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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  194 acte de control; 

- au fost întocmite  86  procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de  59 349 lei, serviciile achitate  

constituie  30 975  lei; 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate  14 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: 

 -   25  autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -   15 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

 -   1  autorizaţie de folosinţă specială a apei; 

-   9  avize  ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 9 proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 16 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 12 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; 

      

 

    Publicate articole: 

 IE Şoldăneşti - în ziarul “ Opinia Liberă” pe tema : “Plantele Omofere”. 
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2. 
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 Raportul săptămînal. 

 

3. Cazuri  

relevante 

          

Vizite de lucru în agenţii şi inspecţii. 

 

b) Probleme de fond. 
1. Acţiuni şi 

măsuri 

curente de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat: 

 Informaţia pentru Ministerul Mediului privind implementarea proiectelor 

Republicii Cehe de renovare/construcţie a  reţelelor de apeduct şi canalizare 

în R.Moldova; 

 şi avizat 2 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului; 

 şi avizat 5 dosare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor; 

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

modificarea destinaţiei unor terenuri; 

 şi pregătit răspuns la petiţia dlui P.Tiron din s.Curătura, com. Alcedar, r-nul  

Şoldăneşti către Ministerul Mediului referitor la utilizarea produselor de uz 

fitosanitar pentru protecţia livezii, amplasată în preajma caselor de locuit  a 

localităţii.  

Notă: 

    Prin procesul - verbal nr.1 al comisiei pentru efectuarea cercetărilor în 

componenţa reprezentanţilor Institutului de Cercetări pentru Pomicultură, 

Direcţiei Agricultură şi alimentaţie Şoldăneşti, primăriei com. Alcedar, dlui 

V.Tiutiunicov, conducătorului  Gospodăriei Ţărăneşti „Tiutiunicov Vasile” 

i-au fost prescrise indicaţii obligatorii în vederea interzicerii pe suprafaţa de 

3,00  ha din preajma satului şi pîrăiaşului, utilizarea pesticidelor la protecţia 

livezii împotriva bolilor, dăunătorilor şi buruienilor, folosind doar metode 

agrotehnice şi biologice. 

 şi expediat răspunsul la petiţia cetăţeanului Eugen Neghină, domiciliat pe 

adresa: str. Gherman Pîntea, 140, or. Chişinău cu privire la legalitatea 

eliberării de către Agenţia Ecologică Chişinău a Avizului expertizei 

ecologice de stat nr.1449-01-08/1-923 din 14.09.2012 la proiectul de 

execuţie „Bloc locativ D-P-3E” din str. Gherman Pîntea, com. Stăuceni, 

mun. Chişinău” al C.C.P. „Reconda” S.R.L;  

  şi expediat avizul în adresa Ministerului Mediului privind examinarea şi 

avizarea a 4 proiecte de acte normative, elaborate în scopul implementării 

Legii apelor nr.272 din 23.12.2011: 

 proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului     

Cadastrului de stat al apelor; 

 proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu      

privire la monitorizarea stării apelor de suprafaţă şi apelor subterane; 
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 proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire 

la cerinţele de calitate pentru apele de suprafaţă; 

 proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire 

la protecţia apelor subterane. 

 materialele de la primăria or. Vatra privind autorizarea tăierii de igienă pe 

sectoarele gestionate de SRL „Mondi-Tur” de pe malul lacului Ghidighici 

a opt arbori specia salcie, fitosanitar necorespunzători, cu obţinerea unui 

volum total de 13,5 m
3
 masă lemnoasă. 

Notă: 

          Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele de la proprietarul imobilului din str. Sf.Ţării, 61/22, mun. 

Chişinău  pentru tăierea unui arbore de specia arţar, care creşte mult prea 

aproape de locuinţă, fiind preconizată obţinerea unui volum de  1,8  m
3
 

masă lemnoasă. 

Notă: 

      Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.    

 materialele parvenite de la cet. Cristina Borş, mun. Chişinău, str.               

V. Belinski, 59, ap. 60 pentru defrişarea a doi arbori de pe terenul arendat 

conform contractului, din str. Ion Creangă, 1/3, cu obţinerea unui volum 

de  1,0 m
3
 masă lemnoasă. 

