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Nr

. 

Compone

nta 
Materialul descriptiv 

I. Activităţi curente de mediu ale direcţiilor şi secţiilor specializate ale IES. 
 

a) Generalizarea activităţii subdiviziunilor IES, inclusiv A/I Ecologice. 
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totalizato-

are pe  
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Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite  55  acte de control; 

- au fost întocmite   18  procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de  4 542 lei, serviciile achitate  

constituie  2 962  lei; 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate  1 raid  de salubrizare în primării şi localităţi. 

 

 

Alte activităţi au fost realizate în volum deplin pe măsura adresărilor 

beneficiarilor sau petiţionarilor fără întîrziere. 

 În această perioadă s-au eliberat: 

 -  8  autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -  6  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

 -  2  avize  ale expertizei ecologice de stat; 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 4 proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 13 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 6 comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 7 petiţii parvenite în structurile 

IES în formă de plîngeri şi semnale; 

          

 

 

        Publicate articole: 

 IE Cantemir - Ziarul raional – „Curier de Cantemir” – „Perioada 

braconajului”. 
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 Colind de Sărbătorile de iarnă pentru Inspectoratul Ecologic de Stat.  

 Raportul Săptămînal. 

3. Cazuri  

relevante 

          

Vizite de lucru în agenţii şi inspecţii. 

 

b) Probleme de fond. 
1. Acţiuni şi 

măsuri 

curente de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat: 

 şi expediat răspunsul la solicitarea S.R.L.  „Pietrişul” referitor la 

coordonarea activităţii de extragere a calcarului din zăcămîntul de calcar 

„Goian-II”, sectorul „Nord”, stratul 50, situat în zona de protecţie a apelor 

rîului Ichel; 

  materialele primăriei s. Albina, r-nul Cimişlia  privind autorizarea tăierii 

de curăţire a arborilor din fondul forestier gestionat  pe o suprafaţă de 5,0 ha, 

cu obţinerea unui volum de 32,0 m
3
 masă lemnoasă. 

  Notă: 

             Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.  

 materialele primăriei s. Carahasani, r-nul Ştefan Vodă privind autorizarea 

tăierilor de curăţire a arborilor din fondul forestier gestionat, pe o 

suprafaţă de 2,5 ha, cu obţinerea unui volum de 4,0 m
3
 masă lemnoasă. 

Notă: 

           Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.  

 

Efectuat: 

 un raid în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj. 

 Notă: 
       Ca rezultat a fost încheiat 1 proces-verbal cet. Habravan Andrei  pe 

cazul tăierii ilegale a arborilor, în temeiul art. 122, alin. (1) al CC al 

R.Moldova, fiind aplicată o amendă de 800,0 lei. Prejudiciul cauzat 

mediului constituie 109,8 lei. 

 

Eliberat: 

 2 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie: a)„Reţele de 

apeduct din s. Albina, r-nul Cimişlia”, primăria comunei Albina; b)„Forarea 

sondei arteziene cu lichidarea prin consolidare cu ciment a sondei nr.744, 

pentru aprovizionarea cu apă a părţii de sud a s. Hagimus, r-nul Căuşeni”, 

primăria s. Hagimus.          

      
Elaborate solicitări: 

 solicitarea faţă de Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale. În scopul 

reflectării în raportul anual – 2012 a datelor veridice privind starea şi modul 

de utilizare a sondelor de apă, Inspectoratul Ecologic de Stat solicită 

prezentarea informaţiei pe care o deţineţi, cu menţinerea indicatorilor 

nominalizaţi în anexă, într-un termen cît mai restrîns; 
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 solicitarea faţă de Întreprinderea de Stat „ Calea Ferată a Moldovei”. 

