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Informaţie 

privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat 

şi a subdiviziunilor sale teritoriale (03.02.2012-10.02.2012) 

 

Rezumat al activităţii pe Inspectorat. 
 

  Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite  295 acte de control; 

- au fost întocmite 55 procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de 51 528 lei, serviciile achitate  

constituie 41 315 lei; 

 

Inspectorii Aparatului Central au participat la: 

 şedinţa de planificare, organizată de Direcţia politici, planificare strategică şi 

asistenţă externă din cadrul Cancelariei de Stat, unde s-a discutat despre 

elaborarea Programelor de Dezvoltare Strategică a instituţiilor subordonate 

autorităţilor administraţiei publice centrale, baza metodologică şi situaţia la 

zi a acestora; 

 seminarul „Principiile, instrumentele şi metodele de îmbunătăţire a 

planificării CCTM cu specificul în domeniul sectorului de aprovizionare cu 

apă şi canalizare”, unde s-a discutat despre opţiunile de eficientizare a 

procesului de planificare bugetară pe termen mediu prin întărirea capacităţii 

instituţionale în elaborarea strategiilor de cheltuieli pe termen mediu şi 

eficientizarea cooperării ministerelor şi agenţiilor implicate. 

 

Alte activităţi au fost realizate în volum deplin pe măsura adresărilor 

beneficiarilor sau petiţionarilor fără întîrziere.  

 În această perioadă s-au eliberat: 

- 25 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

c

a

d

e

m

i

a

 

d

e

 

A

d

m

i

n

i

s

t

r

a

r

e

 

P

u

b

l

i

c

ă

 

p

e

 

l

î

n

g



- 10  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;  

- 13 avize  ale expertizei ecologice de stat;  

- 5 autorizaţii de folosinţă specială a apei; 

 Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 2  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 34 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 11 comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 14  petiţii parvenite în structurile 

IES în formă de plîngeri şi semnale. 

 

Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat, 

 

Au examinat: 

    materialele primăriei satului Temeleuţi, raionul Floreşti, privind 

autorizarea taierii de igienă în parcul satului nominalizat, pe o suprafaţă de 

3,8 ha, cu eliberarea ulterioară a autorizaţiei pentru tăierile solicitate şi 

obţinerea unui volum de 21,0 m
3
 masă lemnoasă; 

    materialele ÎI „Maria Tucurman”  privind autorizarea taierii de igienă a 2 

arbori de specia plop amplasaţi în str. E. Coca, or. Chişinău, cu eliberarea 

ulterioară a autorizaţiei şi obţinerea unui volum de 5,4 m
3
 masă lemnoasă; 

   solicitările Prim-ministrului  Republicii Moldova, dlui Vladimir Filat 

nr.1213-43din 01.02.2012  şi nr.1460-133/3 din 01.02.2012  privind  

demersul conducerii Comisiei pentru soluţionarea  întîmpinărilor 

persoanelor expropriate din s.Cotul Morii, raionul Hînceşti. În urma 

examinării solicitărilor cet. Mîrzencu Mihail şi cet. Melnic Vladislav de a 

atribui sectoarele de teren cu nr. cadastrale 5333309229 şi 5333309222 

acestea au fost respinse, deoarece asemenea categorii de terenuri sunt 

determinate în conţinutul art. 4 alin.1 lit.b) al Legii nr.91 din 05.04.2007 

privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, iar conform art.2 

alin.1 al aceluiaşi act normativ, terenurile din domeniul public sînt 

inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile şi nu pot fi înstrăinate; 

 demersul dlui Grigore Postica, primarul satului Ulmu, raionul Ialoveni, 

expediat în adresa Cancelariei de Stat a Republicii Moldova cu privire la 

determinarea zonelor de protecţie a r.Botna în cazul înstrăinării unui sector 

de teren. Analizînd materialele prezentate de către primarul s. Ulmu, s-a 

constatat, că asupra litigiului apărut între organele administraţiei publice 

locale şi SRL „Drabant” s-a pronunţat Colegiul Civil şi de Contencios 

Administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, iar decizia din 23 iulie 2008 la 

dosarul nr. 2ra-1447/08, este definitivă şi irevocabilă;  

 cererea de revizuire a SA Viniris către Inspectoratul Ecologic de Stat cu 

privire la procesul de insolvabilitate. În urma dezbaterilor judiciare, instanţa 

a hotărît de a amîna procesul pentru data de 21/02 în legătură cu prezentarea 

unor materiale suplimentare de către SA “Viniris”; 



