
MINISTERUL 
AGRICULTURII, 

DEZVOLTARIIREGIONALE 
§1MEDIULUI

AL REPUBLICII MOLDOVA

MHHHCTEPCTBO 
CEJIbCKOrO X03RHCTBA, 

PErHOHAJIBHOrO PA3BHTHR H 
OKPY^CAIOmEH CPE/JM 

PEdlYBJIHKH MOJI^OBA

ORDIN 

mun. Chisinau

“ Od ” ZljQ’Cct 2021 Nr. /5
Cu privire la aprobarea planului de 
implementare a recomanddrilor 

Hotdrdrii Curtii de Conturi nr.67 din 16.12.2020

In scopul executani art.37 dm Legea nr.260 din 7.12.2017, privind organizarea si
Sonon3 CUrf11 de C°ntUn 3 RePublicii Moldova ?i Ordinul MADRM nr. 82 din 

10.04.2020 cu privire la adoptarea unor masuri de asigurare a implementarii 
recomandanlor auditului extern,

ORDON:

l.Se aproba Planul de implementare a recomandarilor din Hotardrea Curjii de Conturi
nr. 67 dm 16 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului conformitatii calcularii si 
incasarii taxelor pentru resursele naturale, anexd.

2. Subdiviziumle structurale ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si 
edmlui si structunle organizationale din sfera de competenta a acestui va informa 

tnmestnal_ Serv.c.ul audit intern despre actiunile intreprinse pentru implementarea 
recomandanlor auditului extern, cu anexarea documentelor justificative;

S.Controlul asupra executarii prezentului ordin se atribuie dlui Mihail Machidon 
de stat. , secretar

MINISTRU Ion PERJU



Proiectul de ordin este elaborat de Serviciul audit intern

Numele, prenumele 

Inga Bulat
Semnatura Data

Elaborat
Coordonat/vizat Mihail Machidon of. o2 Zi



PLANUL DE IMPLEMENTARE A RECOMANDARILOR 
a HCC nr. 67 din 16 decembrie 2020 

cu privire la Raportul auditului conformitatii calcularii si mcasarii 
taxelor pentru resursele naturale

Nr Termenul 
de realizare

Responsabil 
de actiune

Recomandarea Actiunile planificate Noted. or
1 2 3 4 5 6

Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale Mediului
1. 1.1 sa revizuiasca, in condijiile 

prelungirii sau incheierii unui acord 
de concesiune non, prevederile 
contractului de concesiune incheiat

1. In cazul deciziei Comisiei 
guvemamentale de supraveghere a 
Acordului de concesiune, incheiat intre 
Guvemul Republicii Moldova §i Compania 
de explorare a resurselor "Redeco” L.T.D. 
din S.U.A, cesionat catre S.R.L. 
„Valiexchimp” privind prelungirea sau 
initierea unei noi concesiuni se vor aplica 
prevederile Codului fiscal privind taxele 
pentru folosirea resurselor naturale.

Dupa
necesitate

SPSS
Tambur A.

cu SRL „Valiexchimp”, in scopul 
ajustarii acestora la prevederile 
cadrului regulator, si anume achitarea 
redeventei si taxelor pentru resurse

mijloacenaturale in
bane§ti.(pct.4.3.5)

2. 1.2 sa elaboreze §i sa prezinte spre 
aprobare MF un mecanism nou, 
adecvat, de taxare a terenurilor cu 
construct! i subterane §i a 
subsolurilor, bazat pe bunele practici 
aplicate de alte tari referitor la taxele 
pentru exploatarea terenurilor cu 
construe^! subterane §i subsolurilor, 
in special, privind perceperea platilor 
de arenda/redeventa pentru 
perimetrele de subsol utilizate, 
precum §i privind perceperea unei 
garantii, care se va utiliza la refacerea 
mediului (pet.4.3.9.);

Elaborarea propunerilor pentru
mecanismul de taxare pentru folosirea 
sectoarelor de subsol in scopuri nelegate de 
extragerea s.m.u.