Întru determinarea volumului de substanţe nocive emise în aerul atmosferic 

din sectorul transporturi, pentru raportul anului 2012, Inspectoratul Ecologic 

de Stat solicită prezentarea informaţiei despre infrastructura transportului 

feroviar şi consumului de resurse energetice în anul 2012. Concomitent, este 

binevenită şi o prezentare succintă despre rezultatele activităţii în domeniul 

protecţiei mediului; 

 solicitarea faţă de  SRL „Chişinău – Gaz”. Prin prezenta, Inspectoratul 

Ecologic de Stat, solicită prezentarea informaţiei anuale referitor la cantitatea 

de gaze naturale utilizate pe parcursul anului 2012 în mun. Chişinău de către 

persoanele fizice şi juridice, precum şi numărului de cazangerii şi instalaţii 

autonome de încălzire cu gaz, inclusiv instalate în case particulare din or. 

Chişinău şi suburbiile lui. 

       Informaţia solicitată va fi utilizată în scopul determinării emisiilor de noxe 

în aerul atmosferic pe parcursul anului 2012 ca parte integră a raportului 

anual; 

 solicitarea faţă de  SA „Lukoil Moldova”. Întru determinarea volumului de 

substanţe nocive emise în aerul atmosferic de la importul în ţară a 

combustibilului şi lubrifianţilor pe parcursul anului 2012, Inspectoratul 

Ecologic de Stat solicită o informaţie despre cantitatea comercializată pe 

teritoriul ţării a benzinei (cherosinei) aeriene pentru alimentarea navelor 

aeriene; 

 solicitarea faţă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. În scopul evaluării 

impactului activităţilor economice asupra resurselor de apă şi aerul 

atmosferic în anul 2012, Inspectoratul Ecologic de Stat solicită: 

 datele medii anuale şi a celor maxime lunare a concentraţiilor  (g/m
3
)  

   în apă  (O2, materii în suspensii, COB5, NH2, NO2, NO3, fenoli, fosfaţi, sulfaţi, 

produse petroliere, reziduu fix etc.) în secţiunile de control ale serviciului în 

aval de aşezări pe rîurile Prut, Nistru, Ialpug şi Cogîlnic, inclusiv pe afluenţii 

rîului Nistru ( Răut, Bîc, Botna, Ichel ) lacurile naturale şi de acumulare; 

 indicii de poluare a aerului atmosferic ( concentraţiile poluanţilor  

  specifici, mg/m3 în localităţile unde se efectuează aceste observaţii ); 

 cantitatea lunară şi anuală de precipitaţii pentru anul 2012. 

 

Primit în lucru: 

 prin verificarea prealabilă a complexităţii documentaţiei de proiect, 

dispunerii de coordonările necesare, corespunderii normelor (în baza 

Instrucţiunii nr.188 din 10.09.02, p.2,3. din nota anexei 2) şi ulterioara 

expertiză ecologică 4 proiecte de execuţie.        

 

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. 
 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 310. 

 

2. Financiară  Contribuţia la FEL –conform planului de finanţate s-au aprobat venituri 

şi cheltuieli  pentru anul 2012 în sumă de 8800,0 mii lei, iar planul precizat pentru 

perioada de gestiune (ianuarie-decembrie) constituie 8715,0 mii lei. De la începutul 

anului 2012 au fost înregistrate venituri în sumă de 10359,8 mii lei, inclusiv 

săptămîna curentă – 124,0 mii lei şi s-au executat cheltuieli de casă în sumă de 

6255,6 mii lei.  

    Soldul disponibil în contul trezorerial  (situaţia de la 27.12.2012) constituie – 
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4104,2 mii lei. 

 Servicii ecologice prestate contra plată.     
La 27.12.2012 suma acumulărilor la venituri constituie 2990,7 mii lei, inclusiv 

săptămîna curentă – 54,7 mii lei sau cu 78,8% mai puţin faţă de planul pentru 

perioada de gestiune (3795,0 mii lei), diferenţa fiind de 804,3 mii lei. Cheltuielile  

pentru întreţinerea curentă a activităţii Inspectoratului constituie 3619,6 mii lei. 

   ( Informaţia precedentă din 21.12-28.12 neactualizată )     
 

3. 