 întocmit şi expediat în adresa Ministerului Mediului răspunsul la proiectul 

de Hotărîre a Guvernului R.M. „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni 

privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii 

solurilor pe anul 2012”; 

 întocmit şi expediat în adresa Ministerului Mediului răspunsul la întrebarea 

domnului Ogor Ion, venită pe pagina ministerului: „Cît costă expertiza 

ecologică a proiectului şi de care act normativ este stipulată legalitatea şi 

mărimea perceperii acestei taxe, precum şi taxei pentru avizarea ecologică a 

certificatului de urbanism”;           

 şi pregătit avize la 4 materiale de modificarea a categoriei destinaţiei 

terenului,  

 şi pregătit 2 dosare de uz fitosanitar;  

 şi pregătit aviz la 2 proiecte de Hotărîre a Guvernului cu privire la schimbul, 

modificarea     categoriei de destinaţie a terenului; 

 şi eliberate materialele Autorizaţiilor de folosinţă specială a apei (AFSA) 

pentru 5 întreprinderi. 

  inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberate      

Autorizaţiile AEPA de emisii respective pentru 10 întreprinderi. 

 

Au fost primite pentru expertiza ecologică (prin verificarea prealabilă în baza 

Instrucţiunii nr.188 din 10.09.02, p.2,3. din nota Anexei 2) a  complexităţii 

documentaţiei de proiect, dispunerii de coordonările necesare, corespunderii 

normelor) 2 proiecte de execuţie. 

 

Au fost eliberate: 

 8 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie. 

 

Au întocmit:   

 un proces-verbal cetăţencei Chimiuş Valentina, or.Chişinău pe cazul 

ocupării nelegitime a terenurilor, în temeiul art. 116 alin. (1) al CC, fiindu-i 

aplicată o amendă în mărime de 600 lei;  

 un proces-verbal cetăţeanului Tabor Ion, s.Cucioaia, rl Teleneşti pe cazul 

încălcării modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare şi 

transportare a produselor lemnoase, în temeiul art. 142 alin. (1) al CC, 

fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 600;  

 un proces-verbal cetăţeanului Suruceanu Vasile, s.Codru, rl Teleneşti pe 

cazul încălcării modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare şi 

transportare a produselor lemnoase, în temeiul art. 142 alin. (2) al CC, 

fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 200.  

 

Au participat: 

 la şedinţa convocată de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 

Drumurilor referitor la „lucrările de reabilitare şi extindere a drumului M2 

Chişinău-Soroca-frontiera cu Ucraina”. 



Au pregătit: 

 răspuns la adresarea directorului fabricii de conserve din Glodeni referitor 

la recipientele cu clor ieşite din uz şi pregătirea răspunsului; 

 informaţia pentru MM referitor la acţiunile primăriei mun. Chişinău în 

vederea redeschiderii activităţii depozitului de deşeuri menajere solide din 

Ţînţăreni.  

 

Au efectuat: 

  o deplasare la Inspecţia Ecologică Şoldăneşti pentru acordarea ajutorului 

metodic.  

 

Activitatea preconizată pentru (13.02.12-17.02.12) 

             

Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat 23  proiecte de 

execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective.  

            

 De examinat:                                     

 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 

atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 14 

întreprinderi.  

 

 materialele pentru eliberarea Autorizaţiei de folosinţă specială a apei (AFSA) 

pentru  2 întreprinderi şi DLA pentru 1 întreprindere. 

 

   La  fel avem de examinat:        

 solicitarea Ministerului Economiei privind implementarea ghişeului unic în 

desfăşurarea activităţii de întreprinzător. 

 şi elaborat compartimentul „Expertiza ecologică de stat şi autorizaţii de 

mediu pentru Anuarul IES 2012”. 

 şi perfectat Rezumatul informaţional-analitic „Centrala atomoelectrică din 

Hmelnik, Ucraina. Fundamentarea tehnico-economică a construcţiei 

blocurilor energetice nr.3, nr.4. 

 Solicitarea S.A. „Cariera Micăuţi” cu privire la posibilitatea prelungirii 

licenţei pentru genul de activitate – extragerea zăcămintelor de calcar din 

cariera „Micăuţi”, r-nul Străşeni.  

 

 

 

Şef adjunct Inspectorat                                                        Valentina Ţapiş                              
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