RAPORT PRIVIND REALIZAREA
PLANULUI SECTORIAL DE ACŢIUNI ANTICORUPȚIE PENTRU ANII 2018-2020
trimestrul I, 2019

Nr.

Acțiunea

Termenul
de
realizare

Responsabil:
Direcția/
Secția/Serviciul/instituția
subordonată

Indicator de
progres

Sursa de
verificare

Nivelul de realizare

1
2
3
4
5
6
7
Prioritatea nr. 1. Eficientizarea cadrului instituțional în sectorul de mediu în vederea asigurării integrității autorităților, instituțiilor și activităților
legate de acest sector
Rezultatul nr. 1. Cadrul normativ în domeniul protecţiei mediului perfecționat, eficient și ușor de aplicat, ca urmare a excluderii ambiguităților,
carențelor și imperfecțiunilor înregistrate;
Rezultatul nr. 2. Instituțiile de mediu își desfășoară activitatea în mod eficient ca rezultat al reorganizării și delimitării funcțiilor exercitate și
consolidării tehnico-materiale;
Rezultatul nr. 3. Toate autoritățile și instituțiile de mediu au aprobat și implementează instrumente de asigurare a integrității;
Rezultatul nr.4. În instituțiile de mediu activează specialiști pregătiți profesional și integri
4.
Asigurarea
Trimestrul I, Ministerul
Statul de
Pagina web
În curs de realizare (nefinalizată).
funcționalității Agenției
2019
Agriculturii,
personal și
oficială a
de Mediu, instituție
Dezvoltării
schema de
Agenției de
Agenția de Mediu a întreprins toate
nou-creată în
Regionale și
încadrare
Mediu și a
acțiunile necesare în vederea asigurării
subordinea Ministerului
Mediului (inclusiv aprobate pentru Ministerului
funcționalității instituției.
Agriculturii,
Agenția de Mediu); Agenția de
Agriculturii,
A fost elaborat și aprobat Statul de
Dezvoltării Regionale
Ministerul
Mediu;
Dezvoltării
Personal, elaborată, coordonată cu
și Mediului, cu funcția
Finanțelor
bugetul necesar Regionale și
MADRM și înregistrată de Ministerul
principală de eliberare a
(responsabilitate
pentru
Mediului
Finanțelor cu nr. 08/107 din 14.02.2019
actelor permisive de
comună)
funcționarea
Schema de încadrare a personalului
mediu
acesteia aprobat;
pentru anul 2019. Au fost elaborate
concurs pentru
Regulamentele
de
activitate
ale
ocuparea
subdiviziunilor Agenției, fișele de post și
funcțiilor
obiectivele individuale pentru anul 2019.
publice
A fost identificată și contractată locația
organizat în mod
pentru amplasarea AM și transferat
transparent
personalul în această locație.

1

5.

2

3

Crearea unităților cu
funcții de asigurare a
integrității în instituțiile
de mediu create/

Trimestrul
III, 2019

4

Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și

5

6

4 unități create
în instituțiile de
mediu,
subordonate

Statul de personal
și fișele de post
aprobate;
certificate de

7
Au fost efectuate calculele necesare
pentru necesitățile Agenției și prezentate
modificări la Bugetul aprobat pentru
anul 2019 pentru Agenția de Mediu. A
fost creată Comisia pentru achiziții
publice, aprobat planul de achiziții
pentru anul 2019 și organizate
procedurile de achiziții publice de bunuri
și lucrări pentru necesitățile Agenției.
Au fost instalate calculatoare, telefoane
și altă tehnică necesară pentru activitatea
instituției, asigurată conectarea la
Internet, create poșta electronica și
pagina web a Agenției de Mediu
www.mediu.gov.md. A fost creată
Comisia de predare-primire a bunurilor
Serviciului Hidrometeorologic de Stat și
Inspectoratului
pentru
Protecția
Mediului și organizate activitățile de
predare-primire a bunurilor.
A fost aprobat Planul de activitate al
Agenției de Mediu pentru anul 2019 și
publicat pe pagina web.
A fost creată Comisia de concurs și
lansate 5 concursuri pentru ocuparea
funcțiilor vacante în cadrul Agenției de
Mediu.
Se
examinează
dosarele
prezentate și se pregătesc subiectele
pentru probele scris și oral. Activitățile
de suplinire a celor 40 de funcții vacante
vor continua pe parcursul trimestrului II.
Nu a fost inițiată.

