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Co privire la regJementarea
pro\'izorie a procesului de eliberare a
aetelor permisive ce tin de competeuta
Agelltie; de Mediu

Avind in vedere numarul mare de cereri inregistrate prin care se solicita
eliberarea actelor pennisive ce lin de competenra Agenliei de Mcdiu, conform
Nomellclatorului actelor pennisive, aprobat prill Legea nr. 160 dill 22 iulie 2011
privind reglementarea prin autorizare a activita.lii de intreprinzAtor (Monitorul
Olicial al Republicij Moldova, 2011. nr. 170-175, art. 494), cu modilic~rile
ulterioare,

intrucit Agentia de Mediu, illstituitii prill Hot~rirea Guvernului nr. 549 din 13
iunie 20 18 ell privire )a constituirea, organizarea ~ifunclionarea Agentiei de
Mcdiu, nu are angajat personal necesar realizarii funcliilor din domeniile de
competenla.. in special, examinarea cererilor ~ia actele necesare eliberarii actelor
permisive.

Tinind cont de faptul c~ prill Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvolt~rii
Regionale ~i Mediului nr. 788p din 10 august 2018, dl Victor Durnneanu, ~ef
adjunct al Illspectoratului Ecologic de Stat, a fost deta~at ill cadrul Agenliei de
Mediu, pentm exercitarea temporara a atributiilor directorului Agenriei. pina la
numirea prin concurs a directorului.

intm evitarea afectarii desta~urariiactivitarii de intreprinzator prin intirzierea
elibe~ariiactelor permisive ce rin de competenra Agenriei de Mediu.

In temeiul punctului 7 subpunctul 3) din Regulamentul cu privire la
organizarea ~i funclionarea Ministemlui Agriculturii. Dezvoltarii Regionale ~i
Mediului, aprabat prin Hot~rirea Guvernului IIr. 695 din 30 august 2017
(Mollitorul Olicial al Republicii Moldova, 2017. nr. 322-328, art. 797),

ORDON:

l. Receplionarea cererilor de eliberare a actelor pemllSlve ce rin de
competenfa Agenriei de Mediu. se va efectua prin intemediul Serviciului
managementul documentelor al Ministerului Agriculturii. DezvoltArii Regionale ~i



,
Mediului. serviciul secretariat ~iarhiv~ al Inspectoratului Ecologic de Stat sau,
dup~ caz, prin

intermediul ghi~eului unic in domeniul autorimrii de mediu pentru folosinla
special~ a apei.

2. Subdiviziunile stucturale ~i stNcturile organizationale din sfera de
competenta ale Ministerului. confaml ancxei 1a prczentul Ordin. vor examina.
perfecta ~iprezenta directorului Agentiei de Mcdiu pentru emitere actul permisiv,
inclusiv actele preparatorii, sau. dupa caz. refuzul in eliberarea actului permisiv, ell
indicarea obligatorie a executorului.

3. Prevederile prezentului Ordin se aplica pina la angajarea personalului in
subdiviziunile structurale ale Agentiei de Mcdiu responsabile de examinarea ~i
perfectarea actelor persmisive. dar nu mai tirziu de 3) decemhrie 2018.

4. Prezentul Ordin se publica pe pagina web al Ministerului.
5. Controlul asupra executarii prezentului Ordin it exercit personal.

Secretar general de Stal



Prniectlll prezentuilli Ordin a (os. elahorat de ditre Sectia juridicii
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Coordnna.:

Vasile Dogotari
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Anexa
la Ordinul Ministerului Agriculturii,

Dczvoltarii Regionale ~iI\tlediului
Nr./I1S din ,1-1 .~.2018

Lista
subdiviziului structunlle ~istructurile organizationale din sfera de
cometenta a Ministerului irnputernicite sa exarnineze ~iperfecteze
proicctele actelor permisive sau, dupa caz, a refuzului in eliberarea

acestora

Nr. Denumirea actului permisiv Subdiviziunea structuraHi
responsabiH'i

I. Acord pentru exportul de animale salbatice Directia politici in domeniul
biodiversitalii

2. Acord pentru exportul de plante Direclia politici in domeniul
biodiversitalii

3. Acord pentru importul de animale salbatice ji/sau de Directia politici in domeniul
plante biodiversitatii

4. Autorizatie pentru colectarea obiectelor regnului Direclia politici in domeniul
vegetal (plantelor spontane, inclusiv medicinale biodiversitalii
naturale)

5. Autorizatie penlru dobindirea animalelor care nu DirecTia politici in domeniul
constituie obiecte ale vinatului ~i pescuitului (melci. biodiversitalii
broajte. jopirle, jerpi)

6. Permis/certificat CITES Direclia politici in domeniul
biodiversitalii

7. Autorizatie de mediu privind gestionarea de~eurilor Direclia politici de management al
de~eurilor ~isubstanTelor chimice

8. Autorizatie pentru exportul/ tranzitul de~eurilor Direclia politici de management al
dejeurilor ji substanlelor chimice

9. Autorizatie pentru importul, exportul sall reexportul Seclia politici de aer ~i schimbari
substantelor care distrug stratul de ozon, al prod use lor c1imatice
~ia) echipamentului care contin asemenea substante

10. Acord de mediu Direclia politici de prevenire a
poluarii ji evaluarii de mediu

II. Autorizatie de emisie a poluantilor in atmosfera de la Inspectoratul Ecologic de Stat
surse fixe

12. Autorizatie de mediu pentru folosinta speciala a apei Inspectoratul Ecologic de Stat
13. Autorizatie pentru laieri in fondu) forestier ~i in Inspectoratul Ecologic de Stat

vegetatia forestienl din afara fondului forestier
14. A viz al expertizei ecologice de stat Inspectoratul Ecologic de Stat
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