 340 mii 561 lei, din care a fost 

achitată suma de 2 mln.458 mii 483 lei. 

Prejudiciul cauzat mediului și înaintat pentru  

achitare a constituit 7 mln. 877 mii 048 lei. 

 

Serviciul Piscicol a efectuat 597 razii și deplasări 

în teritoriu, încheiate 1011 procvese verbale 

contravenționale, 1343 controale efectuate. 

Amenzi aplicate – 542250,0 lei, incasate inclusiv 

în 72 ore– 162485,0 lei. 

In anul de gestiune au fost eliberate 19069 

permise de pescuit, pentru care au fost incasate 

mijloace financiare în sumă de 3.575.970,0 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3635,6 

2. Reorganizarea și 

eficientizarea sistemului de 

supraveghere și control ecologic 

de stat în conformitate cu 

reforma în domeniul controlului 

de stat inițiată la nivel național 

și fortificarea capacităților 

tehnico-umane a organelor de 

control reformate. 

Nu au fost întreprinse activități pe parcursul 

anului. 

 

În contextul reformării instituțiilor de mediu, 

inclusiv a IPM pe parcursul anului 2018, nu s-au 

alocat bani din FEN. 

12.379,3 - FEN 0,0 - 12 379,3 

În contextul reformării instituțiilor de mediu, 

inclusiv a IPM pe parcursul anului 2018, nu 

s-au alocat bani din FEN. 

Bugetul Autorităților publice locale 

3.Asigurarea securității 

ecologice a mediului în cadrul 

autorităților publice locale 

Aici sunt acțiunile APL 

10 221,1   

70.06 și 70.08. Reglementarea, 

controlul activităților nucleare 
  

4 610,8 4 486,0 -27,6 



și radiologice, precum şi 

asigurarea integrității 

acestora, inclusiv: 

1. Asigurarea reglementării, 

supravegherii, autorizării și 

controlul desfășurării în 

siguranță a activităților nucleare 

și radiologice și sporirea 

securității și protecției 

populației și a mediului ambiant 

de impactul negativ al radiațiilor 

ionizante 

- În rezultatul activităților de elaborare și 

promovare a proiectelor de acte normative a fost 

aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 608  din  

03.07.2018, Regulamentul privind asigurarea 

securității radiologice în activități cu surse de 

radiație ionizantă în exteriorul incintei special 

amenajate. 

 

- În baza inițiativei Ministerului Afacerilor 

Externe și Integrării Europene și autorităților 

publice relevante în scopul realizării Planului de 

Acțiuni la Acordul de asociere RM -UE, prin 

Dispoziția Guvernului nr. 302 din 2018, 

ANRANR a participat în grupul de lucru privind 

elaborarea proiectului strategiei naționale CBRN, 

proiectul căreia a fost avizat cu autoritățile 

interesate și transmis experților internaționali 

pentru expertizarea definitivă. 

- La compartimentul monitorizarea implementării 

Planului de Acțiuni la Strategia Națională privind 

Managementul Deșeurilor Radioactive, a fost 

efectuată sinteza activității și prezentat 

Guvernului Raportul privind implementarea 

Planului dat pentru perioada ianuarie aprilie 2017- 

decembrie 2017. 

 

- Au fost eliberate 90 Autorizații radiologice 

pentru diferite genuri de activitate și 170 

Certificate de Securitate pentru instalații cu surse 

de radiație ionizantă. 

Totodată, au fost reperfectate 12 Autorizații 

radiologice și 27 Certificate de Securitate, cauza 

fiind modificarea datelor din conținutul 

autorizației (schimbarea sediului agentului 

economic, lărgirea domeniului de activitate, 

schimbarea persoanei responsabile de 

radioprotecție, etc.). 

2 136,3 2001,3 - 135,0 

 

Din suma de 2050,7 aprobate la buget au 

fost executate 2001,3, devierea fiind de 49,4 

(sold de alocații). Devierea se explică prin 

reducerea semnificativă a plății pentru 

arenda sediului ANRANR, la afârșitul anului 

2018,  

 



 

- Au fost oferite circa 1350 de consultări 

agenților economici referitor la procedura de 

autorizare. 

 

-Au fost depistate și identificate 359 surse 

radioactive, aflate în afara controlului de stat 

(surse orfane). 

- Pe parcursul anului 2018 au fost efectuate în 

total 74 de controale dintre care: 71 planificate și 

3 inopinate. În urma controalelor au fost întocmite 

74 acte de control și emise 18 prescripții privind 

înlăturarea neajunsurilor depistate. 

 

- În scopul evaluării progresului în cadrul 

implementării prevederilor Tratatului privind 

neproliferarea armelor nucleare la care Republica 

Moldova este parte și aplicarea garanţiilor 

nucleare, au fost sintetizate materialele şi 

perfectate 4 rapoarte trimestrilae și 1 raport anual 

privind realizarea Acordului de Garanţii nucleare, 

a Protocolului Adiţional şi a Protocolului privind 

Cantităţile Mici de Material Nuclear (SQP), cu 

transmiterea la AIEA. 

- A fost susținut al treilea Raport Național la 

Sesiunea a șasea a părților la Convenția Comună 

privind Managementul în Siguranță a 

Combustibilului Ars și Managementului în 

Siguranță a Deșeurilor Radioactive din cadrul 

AIEA. 

