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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. 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări 

totalizato-

are pe  

Inspecto-

rat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite  273  acte de control; 

- au fost întocmite   61  procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de  56 384 lei, serviciile achitate  

constituie  45 106 lei; 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate  9 raiduri  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: 

 -   27 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -   26  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

 -   4  autorizaţii de folosinţă specială a apei; 

-   14  avize  ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 1 proiect de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 43 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 17 comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 21 petiţii parvenite în structurile 

IES în formă de plîngeri şi semnale; 

          

 

    Publicate articole: 

 IE Basarabeasca -   revista locală a Centrului de tineret la tema: „Starea 

ecologică a rîului Cogîlnic”. 

 IE Cantemir – „Nu se pot nicidecum ogoi braconierii”. 
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 Ciulucul Mare - Sîngerei 

 Inspectoratul Ecologic de Stat şi-a prezentat poziţia privitor la cel de-

al III-a Studiu de performanţă.   

 Pentru un mediu sănătos şi curat. 

 Comunicat de presă: Braconajul de fapt este o crimă ecologică. 

 Acţiuni pregătitoare la Inspectoratul Ecologic de Stat către Bilunarul 

Ecologic – 2013. 

 Raport de activitate. 

3. Cazuri  

relevante 

          

Vizite de lucru în agenţii şi inspecţii. 

 

b) Probleme de fond. 
1. Acţiuni şi 

măsuri 

curente de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat: 

 şi avizat 2 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului; 

 şi avizat 1 proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la transmiterea şi 

modificarea destinaţiei unor terenuri; 

 şi avizat 6 dosare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;  

 şi pregătit răspuns la petiţia cet. Andrei Perdivar către Cancelaria de Stat a 

R.Moldova  referitor la legalitatea extragerii de către „Cariera Cobusca” SA 

a zăcămintelor minerale utile din zona de protecţie a  fl. Nistru, teritoriul 

unităţii administrativ - teritoriale Gura Bîcului, r-nul Anenii Noi. 

Notă:  
     În rezultatul controlului ecologic efectuat la 30.01.2013 de către 

colaboratorii IE Anenii Noi încălcări ale legislaţiei n-au fost depistate, 

inclusiv abateri de la proiectul de execuţie. 

 şi pregătit răspuns la demersul Consiliului Raional Orhei, referitor la 

evacuarea urgentă a stocurilor de pesticide din depozitul SRL „Agro- Orhei”, 

localitatea Pelivan, r-nul Orhei; 

 petiţia repetată a cet. Vasile Rotaru, domiciliat în or. Codru, str.  Sf. Nicolae, 

105 privind incomodităţile de trai create de către vecinii din str.                  

Sf. Nicolae,105, or. Codru.  

Notă: 

    Materialele au fost restituite conform Legii cu privire la petiţionare. 

Litigiul apărut între vecini poate fi soluţionat printr-un proces civil, 

sugerându-se remedierea acestuia pe cale amiabilă sau prin intermediul 

instanţei de judecată; 

 şi prezentat în adresa MM şi Agenţiei „Apele Moldovei” informaţia cu 

privire la soluţionarea problemei eliminării (neutralizării) recipientelor sub 

presiune cu conţinut de clor, formate pe parcursul anilor 1980-2000 la staţia 

de epurare a apelor reziduale din or. Soroca, amplasată în localitatea 

Ţechinovca, Republica Ucraina; 

 şi prezentat în adresa MM informaţia cu privire la controlul ecologic în 

perioada  30 octombrie - 08 noiembrie 2012 în cadrul instituţiilor medicale 

privind gestionarea deşeurilor medicale şi menajere solide de către 

instituţiile medicale din ţară; 

 solicitarea Serviciului Hidrometeorologic de Stat  privind  volumul emisiilor 

de poluanţi (tone/an) pentru anii 2010, 2011, 2012 a întreprinderilor din   

mun. Chişinău şi din mun. Bălţi, care vor participa la reglementarea 

degajărilor de substanţe poluante în perioada condiţiilor meteorologice 
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nefavorabile; 

 adresarea SA „Regia Apă-Canal Soroca” referitor la soluţionarea problemei 

privind eliminarea recipientelor sub presiune cu conţinut  de clor, formate pe 

parcursul anilor 1980-2000; 

 materialele primăriei s. Ciuciuleni, r-nul Hînceşti privind autorizarea tăierii 

de curăţire, răritură, conservare rasă a arborilor din fondul forestier gestionat, 

pe o suprafaţă de 20,3 ha, cu obţinerea unui volum de 599,0 m
3
 masă 

lemnoasă. 