1

2
reorganizate și
instruirea acestora în
vederea implementării
instrumentelor de
integritate

3

6.

Instruirea inițială şi
continuă a
funcționarilor angajați
în autoritățile de mediu
în domeniul conduitei
de mediu și integrității
profesionale

Anual,
trimestrul II

4
Mediului (Agenția
de Mediu, Agenția
„Apele Moldovei”,
Agenția
„Moldsilva”,
Inspectoratul
pentru Protecția
Mediului);
Centrul Național
Anticorupție
(responsabilitate
concomitentă)
Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Mediului (Agenția
de Mediu,
Inspectoratul
pentru Protecția
Mediului, Agenția
„Apele Moldovei”,
Agenția
„Moldsilva”,
Agenția pentru
Geologie și
Resurse Minerale,
Serviciul
Hidrometeorologic
de Stat);
Centrul Național
Anticorupție
(responsabilitate
concomitentă)

5
Ministerului
Agriculturii
Dezvoltării
Regionale și
Mediului;
4 funcționari
angajați în
unitățile create
și instruiți

6
instruire eliberate
pentru
funcționarii
instruiți

100 de
funcționari din
cadrul
autorităților de
mediu instruiți
anual

Confirmări din
partea instituţiilor
responsabile

7

Nu a fost inițiată.
Urmează a fi realizată după suplinirea cu
personal a Serviciului de instruire și
consiliere de mediu din cadrul Agenției
de Mediu.

1
7.

2
Instruirea funcționarilor
noi angajați în cadrul
Agenției de Mediu în
ceea ce priveşte
implementare eficientă
a legislației de mediu

3
Trimestrul
III, 2020

4
Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Mediului (Agenția
de Mediu)

5
5 instruiri
realizate de
Agenția de
Mediu;
80 de
funcționari
instruiți

6
Raport de
instruire;
liste ale
participanților;
raport de evaluare
a instruirilor

8.

Instruirea funcționarilor
din cadrul autorităților
publice locale și a
reprezentanților
sectorului privat cu
privire la integritatea,
conduita de mediu şi
gestionarea conflictelor
de interese în procesul

Permanent,
cu verificare
anuală

Centrul Național
Anticorupție;
Agenția de Mediu;
Inspectoratul
pentru Protecția
Mediului
(responsabilitate
concomitentă)

10 cursuri de
instruire
desfășurate;
100 de
funcționari din
cadrul
autorităților
publice locale
instruiți anual;

Rapoarte de
instruire cu
agende și liste ale
participanților;
rapoarte de
evaluare plasate
pe pagina web
oficială a
Agenției de

7
În curs de realizare.
Instruirea funcționarilor noi angajați în
cadrul Agenției de Mediu în ceea ce
priveşte implementare eficientă a
legislației de mediu urmează a fi inițiată
după suplinirea cu personal a Serviciului
de instruire și consiliere de mediu din
cadrul Agenției de Mediu și după
finalizarea procedurilor de angajare a
personalului în cadrul Agenției.
Totodată, pe parcursul trimestrului I,
2019 reprezentanții Agenției de mediu
au participat la cursuri de instruire în
domeniul implementării politicilor de
mediu, după cum urmează:
1. Instruirea organizată de Inițiativa
Uniunii Europene „Apa+” pentru
Parteneriatul Estic privind modelarea
emisiilor;
2. Instruirea organizată în cadrul
proiectului PNUD privind aspectele de
„water diplomacy”;
3. Instruirea organizată de Agenția
Europeană de Mediu privind elaborarea
Raportului național privind starea
mediului în RM.
Nu a fost inițiată.
Urmează a fi realizată după suplinirea cu
personal a Serviciului de instruire și
consiliere de mediu din cadrul Agenției
de Mediu.