 

Juridică 
 

Examinat: 

  proiectul de Lege, iniţiativă legislativă a unor deputaţi în Parlament cu privire 

la modificarea/completarea Codului funciar al R.Moldova; 

  sesizarea Procuraturii Generale a R.Moldova privind lichidarea încălcărilor 

legislaţiei în activitatea organelor de protecţie a mediului; 

  demersul Preşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a r-nul Criuleni 

privind lipsa fără temei motivat a conducătorului Inspecţiei ecologice 

Criuleni  (membru a Comisiei) la aplicaţiile Protecţiei Civile desfăşurate la 

07 decembrie, 2012  în comuna Boşcana, cu perfectarea răspunsului. 

 

2. Planificarea activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu A/I 

Ecologice pentru săptămîna următoare. 
 

1. 

 

Acţiuni şi 

măsuri 

 

De examinat şi supus expertizei/autorizării: 

 14 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective.  

 

De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.: 

 solicitarea SRL „Polimer Gaz Construcţii”, mun. Chişinău; 

 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 

atmosferic (ELA) şi de eliberat Autorizaţiile de emisii respective pentru 6 

întreprinderi;  

 scrisoarea-informare a Curţii de Conturi privind efectuarea auditului 

Ministerului Mediului în perioada septembrie 2012 – tranzitoriu 2013 cu 

Indicaţia Ministerului Mediului privind asigurarea  punerii la dispoziţia 

Curţii a regulamentelor, planurilor de activitate, fişelor de post, 

obiectivelor individuale, dosarelor privind monitorizarea implementării 

unor strategii, programe, planuri de acţiuni de care suntem responsabili, 

informaţii cum au fost realizate unele hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului, 

ale Colegiului Ministerului, Curţii de Conturi etc; 

 concepţia sistemului de asigurare a construcţiilor a Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova; 

  cererea parvenită de la Ministerul Mediului din partea SRL„RODUCON” 

referitor la defrişarea a doi arbori de specia molid de pe teritoriul 

proprietate privată din or. Ungheni, str. Naţională, 15. 

 materialele parvenite din partea primăriei s. Cigîrleni, r-nul Ialoveni 

privind autorizarea tăierii arborilor din fondul forestier gestionat; 

 materialele Î.M. „Plăsmuire” referitor la eliberarea autorizaţiei pentru 

efectuarea tăierii de curăţire din fondul forestier al s. Ustea,  r-nul 

Dubăsari; 

  demersul Preşedintelui CCL-16 – d-nei Nadejda Lazarenco                                         

referitor la arborii tăiaţi ilicit din bd. Moscova, 13, mun. Chişinău. 
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                                                                                                     Veaceslav Untila, 

 Şeful  Inspectoratului                                                       
 

 

 

 

  Ex.D.Osipov 22-69-15 

   

De efectuat: 

 un raid în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj; 

 deplasări după caz. 

 
Text standard despre profilul instituţiei (cuprinde informaţii care ajută la definirea contextului în care respectiva organizaţie 

performează): 

 Denumirea organizaţiei: Inspectoratul Ecologic de Stat 

 Structura organizatorică, principalele divizii, subsidiare: AE Chişinău, AE Bălţi, AE Cahul, UTA Găgăuzia, IE 

Anenii Noi, IE Basarabeasca, IE Briceni, IE Cantemir, IE Cimişlia, IE Criuleni, IE Călăraşi, IE Căuşeni, IE 

Donduşeni, IE Drochia, IE Dubăsari, IE Făleşti, IE Floreşti, IE Edineţ, IE Glodeni, IE Hînceşti, IE Ialoveni, 

IE Leova, IE Nisporeni, IE Ocniţa, IE Orhei, IE Rezina, IE Rîşcani, IE Ştefan Vodă, IE Sîngerei, IE Soroca, 

IE Străşeni, IE Şoldăneşti, IE Taraclia, IE Teleneşti, IE Ungheni. 

 locaţia sediului principal, telefon, fax, email: Chişinău, str. Cosmonauţilor 9; 226941, 226915, ies@mediu.gov.md 

 forma juridică de înregistrare, dacă există servicii prestate: Instituţie publică (prestează servicii de mediu); 

 mărimea organizaţiei, numărul angajaţilor: Instituţie desconcentrată în teritoriu; 310 angajaţi. 

 


