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Anexa nr. 1 

la procesul-verbal nr.1 a ședinței  

Consiliului de administrare FEN din data de 27.01.2021 

 

RAPORT 

privind valorificarea surselor financiare 

ale Fondului Ecologic Național în anul 2020 

Fondul Ecologic Național, în subordinea Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului, a cărui mijloace financiare sunt aprobate anual 

prin Legea bugetului de stat, a avut disponibil pentru anul 2020 – 304 191,6 mii lei 

(Legea nr. 172/2019, inclusiv prin rectificare Legea nr. 173/2020). În conformitate 

cu prevederile Legii privind protecția mediului înconjurător 1515/1993 și a 

Regulamentului privind fondurile ecologice, aprobat prin Hotărâre Guvernului 

988/1998, aceste mijloace au fost utilizate pentru implementarea planurilor şi 

programelor naţionale de acţiuni în domeniul protecţiei mediului precum 

construcţia, reconstrucţia şi reutilarea obiectivelor de protecţie a mediului (sisteme 

de canalizare, instalaţii de epurare a apei, etc.), soluționarea problemelor legate de 

gestionarea deșeurilor, curățarea fântânilor/izvoarelor, albiilor unor râuri, 

extinderea zonelor verzi, propagării cunoștințelor ecologice și despre protecția 

biodiversității,  acţiunilor de prevenire şi lichidare a consecinţelor calamităţilor 

naturale care au condiţionat degradarea componentelor mediului, măsurile pentru 

îndeplinirea obligaţiunilor internaţionale asumate de Republica Moldova prin 

semnarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale. 

Cu referire la valorificarea mijloacelor FEN în anul 2020, pentru proiectele 

de mediu au fost absorbite 88,85 % la sută din total, ceea ce reprezintă 270 548,55 

mii lei, respectiv sold la finele anului 33 960,23 mii lei. Comparativ cu 

valorificarea în anul 2019, care a fost de 73,04 %, rezultatele au crescut cu 15,81 la 

sută. 

Executarea mijloacelor financiare alocate Fondului în anul 2020 a avut loc 

astfel: 

nr. Programe 
planificat 

2019 

executat 

2019 

Mijloace 

planificate 

2020 

Precizat 

(inclusiv, 

rectificat 

și 

realocat) 

Executat la 

31.12.2020 

Sold la 

finele 

anului 

31.12.2020 

1 

7001 - politici și 

management în 

domeniul protecției 

mediului (consolidarea 

bazei tehnico-materiale 

FEN, retribuirea muncii 

angajați, convenții 

internaționale, publicații 

în domeniu, editare 

cărți)  

20 527,70 1 137,40 20 529,70 1 539,76 762,30 777,46 
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2 

7002 - managementul 

integrat al deșeurilor și 

substanțelor chimice 

(procurare autospeciale, 

utilaj, urne, platforme de 

colectare deșeuri, etc.) 

28 892,70 7 294,00 58 892,70 21 812,13 12 628,60 9 183,53 

3 

7003 - securitatea 

ecologică a mediului 

(investiții în sistemul de 

control ecologic de stat - 

Agenția de Mediu, 

Inspectoratul pentru 

Protecția Mediului) 

12 379,90 - 12 379,30 0,09 - 0,09 

4 

7004 - monitoringul 

calității mediului 

(prevenirea și protecția 

împotriva inundațiilor, 

construcția/reconstrucția 

digurilor, malurilor, 

curățirea8/adâncirea 

albiilor râurilor, etc) 

8 700,00 3 497,70 8 700,00 8 700,00 1 296,20 7 403,80 

5 

7005 - protecția și 

conservarea 

biodiversității 

(extinderea suprafețelor 

acoperite cu păduri, 

plantare parcuri, 

scuaruri, terenuri 

degradate ) 

10 050,00 - 10 050,00 2 884,24 528,80 2 355,44 

6 

7503 - aprovizionarea cu 

apă și sisteme de 

canalizare și epurare 

(sisteme de apeduct, 

canalizare, stații de 

epurare, pompare și 

tratare a apei) 