1

2
de aplicare a legislației
de mediu și de utilizare
a resurselor naturale

3

Organizarea și
desfășurarea
campaniilor de
informare privind
integritatea, conduita de
mediu și diminuarea
riscurilor de corupție în
domeniul mediului

Trimestrul
III, 2020

4

5
100 de
reprezentanţi ai
mediului de
afaceri instruiți
anual
3 spoturi
audio,video sau
grafice
dezvoltate şi
distribuite prin
intermediul
posturilor de
televiziune și
radio, al
reţelelor de
socializare

6
Mediu și a
Inspectoratului
pentru Protecția
Mediului

Act normativ de
introducere a
autorizării
integrate de
mediu aprobat;
ghișeul unic la
eliberarea
actelor
permisive de

Monitorul Oficial
al Republicii
Moldova

7

Agenția de Mediu;
Emisia posturilor Nu a fost inițiată.
Inspectoratul
de televiziune şi
pentru Protecția
radio, postările pe
Mediului;
reţelele de
Agenția „Apele
socializare
Moldovei”;
Agenția
„Moldsilva”;
Agenția pentru
Geologie și
Resurse Minerale
(responsabilitate
comună)
Prioritatea nr. 2. Eficientizarea procesului de gestionare a resurselor naturale și a resurselor financiare destinate protecției mediului
Rezultatul nr. 1. Măsuri de reducere a impactului antropogen asupra resurselor naturale și mediului înconjurător implementate;
Rezultatul nr. 2. Sistem eficient de autorizare, amendare și sancționare aplicat pentru combaterea contravențiilor de mediu;
Rezultatul nr. 3. Resursele financiare destinate pentru activități de protecție a mediului sînt gestionate în mod eficient și transparent, disciplină
înaltă a beneficiarilor de proiect la respectarea condițiilor de proiect;
Rezultatul nr. 4. Activitatea Fondului ecologic național reorganizată și eficientizată
9.

10. Eficientizarea
sistemului de autorizare
a activităților cu impact
asupra
mediului
înconjurător

Trimestrul
III, 2020;
Trimestrul
IV, 2019;
Permanent,
cu verificare
anuală

Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Mediului;
Agenția de Mediu
(responsabilitate
concomitentă)

În curs de realizare.
Activitățile de eficientizare a sistemului
de autorizare a activităților cu impact
asupra mediului înconjurător au fost
inițiate.
Agenția de Mediu a desemnat
reprezentantul său în grupul de lucru
responsabil de elaborarea proiectului de

1

2

11. Controlul
și
monitorizarea
integrității
funcționarilor publici în
procesul de întocmire și

3

Anual,
trimestrul IV

4

Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Mediului;

5
mediu
implementat;
lista actelor
permisive și a
beneficiarilor
acestora
publicată pe
pagina web
oficială a
Agenției de
Mediu

2 misiuni de
audit intern
realizate în
cadrul Agenției
de Mediu;

6

Paginile web
oficiale ale
Ministerului
Agriculturii
Dezvoltării

7
Lege cu privire la emisiile industriale,
care a inițiat elaborarea unei liste a
instalațiilor care urmează a fi supuse
autorizării integrate de mediu.
Au fost elaborate Pașapoartele a 15 acte
permisive de mediu și aprobate prin
Ordinul nr. 18 din 29.03.2019.
Pașapoartele au fost publicate pe pagina
web oficială a Agenției de Mediu și
transmise companiei dezvoltatoare a
Sistemului Informațional Automatizat de
Gestionare și Eliberare a Actelor
Permisive (SIA GEAP) - „Dotgov
solutions”
pentru
procesare
și
introducere în sistem. A fost inițiat
procesul de integrare a actelor permisive
în SIA GEAP, în trimestrul I fiind
integrat actul permisiv „Autorizația de
mediu pentru folosința specială a apei” și
inițiat procesul de testare a sistemului.
A fost inițiată activitatea de digitizare a
procesului de eliberare a permisului
pentru pescuit sportiv, de amator și de
agrement „E-pescuit”: domenul „epesuit.mediu.gov.md”.
A fost inițiată elaborarea Registrului
actelor permisive eliberate de Agenția de
Mediu în trim. I, 2019, care va fi
publicat pe pagina web oficială a
Agenției.
Nu a fost inițiată.
Funcțiile de audit intern nu au fost
suplinite în cadrul Agenției de Mediu.

1

2
eliberare a
actelor
permisive de mediu

3

4
Agenția de Mediu
(responsabilitate
concomitentă)

5
recomandări
elaborate și
implementate

14.