2. Supravegherea deșeurilor 

radioactive stocate la Obiectele 

speciale 5001, 5002  și 

asigurarea managementului în 

condiții de siguranță a acestora 

Supravegherea deșeurilor radioactive stocate la 

Obiectele speciale 5101, 5102  și asigurarea 

managementului în condiții de siguranță a 

acestora 

2 474,5 2484,7 + 48,3 

 

Suma veniturilor colectate a fost mai mica 

decât cea planificata cu 48,3 mii lei din lipsa 

solicitărilor de transmitere a deșeurilor 

radioactive din partea agenților economici.  

 

70.05. Dezvoltarea, 

regenerarea vegetației verzi, 

inclusiv consolidarea rețelelor 

 
10 050,0 2 487,9   



de arii naturale protejate, 

precum și promovarea 

acțiunilor de conștientizare, 

iclusiv: 

1. Împădurirea terenurilor 

degradate, reconstrucția 

ecologică a pădurilor și spațiilor 

verzi și extinderea suprafețelor 

acoperite cu păduri 

Prestate servicii APL, vizînd extinderea 

terenurilor acoperite cu vegetație forestieră pe o 

suprafață de 2002 ha, în cadrul a cca 84 primării 

din cadrul a 20 unități administrativ teritoriale de 

nivelul II 

7000,0 

 

1520,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

966,3 

 

- 7 562,1 

Proiectul 5401 finanțat din FEN a fost 

aprobat pentru suprafața de 2500 ha. 

Entitățile silvice subordonate, respectînd 

hărțile tehnologice de plantare a pădurii au 

efectuat lucrările premergătoare de creare a 

plantațiilor forestiere pe terenuri degradate, 

care ulterior au fost declarate ca cheltuieli 

neeligibile din partea FEN-ului, fapt pentru 

care sumele respective au fost suportate de 

entitățile silvice subordonate, respectiv 

nefiind finanțate din bugetul de stat în 

mărimea necesară. 

 

A fost finanțat și Proiectul “Un arbore 

pentru dăinuirea noastră” 

2. Promovarea companiilor de 

informare și a altor activități în 

domeniul conservării 

biodiversității 

Activități organizatorice pentru desfășurarea 

evenimentelor ce țin de protecția mediului 

50,0  - 100,0 

 

Suma nu a fost alocată.  

 

Companiile de informare și a altor activități 

în domeniul conservării biodiversității au 

fost efectuate din sursele proiectelor 

finanțate din exterior. 

3.Consolidarea rețelei de arii 

naturale protejate de stat pentru 

conservarea biodiversității 

 

3000,0 0,0 - 1 409,4 

Suma preconizată constituie doar 2,9% din 

totalul costurilor și cheltuielilor suportate la 

consolidarea rețelei ariilor naturale protejate. 

Mai mult, în temeiul Legii nr. 1538-XIII din 

25.02.98, privind fondul ariilor naturale 

protejate de stat, cu modificările şi 

completările ulterioare şi a Hotărîrii 

Parlamentului nr. 201 din 12.07.2013 

privind fondarea Parcului Naţional ”Orhei”, 



precum şi în scopul asigurării menţinerii, 

conservării şi folosirii raţionale a diversităţii 

biologice, complexelor naturale unice, 

valorii estetice şi cultural-istorice deosebite, 

şi folosirii lor în scopuri ştiinţifice, culturale, 

turistice, instructive şi educative a fost creat 

Parcului Naţional ”Orhei”, care se extinde 

pe o suprafaţă de 33792,09 ha, inclusiv 

terenuri în proprietate publică a statului – 

19509,51 ha (18551,4 ha – fond forestier de 

stat), al autorităţilor publice locale 4404,87 

şi terenuri în proprietate privată – 9877,71 

ha. 

     În conformitate cu Hotărîrea nr. 

150  din  02.03.2010 pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei “Moldsilva”, structurii 

şi efectivului-limită ale aparatului central al 

acesteia (cu modificările şi completările 

ulterioare), Parcul Naţional ”Orhei” este 

instituţie publică, subordonată Agenției 

”Moldsilva”, finanţarea căreia este 

reglementată de art.90 al Legii nr.1538 din 

25.02.98 privind fondul ariilor naturale 

protejate de stat şi al Regulamentului - cadru 

a parcurilor naţionale, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 782  din  03.08.2000, adică, 

Agenţia “Moldsilva” urma să prezinte 

Ministerului Finanţelor propuneri de buget 

întru asigurarea funcţionalităţii instituţiei 

menţionate mai sus, la acest compartiment 

fiind necesari cca. 7100,0 mii lei, fapt ceea 

ce și a efectuat Agenția ”Moldsilva” doar că 

în bugetul de stat de către Ministerul 

Finanțelor nu a prevăzut asemenea sursă 

financiară, situație ce sa repetat din 2014-

2018. Alte surse în acest domeniu nu au fost 

alocate, cu excepția celor enunțate din cadrul 

entităților silvice subordonate, reiterînd 

asupra necesității includerii sumei de 7100,0 

mii lei în bugetul de stat pentru asigurarea 



funcționalității PN Orhei. In cazul prevedrii 

și alocării unor sume mai mici, decît ceea ce 

este solicitată, funcționarea instituției 

publice PN Orhei nu va putea fi organizată, 

respectiv valorificare va fi ineficientă (cum 

este cazul și celor 1409,4 preconizate). 

 

 

Lucrări de menținere a parcurilor Țaul și din 

Nisporeni 

 

 

2 487,9  

  
  

    

TOTAL pe sector, dintre care 
  

390 093,9 99 518,7   

A. Măsurile de politici - în 

curs de desfășurare care au 

acoperire financiara in linia 

de baza  

  

390 093,9 99 518,7   

B. Măsurile de politici – 

acceptate suplimentar la linia 

de bază  

  

- -  - 

C. Masuri de politici noi 
  

- -   

 
 

   

 