1. Trim II, SPSS
Tambur A.2021

2. Elaborarea actelor normative pentru
implementarea Fondului de recultivare §i 
lichidare a intreprinderilor miniere.

Trim IV, SPSS
Tambur A.2021



3. 1.3 sa evalueze necesitatea elaborarii 
unui mecanism nou de taxare a 
lemnului eliberat pe picior reie^ind 
din importanta ecologica a padurilor, 
cu stabilirea cotelor de impozitare 
adecvate, cu revizuirea lor periodica 
si, dupa caz, cu transmiterea spre 
aprobare Ministerului Finantelor 
(pet. 4.2.1.);

elaborarii unui mecanism nou de taxare a 
lemnului eliberat pe picior reiesind din 
importanta ecologica a padurilor §i 
inaintarea in proiectele documentele in 
domeniu forestier

Trim IV, DPDB 
Gorelco Dm2021

4. 1.4 sa analizeze bunele practici ale altor
tari privitor la evaluarea rezervelor de 
minerale utile si contabilizarea 
acestora. inclusiv metodele 
alternative, care nu necesita atragerea 
resurselor financiare, in scopul 
prezentarii depline si corecte a 
datelor privind valoarea rezervelor de 
substante minerale utile dejinute de 
stat, §i sa elaboreze politicile 
contabile specifice privind evaluarea 
rezervelor de minerale utile, cu 
prezentarea lor spre aprobare MF in 
modul stabilit1, pentru asigurarea 
evidentei cantitativ-valorice a 
rezervelor §i includerea acestor date 
in Registrul patrimoniului public 
(pet. 5.3.).

1. Instituirea unui GL comun cu MF 
(organul responsabil de elaborarea 
politicilor contabile) pentru identificarea 
bunelor practici in vederea imbunatatirii 
procedurii de evaluare a rezervelor de s.m.u. 
si contabilizarea acestora

Trim III, SPSS
Tambur A.2021

Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale §i Mediului, in comun cu Ministerul Finanfelor:

5. 2.1 sa elaboreze §i sa aprobe un l.Adresare catre M.Fin. privind inijierea
mecanism de revizuire periodica actiunii 
a taxelor pentru captarea apei2, in

Februarie
2021

DPMIRA

'Pet.1.4.8.2. $i pet.1.4.5.1. din Planul de conturi contabile Tn sistemul bugetar ji Normele metodologice privind evident contabila in sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor 
nr.216/2015.
2 Posibil aplicarea anuala a indexului de preturi sau inflatie sau majorarea acestora de 2 sau 5 ori in fiecare 3 sau 5 ani, reiesind din faptul ca licen^a pentru captarea apei se elibereaza pe un termen de la
3 ani, sau de 25 ani.



scopul stabilirii cuantumurilor 
adecvate sporirii incasarilor la 
buget (pet. 4.1.5.). 2. Crearea unui Grup de lucru, cu implicarea

institutiilor relevante, pentru examinarea in 
comun a recomandarii

Martie 2021 DPMIRA
Institutiile

subordonate

S.Adresare catre partenerii de dezvoltare 
pentru solicitarea suportului in realizarea 
acestei actiuni

lunie 2021 DPMIRA

4.Actiuni identificate a fi realizate urmare a
conlucrarii pe platforma GL

lunie 2021 DPMIRA 
Grupul de lucru 

creat
Inspectoratului pentru Protecfia Mediului:

6. 4.1 sa Tntreprinda masuri pentru
colectarea restantelor la amenzi §i 
prejudicii calculate in urma 
controalelor efectuate, in scopul 
asigurarii incasarilor la buget, 
precum §i responsabilizarii agentilor 
economici amendati (pet.5.1);

1.1.1. Analiza informatiei cu privire la 
amenzile aplicate §i neincasate, 
identificarea restantelor recuperabile §i 
irecuperabile la capitolul incasarea 
amenzilor aplicate de agentii constatatori ai 
IPM in conformitate cu datele detinute de 
subdiviziunile IPM.

22.07.2021 DJ,
SSIRP,
Subdiviziunile 
aparatului central 
cu functii de 
control §i 
Inspect! ile 
teritoriale ale 
IPM

1.1.2. Elaborarea unui proiect de act 
normativ departamental privind 
reglementarea mecanismului unic de 
evidenta a contraventiilor $i amenzilor 
aplicate.

01.05.2021 DJ,

1.1.3. Analiza §i sistematizarea 
prejudiciilor cauzate mediului calculate,

22.07.2021 DJ,



identificarea restantelor recuperabile 
irecuperabile la capitolul incasarea 
prejudiciilor constatate de IPM in 
conformitate cu datele de^inute de 
subdiviziunile IPM.

1.1.4. Elaborarea unui proiect de act 
normativ departamental privind 
reglementarea mecanismului unic de 
evidenta a prejudiciilor constatate, sumelor 
calculate si procesului de recuperate 
(incasare la bugetul de stat) a prejudiciilor 
cauzate mediului.