Modificarea Codului
contravenţional al
Republicii Moldova
nr. 218/2008 şi a
Codului penal al
Republicii Moldova nr.
985/2002 privind
înăsprirea amenzilor şi
sancţiunilor pentru
utilizarea frauduloasă a
resurselor naturale sau
pentru poluarea
excesivă a
componentelor de
mediu

Trimestrul
III, 2020

Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Mediului (Agenția
de Mediu,
Inspectoratul
pentru Protecția
Mediului, Agenția
„Apele Moldovei”,
Agenția
„Moldsilva”,
Agenția pentru
Geologie și
Resurse Minerale)
(responsabilitate
comună)

Anual,
trimestrul II

Ministerul
Agriculturii,

Act normativ de
modificare a
Codului
contravenţional
al Republicii
Moldova nr.
218/2008 şi
Codului penal
nr. 985/2002
elaborat și
aprobat;
amenzi și
sancțiuni pentru
utilizarea
frauduloasă a
resurselor
naturale sau
pentru poluarea
excesivă a
componentelor
de mediu
stabilite
proporțional
cheltuielilor
necesare pentru
recuperarea
prejudiciului
cauzat
2 strategii de
cheltuieli în

15. Elaborarea strategiilor
de
cheltuieli
în

6
Regionale și
Mediului și
Agenției de
Mediu
Monitorul Oficial
al Republicii
Moldova

Pagina web
oficială a

7

Nu a fost inițiată.

În curs de realizare.
Agenția de Mediu

a

desemnat

1

2
domeniul
protecției
mediului și organizarea
consultărilor
publice
asupra
documentelor
elaborate

3

4
Dezvoltării
Regionale și
Mediului

5
domeniul
protecției
mediului
elaborate și
publicate pe
pagina web
oficială a
Ministerului
Agriculturii
Dezvoltării
Regionale și
Mediului, pentru
consultări
publice

6
Ministerului
Agriculturii
Dezvoltării
Regionale și
Mediului și a
Ministerului
Finanțelor

7
reprezentantul său în Grupul de lucru
responsabil pentru elaborarea Strategiei
de cheltuieli în domeniul protecției
mediului pentru anii 2020-2022, aprobat
prin Ordin al MADRM, care a participat
în cadrul a 3 ședințe ale Grupului de
lucru organizate de minister. Prin
urmare, au fost elaborate și prezentate
MADRM propunerile privind politicile
și cheltuielile în cadrul sub-programelor
70.01 și 50.10 pentru Strategia de
cheltuieli pentru a. 2020 -2022 în
domeniul protecției mediului. Mai mult,
Agenția de Mediu a elaborat și măsuri de
politici suplimentare, care nu se
încadrează în limitele de cheltuieli
alocate Agenției, pentru a fi negociate cu
Ministerul Finanțelor în vederea
majorării limitei pentru acoperirea
necesităților de dezvoltare a cadrului
instituțional al acesteia.

Prioritatea nr. 4. Ridicarea nivelului de transparență decizională în cadrul autorităților de mediu și asigurarea accesului la informația de mediu
Rezultatul nr. 1. Cadrul normativ privind asigurarea transparenței în activitatea instituțiilor de mediu de mediu aprobat și implementat;
Rezultatul nr. 2. Instrumente și tehnologii privind colectarea, stocarea şi diseminarea datelor și informației de mediu elaborate şi aplicate;
Rezultatul nr. 3. Instrumente de implicare a societății civile, a mediului academic şi de afaceri în procesul decizional implementate
29. Elaborarea Strategiei de
Trimestrul
Agenția de Mediu
Strategie de
Pagina web
Nu a fost inițiată.
comunicare a
IV, 2019
comunicare
oficială a
Serviciul informare și comunicare cu
informației de mediu
elaborată și
Agenției de
mass-media, care urmează să elaboreze
aprobată
Mediu
acest document nu este suplinit cu
funcțiile necesare.
30. Crearea și punerea în
Trimestrul II, Agenția de Mediu
Act normativ de Sistem
În curs de realizare.
funcțiune a Sistemului
2020
aprobare a
informațional
A fost elaborat și se definitivează pentru
informațional integrat
conceptului
accesibil;
promovare spre aprobare proiectul

1

2

3

4

de mediu

31. Asigurarea
accesului Permanent,
publicului
la cu verificare
informaţiile
privind anuală
mediul, prin publicarea
pe pagina web a
autorităților de mediu