Notă: 

             Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.  

 materialele ÎSS „Tighina” privind autorizarea tăierilor diverse, pe o 

suprafaţă de 0,2 ha, cu obţinerea unui volum total de 20,0 m
3
 masă 

lemnoasă. 

Notă: 

      Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.    

 materialele ÎSS „Chişinău” privind autorizarea tăierilor diverse în O.S. 

Durleşti şi O.S. Vadul lui Vodă, pe o suprafaţă de 22,9 ha, cu obţinerea 

unui volum total de 1193,0 m
3
 masă lemnoasă. 

Notă: 

       Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.    

 demersul „Ciolcris” SRL  privind eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea 

tăierii de igienă a unui arbore de specia ulm, din str. V. Alexandri, 8, mun. 

Chişinău.     

Notă:                                                                              

      Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele primăriei comunei Albineţul Vechi, r-nul Făleşti privind 

autorizarea tăierii de igienă selectivă a arborilor din fondul forestier 

gestionat, pe o suprafaţă  de 7,0 ha, cu obţinerea unui volum de 106,0 m
3
 

masă lemnoasă. 

Notă: 

     Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele primăriei satului Limbenii-Vechi, raionul Glodeni privind 

autorizarea tăierii de regenerare rasă şi curăţire a arborilor din fondul 

forestier gestionat, pe o suprafaţă totală de 3,5 ha, cu obţinerea unui volum 

de 71,8 m
3
 masă lemnoasă. 

Notă: 

      Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 şi expediat avizul în adresa MM referitor la examinarea Hotărîrii de Guvern 

cu privire la identificarea, delimitarea şi clasificarea corpurilor de apă şi 

regulamentele, cu privire la registrul autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa 

specială a apei,  cu privire la evidenţa şi raportarea apei folosite, cu privire 

la funcţionarea ghişeului unic în domeniul autorizării folosinţei speciale a 

apei; ) 

  şi expediat răspunsul în adresa „Rifinform” S.R.L. privind confirmarea 

autenticităţii Avizului expertizei ecologice de stat nr.05-5-620/149 din 

21.03.95 la proiectul de execuţie „Exploatarea carierei de argilă (Zăcămîntul 

Bălţi-III), r-nul Fălşti; 

 şi expediat răspunsul la întrebările Ministerului Mediului referitor la „Studiul 

de performanţă în domeniul mediului, ediţia III”; 
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Efectuat: 

 o deplasare  la  06-07.02.2013 (Svetlana Maruseac – şef Secţia inspectare 

resurse acvatice şi aer atmosferic IES în comun cu  Arcadii Leahu – Şef 

Centrului Investigaţii Ecologice AE Chişinău),   în temeiul ordinului din 

05.02.2013 s-a efectuat controlul în s. Văleni r-nul  Cahul în vederea 

executării demersului Deputatului în Parlament Ana Guţu referitor la 

verificarea desfăşurării activităţii de extragere a ţiţeiului zăcămîntului de 

petrol Văleni - Cahul. Examinarea petiţiei cetăţeanului Covaci V. , locuitor  

s. Slobozia Mare,  r-nul Cahul, şi acordat asistenţă  consultativ-

metodologică specialiştilor Agenţiei Ecologice Cahul.  

 Controlul în teren a fost efectuat în comun cu inspectorii AE Cahul, 

reprezentanţii APL, Rezervaţiei Ştiinţifice “Prutul de Jos”, SRL „ 

Valiexchimp”. 

Notă: 

   În rezultatul examinării  s-a constatat că în s.Văleni r-nul Cahul 

funcţionează zăcămîntul de petrol Văleni. SRL „ Valiexchimp”, r-nul Cahul 

activează în baza proiectului avizat  pozitiv de Expertiza Ecologică de Stat ( 

05-5-3298/838 din 16.07.2009). La moment din cele 22 sonde funcţionabile 

se exploatează 20 de sonde. Din motivele climaterice s-a efectuat controlul 

numai la 9 sonde exploatate, secţia de separare a ţiţeului, depozitul de 

păstrare a petrolului separat. De către CIE AE Chişinău au fost prelevate 

probe de sol şi de apă pe teritoriul zăcămîntului cu petrol Văleni, aval, 

amonte pe r. Prut, lacul Beleu.Prin actul de control administraţiei                  

SRL „ Valiexchimp” au fost prescrise indicaţii obligatorii în vederea 

obţinerii autorizaţiei de folosinţa specială a apei şi autorizaţiei de degajare a 

noxelor în aerul atmosferic, întreţinerii instalaţiilor în stare tehnică 

satisfăcătoare pentru prevenirea poluării mediului, coordonării măsurilor de 

protecţie a mediului cu AE Cahul. Pentru încălcările depistate şi anume 

nerespectarea cerinţelor expertizei ecologice de stat a fost întocmit procesul 

verbal în baza art .156 CC R.Moldova cu aplicarea amenzii în mărime de 

300 u.c. În baza investigaţiilor de laborator va fi posibilă determinarea 

gradului de poluare a mediului; 