217 083,40 192 813,40 187 083,40 242 760,31 228 520,40 14 239,91 

7 
5010 - prognozare 

meteo (modernizarea 

stațiilor meteorologice) 

1 314,90 - 1 314,90 - - - 

  
Alocații (instituțiilor 

subordonate MADRM)  
13 587,80 

 
26 812,25 26 812,25 - 

  Total, mii lei 298 948,60 218 330,30 298 950,00 304 508,78 270 548,55 33 960,23 

 

Printre cauzele generale de nevalorificare integrală a mijloacelor financiare 

alocate din FEN pentru implementarea proiectelor aprobate, sunt: 

 Situația pandemică din țară instituită în 2020; 

 Desfășurarea, repetată în unele cazuri, a procedurilor de achiziții publice, din 

motivul contestărilor sau neconformităților depistate; 

 Aprobarea în etape a proiectelor, sursele financiare fiind insuficiente pentru 

finalizarea fiecărei dintre etape; 
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 Necesitatea reexaminării proiectelor de execuție, a devizelor de cheltuieli, 

respectiv și a avizelor la acestea, având în vedere timpul trecut de la 

momentul efectuării proiectelor de studiu, până la implementarea de facto, în 

timp modificându-se atât prețurile, cât și necesitățile; 

 Lipsa sau insuficiența contribuției financiare individuale obligatorii a 

beneficiarilor; 

 Neexecutarea lucrărilor în termenele prestabilite de către unii antreprenori 

sau incapacitatea unora de a executa volumele contractate în termenele 

prestabilite. 

În sensul finisării proiectelor finanțate din FEN, pe parcursul anului de 

gestiune 2020 au fost semnate acte finale de terminare a lucrărilor pentru 15 

proiecte (alte câteva proiecte deși au fost efectuate toate lucrările, nu au finalizat 

procedurile de dare în exploatare). Acestea și rezultatele obținute pe ele au fost 

introduse în tabelul ce urmează: 

 
1 Proiectul desfășurat în localitatea Geamăna, raionul 

Anenii Noi, de construcție a turnului de apă și 

forare a sondei arteziene, finanțat în 2 etape 

 

Turn de apă -1 

Sonda -1 

2 Proiectul desfășurat în orașul Dondușeni de 

reconstrucție a stației de epurare și a sistemului de 

canalizare, finanțat în 2 etape 

 

Stație de epurare reconstruită -1 

Nr. locuitori conectați suplimentar - 500 

3 Proiectul desfășurat în localitatea Florițoaia Veche 

și Florițoaia Nouă, raionul Ungheni, de construcție 

a sistemului de aprovizionare cu apă, finanțat în 3 

etape 

 

Km apeduct -35 

Gospodării conectate la apeduct – 300 

Obiecte sociale conectate -9 

Stație de pompare -1 

4 Proiectul desfășurat în orașul Ocnița de 

reconstrucție a rețelelor de canalizare, etapă unică 

 

Km rețele de canalizare reabilitate -7 

Nr. locuitori reconectați -6200 

5 Proiectul desfășurat în localitatea Ciulucani, raionul 

Telenești, de renovare și modernizare a sistemului 

de apeduct din sat, finanțat în 5 etape 

Km apeduct  

Gospodării conectate la apeduct –360 

Obiecte sociale conectate –7 

Turn de apă -2 

Sonde -2 

Stație de tratare -1 

Stație de pompare -1 

 

6 Proiectul desfășurat în localitatea Tîrnova, raionul 

Edineț, de construcție a sistemului de apeduct, 

finanțat în 2 etape 

Gospodării conectate la apeduct -365 

Km apeduct -23 

Obiecte sociale conectate -5 

Stație de pompare -1 

 