Ministerul
Agriculturii
Dezvoltării
Regionale și
Mediului (Agenția
de Mediu,
Inspectoratul
pentru Protecția
Mediului, Agenția
„Apele Moldovei”,
Agenția
„Moldsilva”,
Agenția pentru
Geologie și
Resurse Minerale,
Serviciul
Hidrometeorologic
de Stat)
(responsabilitate
comună)

5
tehnic al
Sistemului
informațional
integrat de
mediu aprobat;
Sistem
informațional
creat, pus în
funcțiune și
menținut
Următoarele
informații
privind protecţia
mediului
publicate pe
paginile web
oficiale ale
Ministerului
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Mediului și ale
instituțiilor de
mediu
subordonate și
accesibile
publicului
interesat:
a) proiecte de
acte normative
în proces de
elaborare de
către autoritățile
de mediu;
b) politicile,

6
registre online
funcționale

7
Hotărîrii de Guvern cu privire la
aprobarea
Concepției
sistemului
informațional integrat de mediu.
Au fost prezentate propuneri pentru
Strategia de cheltuieli pentru anii 20202022 privind planificarea mijloacelor
financiare necesare pentru dezvoltarea
sistemului.

Paginile web
oficiale ale
Ministerului
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Mediului și
instituțiilor de
mediu
subordonate

În curs de realizare.
Pe parcursul trimestrului I, 2019
au fost realizate următoarele:
A fost creată și lansată pagina web
oficială a Agenției de Mediu –
www.mediu.gov.md și pagina de
Facebook a acesteia.
A fost inițiat procesul de completarea a
paginilor cu informații relevante despre
mediu și despre activitatea Agenției,
fiind plasate peste 60 de informații cu
privire la:
 Planul de activitate a Agenției pentru
a. 2019,
 Planul de achiziții pentru anul 2019,
 Procedurile de eliberare a actelor
permisive, pașapoartele actelor
permisive;
 Reglementări cu privire la pescuit și
perioadele de prohibiție a acestuia,
 Informații generale despre domeniile
de activitate ale Agenției: evaluarea
impactului asupra mediului,

1

2

32. Organizarea

3

Permanent,

4

Ministerul

5
6
planurile şi
programele în
legătură cu
mediul;
c) rapoartele
progreselor
privind
implementarea
documentelor de
politici;
d) rapoartele
privind starea
mediului;
e) datele
rezultate din
monitorizarea
activităţilor ce
afectează sau
pot afecta
mediul;
f) avizele,
acordurile şi
autorizaţiile
pentru
activităţile cu
impact asupra
mediului;
g) studiile de
impact asupra
mediului şi
evaluările de
risc privind
elementele de
mediu
Număr de
Paginile web








7
evaluarea strategică de mediu,
expertiza ecologică și monitoringul
resurselor naturale și a calității
mediului, gestionarea deșeurilor,
accesul la informația de mediu,
educația și conștientizarea ecologică;
Lista actelor normative, a
documentelor de politici, a tratatelor
internaționale în domeniul protecției
mediului;
buletine zilnice, lunare cu privire la
starea și calitatea mediului;
Rapoarte săptămînale privind
activitatea Agenției de Mediu;
Lista operatorilor ce dețin autorizații
de gestionare a deșeurilor;
Anunțuri privind ocuparea funcțiilor
vacante, privind organizarea
tenderelor pentru achiziții publice
ș.a.

Atît pe pagina oficială a Agenției cît și
pe cea de Facebook au fost mediatizate
mai multe evenimente de mediu ca: Ziua
Internațională a Pădurilor, Ziua Globală
a Reciclării, Ora Planetei, Ziua
Internațională a Păsărilor, Ziua Mondială
a Apelor ș.a.

Pe parcursul trimestrului I, 2019 Agenția

1

2
consultărilor publice în
probleme de mediu și
asigurarea participării
publicului la luarea
deciziilor privind
mediul

3
cu verificare
anuală

4
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Mediului;
Agenția de Mediu
cu implicarea
autorităților
administrației
publice locale
(responsabilitate
concomitentă)

5
consultări
publice
organizate;
număr de
documente
consultate

6
oficiale ale
Ministerului
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Mediului și
Agenției de
Mediu

7
de Mediu nu a organizat consultări
publice pe probleme de mediu.