 

Întocmit: 

 un proces-verbal cet. Caraghena Leonid pe cazul tăierii ilegale sau 

vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin. (2) CC al 

R.Moldova,  fiindu-i aplicată o amendă de 800 lei, prejudiciul cauzat 

mediului constituie 5040,0 lei. 

 un proces-verbal cet. Chelban Ion pe cazul tăierii ilegale sau vătămarea 

arborilor şi arbuştilor, în temeiul art. 122 alin. (1) CC al R.Moldova,  

fiindu-i aplicată o amendă de 1000 lei, prejudiciul cauzat mediului 

constituie 579,6 lei. 

 

Eliberat:  

 5 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie. 

 autorizaţii de emisii  pentru  5 întreprinderi şi examinat inventarele surselor 

de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic respectiv. 

 
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 
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expertiză ecologică 1 proiect de execuţie: „Alimentarea cu apă potabilă a s. 

Şipca, r-nul Şoldăneşti”, primăria satului Şipca, r-nul Şoldăneşti;           

 

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 2013 în sumă de 8700,0 mii lei, iar planul precizat pentru 

perioada de gestiune  ianuarie – februarie  constituie  2100,0 mii lei. De la începutul 

anului 2013 au fost înregistrate venituri în sumă de 1207,9 mii lei, inclusiv 

săptămîna curentă – 262,9 mii lei.  

    Soldul disponibil în contul trezorerial  la situaţia de 05.02.2013 constituie –     

1207,9 mii lei. 

 Servicii ecologice prestate contra plată. La situaţia 05.02.2013 suma 

acumulărilor la venituri constituie 278,0 mii lei, inclusiv săptămîna 

curentă – 37,7 mii lei sau cu 30,1%  din cele planificate pentru 2 luni  

921,9 mii lei. 

 
 

3. 

 

Juridică 
 

Examinat: 

 demersul Cancelariei de Stat cu privire la prezentarea informaţiei privind 

controalele efectuate de către IES pe parcursul anilor 2010, 2011, 2012 şi 

formularele tip în baza cărora se iniţiază şi se petrec acţiunile de control cu 

sistematizarea informaţiei şi perfectarea răspunsului; 

 adresarea avocatului parlamentar în comun cu Direcţia inspectare a  florei şi 

faunei cu privire la evaluarea legalităţii atribuirii unui teren sub construcţie, 

fiind perfectat răspunsul respectiv. 

 

A elaborat: 

 propuneri cu privire la modificarea/completarea Legii nr. 131 din 08.06.2012 

privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, fiind prezentate 

serviciului juridic al Ministerului Mediului. 

  

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: 

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

 

De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.: 

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

privind autorizarea tăierii arborilor din fondul forestier gestionat; 

 materialele parvenite din partea primăriei s. Ciuciulea, r-nul Glodeni 

privind autorizarea tăierii arborilor din fondul forestier gestionat; 

  demersul Î.M. „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” privind 

eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăierii arborilor fitosanitar 

nesatisfăcători de la baza de odihnă „Trandafirilor” a Parcului silvic 

„Nistrean”, or. Vadul lui Vodă; 
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                                                                                                     Veaceslav Untila, 

 Şeful  Inspectoratului                                                       
 

 

 

 

  Ex.D.Osipov 22-69-15 

   

 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 

atmosferic (ELA) şi de eliberat Autorizaţiile de emisii respectiv pentru 1 

întreprindere: Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi, str. 

Decebal, 126, or. Bălţi; 

 petiţia locatarilor din str. Calea Ieşilor nr.19b, Pavel Boţu nr.66,  A. 

Belousov, nr.49 din or. Bălţi referitor la legalitatea construcţiei staţiei de 

alimentare cu combustibil la intersecţia str. Calea Ieşilor şi str. 

Glodenilor a „Metalix Plus” S.R.L.; 

   solicitarea primarului com. Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi de a i se 

elibera un aviz ecologic pentru conservarea gunoiştilor neautorizate din 

localitate. 

 

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. 

 