7 Proiectul desfășurat în localitatea Vadul lui Vodă, 

mun. Chișinău, de reconstrucție a sistemului de 

canalizare în cartierul vechi al orașului, 4 etape 

 

Km sistem canalizare reconstruit - 5,69 

Nr. gospodăriilor conectate -367 

Obiecte sociale conectate -6 

8 Proiectul desfășurat în localitățile Grinăuți-

Moldova și Rediul Mare, raionul Ocnița, de 

Km apeduct – 10,7 

Turn de apă – 1 
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construcție a sistemului de apeduct, finanțat în 3 

etape 

Stație pompare – 1 

Sondă -1 

 

Gospodării conectate – 166 

 

9 Proiectul desfășurat în localitatea Hîjdieni, raionul 

Glodeni, sistem de alimentare cu apă, etapă unică 

Km apeduct – 2,600 

Turn de apă -1 

Gospodării conectate – 160 

Sondă – 1 

 

10 Proiectul desfășurat în satul Burlănești, raionul 

Edineț, de construcție a sistemului de asigurare cu 

apă a localității 

Km apeduct -10 

Turn de apă -1 

Gospodării conectate -180 

Obiecte sociale -3 

 

11 Proiectul „Animale. Enciclopedie, volumul II” 

desfășurat de către Universitatea de Stat din 

Tiraspol, domeniul informare și educare 

biodiversitate 

 

Cărți editate -2500 

 

12 Proiectul implementat de primăria Sadova, Călărași 

de creare a serviciului de salubrizare 

 

Autospeciale procurate -2 

13 Proiectul Î.M. „Autosalubritate Chișinău” de 

procurare a unui compactor de deșeuri cu lanț de 

nivelare 

 

Autospeciale procurate -1 

14 Proiectul implementat în Corjova, Criuleni, de 

procurare a utilajului de evacuare a deșeurilor 

menajere solide 

 

Autospeciale procurate -1 

15 Proiectul implementat de „Apele Moldovei” privind 

asigurarea protecției împotriva inundațiilor prin 

fortificarea barajului lacului de acumulare 

Ghidighici și reconstrucția evacuatorului de fund 

Pompă instalată -1 

Stație de comandă schimbată -1 

 

În anul 2020, de către Consiliului de administrare a FEN au fost aprobate 122 

proiecte cu valoare totală de 328 761,5 mii lei. Conform anexei 1 – Lista 

proiectelor aprobate în 2020, dintre acestea, 28 au fost proiecte noi pentru care au 

fost alocate mijloace financiare de 67 082,1 mii lei (din valoarea totală de 

259 268,7 mii lei), iar celelalte 94 proiecte, cu valoare aprobată de 261 679,4 mii 

lei - sunt etape noi în implementarea proiectelor demarate anterior.  

După cele expuse, se observă că prioritate în alocarea surselor financiare din 

FEN în anul 2020 au avut proiectele inițiate în anii precedenți, care se aflau în 

implementare de mai mult timp, întâmpinând dificultăți dependente de aprobarea 

etapizată a mijloacelor financiare, astfel creându-le beneficiarilor condiții de a le 

finaliza în termene optime. Abordarea respectivă va fi lansată și în anul curent. De 

menționat e că în multe cazuri, proiectele cu implementare de durată au situația 

respectivă și din alte motive, precum lipsa contribuției financiare individuale 

obligatorii, schimbarea responsabililor (primarilor) care vin cu alte priorități sau 
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dezinteres, neonorarea obligațiunilor contractuale a unor antreprenori câștigători ai 

licitațiilor organizate pentru efectuarea lucrărilor pe proiecte. 