01.05.2021 DJ,

Incepind cu 
01.04.2021

1.1.5. Initierea procedurilor de recuperare a 
amenzilor §i prejudiciilor recuperabile 
restante, inclusiv prin intermediul 
executorilor judecatoresti, inaintarea 
actiunilor civile, reiesind din analiza 
efectuata conform pet. 1.1.1 si 1.1.3..

DJ,
Subdiviziunile 
aparatului central 
cu functii de 
control si 
Inspectiile 
teritoriale ale 
IPM

15.05.2021 DCRAAA2.1.1. Stabilirea unui mecanism de 
colaborare cu SFS referitor la accesarea 
datelor detinute de SFS privind:
- persoanele fizice §i juridice utilizatori de 
resurse naturale (apa)
- darile de seama fiscale prezentate de 
persoanele fizice si juridice referitor la 
utilizarea resurselor naturale.
- persoanele fizice §i juridice utilizatori a 
resurselor naturale (apa) care §i-au sistat 
activitatea, au schimbat locatia de

2.1 in baza informatiei fumizate de catre 
SFS privitor la darile de seama fiscale 
prezentate de catre agentii economici, sa 
asigure, nu mai rar decat o data in 
semestru, identificarea agenjilor 
economici care capteaza apa in lipsa 
autorizatiilor, precum §i a celor care 
capteaza §i folosesc apa cu Tncalcarea 
limitelor stabilite in autorizapi, §i sa

7.
DJ,
DMERPC 
SCPT 
Inspectiile 
teritoriale ale
IPM



Tntreprinda masurile care se impun de 
cadrul regulator3 pentru a responsabiliza 
agen{ii 
prevederile 
pet. 4.1.2.).

desfasurare a activitatii sau au mstrainat 
intreprinderea cu toate drepturile detinute 
anterior.care incalca 

(pet. 4.1.1. $i
economici

2.1.2 Informarea persoanelor fizice §i
juridice, utilizatori a resurselor naturale 
(apa) prin intermediul portalurilor 
guvemamentale (pagina-web a IPM, 
Directiilor raionale, Primariilor) despre 
obligatia raportarii achitarii platii de baza 
sau a restantelor pentru utilizarea resurselor 
naturale.

Permanent, 
cel putin o 
data pe luna

DCRAAA 
SSIRP 
Inspect! ile 
teritoriale ale

legale

IPM

2.1.3 Stabilirea unui mecanism de
colaborare cu APL privind schimbul de 
date accesibile privind fondul apelor captat 
pe teritoriul fiecarei primarii.

01.05.2021 DCRAAA

Inspectoratului pentru Protectia Mediului, in comun cu Agenfia de Mediu:

8. 3.1 in baza informatiei fumizate de catre 
SFS privitor la darile de seama fiscale 
prezentate de catre agentii 
economici, in scopul aplicarii

Codului 
asigure

identificarea agentilor economici 
care capteaza apa cu depa§irea 
limitelor stabilite in autorizatiile de 
mediu (pet. 4.1.2.).

3.1.1 Elaborarea unui proiect de act 
normativ departamental privind stabilirea 
unui mecanism de schimb de date cu AM 
privind persoanele fizice §i juridice 
utilizatori de resurse naturale (apa) in baza 
autorizatiilor de mediu pentru folosinta 
speciala a apei, inclusiv, subiectii care au 
suspendat autorizatia sau au solicitat 
schimbarea beneficiarului acesteia.

15.05.2021 DCRAAA
DJ,
DMERPC

prevederilor
contraventional, sa

3.1.2 Analiza §i contrapunerea datelor
oferite de SFS §i AM conform pet. 2.1.1. §i 
3.1.1. pentru identificarea subiectilor 
pasibili raspunderii contraventionale pe

Permanent DCRAAA 
Inspectiile 
teritoriale ale 
IPM

3 Art. 110 din Codul contraventional nr.218 din 24.10.2008.



faptul captarii resurselor acvatice in lipsa 
autorizatiei necesare sau peste limita admisa 
stipulate in autorizatia de mediu §i ini$ierea 
dupa caz a cauzelor contravenjionale 
conform prevederilor art. 110 a Codului 
contraventional.
3.1.3. Efectuarea controalelor planificate / 
inopinate, in limita legislatiei in vederea 
identificarii subiecjilor utilizatori a 
resurselor naturale (apa) cu depa§iri ale 
limitelor de utilizare a resurselor naturale 
stabilite in autorizatiile de mediu sau 
utilizarea resurselor in lipsa autorizarii 
necesare.

Pe parcursul 
anului 2021

DCRAAA 
Subdiviziunile 
aparatului central 
cu functii de 
control 
Inspectiile 
teritoriale ale 
IPM