În tabelul ce urmează, se observă modul în care au fost aprobate în 2020 

mijloacelor financiare pentru proiectele depuse, pe tipuri de programe: 

 

nr. Programe 

Mijloace financiare 

aprobate în anul 

2020, mii lei 

Puncte 

procentuale 

1 7001 - politici și management în domeniul protecției 

mediului (consolidarea bazei tehnico-materiale 

FEN, retribuirea muncii angajați)  

2 670,00 0,81 

2 7002 - managementul integrat al deșeurilor și 

substanțelor chimice 

2 675,70 0,82 

3 7003 - securitatea ecologică a mediului - 0 

4 7004 - monitoringul calității mediului (inclusiv 

prevenirea și protecția împotriva inundațiilor 

9 000,00 2,74 

5 7005 - protecția și conservarea biodiversității 

(inclusiv extinderea suprafețelor acoperite cu 

păduri) 

7 810 2,38 

6 7503 - aprovizionarea cu apă și sisteme de 

canalizare și epurare 

306 605,8 94,0 

7 5010 - prognozare meteo -      0 

  Total 328 761,5  
Pentru programele pentru care nu au fost alocate mijloace financiare, nu au fost depuse proiecte de categoria respectivă.

 

În scopul finalizării proiectelor investiționale în curs de implementare o 

perioadă lungă de timp, Consiliul de administrare a Fondului Ecologic Național a 

adoptat în anul precedent decizia de a aloca mijloace financiare mai întâi de toate  

proiectelor a căror implementare este tergiversată din lipsă de surse financiare. 

Acest aspect se observă în faptul că 77 la sută din proiectele aprobate în 2020 erau 

etape consecutive sau finale pentru proiectele în derulare (vezi Anexa 1). Deși 

motivele pentru care finalizarea acestor proiecte de multe ori sunt independente de 

deciziile Consiliului FEN (lipsa contribuției proprii, etc), aprobarea finanțării 

etapelor următoare/finale vine să stimuleze executorii lucrărilor să îndeplinească 

obligațiile contractuale, iar beneficiarii de granturi – să insiste asupra bunei finisări 

a proiectelor și darea în exploatare a acestora, având surse financiare asigurate în 

acest scop.  

În privința unor proiecte anterior aprobate spre finanțare din sursele FEN, 

dar care din diferite motive nu au fost implementate sau nu au necesitat (ori nu au 

dovedit necesitatea) sumele aprobate integral, pentru proiectele care au fost 

valabile într-o anumită perioadă de timp, dar nu au fost executate, acestea sunt 

selectate, pregătite materialele și periodic se prezintă Consiliului de administrare a 

Fondului pentru luarea deciziilor de stopare a lor, cu efectuarea procedurilor de 
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rigoare ulterioare. În 2020, conform deciziei Consiliului de administrare au fost 

stopate următoarele proiecte: 

1. 5401 „Extinderea fondului forestier prin împădurirea terenurilor 

degradate”, beneficiar Agenţia „Moldsilva” (executat parțial). 

2. 5108 „Abonamente pentru revista „Alunelul” pentru anul 2015”, 

beneficiar IPPP Revista „Alunelul” (neexecutat). 

3. 5471 „Abonamente pentru revista „Alunelul” pentru anul 2016”, 

beneficiar IPPP Revista „Alunelul” (neexecutat). 

4. 5556 „Editarea, abonarea și difuzarea revistei științifice de informare și 

cultura ecologică 2016”, beneficiar PP „Mediul Ambiant” (neexecutat). 

5. 5533 „Consolidarea participării publicului în monitorizarea politicelor de 

mediu la nivel local”, beneficiar OT STEFAN VODA a MEM (executat 

parțial). 

6. 5836 „Construcția sistemului de canalizare în sectorul centru din s. 

Copanca, r-nul Căușeni (neexecutat, beneficiarul a refuzat implementarea). 

7. 5751 „Olimpic Eco Fest”, beneficiar AO Comitetul Național Olimpic și 

Sportiv din RM (neexecutat). 

8. 5642 „Activități de salubrizare în cadrul Festivalului „Gustar”, beneficiar 

AO „Sens Muzical” (neexecutat).  

9. 5742 „Aprovizionarea cu apa a satului Băhrinești”, beneficiar primăria 

Băhrineşti, raionul Florești (neexecutat din 2016). 

 