Notă: 

     Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele  ÎSS „Chişinău” privind autorizarea tăierilor diverse în ocolul 

silvic Ghidighici pe o suprafaţă de 1,0 ha, cu obţinerea unui volum  de 

78,0 m
3
 masă lemnoasă. 

Notă: 

            Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.    

  

Efectuat: 

 o deplasare în  mun. Chişinău,  în comun cu AE Chişinău a fost efectuat un  

raid pe str. Calea Basarabiei în vederea contracarării spălării neautorizate a 

automobilelor.  
 

Întocmit: 

 acte de control  -  acte de constatare în vederea contracarării spălării 

neautorizate a automobilelor în str. Calea Basarabiei, mun. Chişinău;  

 un proces verbal  - art. 159, alin.3 CC al R.Moldova persoanei fizice 

Gîrleanu Vasile  în vederea contracarării spălării neautorizate a 

automobilului  în str. Calea Basarabiei, mun. Chişinău; 

 un proces -  verbal cet. Dovgoni Victor Pavel pentru abaterea neautorizată 

de la proiectele de organizare a teritoriului, în temeiul art. 116, alin. (2), 

CC al R.Moldova,  fiindu-i aplicată o amendă de 800,0 lei. 

 un proces -  verbal firmei „Grisan-Hamb” SA  pentru încălcarea regulilor 

de gestionare a deşeurilor, în temeiul art. 154, alin. (1), CC al R.Moldova,  

fiindu-i aplicată o amendă de 4000 lei. 

 un proces - verbal cet. Colun Gheorghe Iustin  pentru abaterea 

neautorizată de la proiectele de organizare a teritoriului, în temeiul art. 

116, alin. (2), CC al R.Moldova,  fiindu-i aplicată o amendă de 800 lei. 
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Eliberat:  

 autorizaţii de emisii pentru 5 întreprinderi şi au fost examinate inventarele 

surselor de emisii  respective a poluanţilor în aerul atmosferic. 

 

Participat:   

 la şedinţa la  Ministerului  Mediului privind raportul naţional  „Protocolul 

apa şi sănătatea în R.Moldova”; 

  la şedinţa Consiliului Republican Interdepartamental pentru aprobarea 

produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor al R.Moldova;  

 la cursuri de instruire în domeniul elaborării şi avizării actelor legislative şi 

normative în vigoare, organizate la  Academia de Administrare Publică. 

 la şedinţa de lucru din 05.03.13 (dl V. Holban) organizată de Ministerul 

Mediului cu privire la implementarea Legii Apelor nr.272 din 23.12.2011.  

  

Primit în lucru: 

 prin verificarea prealabilă a complexităţii documentaţiei de proiect, 

dispunerii de coordonările necesare, corespunderii normelor (în baza 

Instrucţiunii nr.188 din10.09.02, p.2,3. din nota anexei 2) şi ulterioara 

expertiză ecologică 9 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 2013 în sumă de 8700,0 mii lei, iar planul precizat pentru 

perioada de gestiune  ianuarie – martie constituie  3500,0 mii lei. De la începutul 

anului 2013 au fost înregistrate venituri în sumă de 3513,1 mii lei, inclusiv 

săptămîna curentă – 450,9 mii lei.  

    Soldul disponibil în contul trezorerial  la situaţia de 05.03.2013 constituie –     

3513,1 mii lei. 

 Servicii ecologice prestate contra plată.     
La situaţia 05.03.2013 suma acumulărilor la venituri constituie 687,6 mii lei, 

inclusiv săptămîna curentă – 48,7 mii lei sau cu 44,6% din cele planificate pentru 

3 luni - 1541,5 mii lei.  

Soldul disponibil este de 158,8 mii lei. 

 
 

3. 

 

Juridică 
Examinat: 

 răspunsul ÎM „Niagara Club” SRL privind Pretenţia IES nr. 260 din 

12.02.2013, drept urmare a fost elaborată şi înaintată Judecătoriei sect. 

Buiucani, cererea de chemare în judecată privind încasarea prejudiciului 

cauzat mediului;  

 solicitarea Cancelariei de Stat nr. 2503-70 din 05.03.2013 privind întocmirea 

şi expedierea spre înregistrare a proiectului graficului controalelor 

planificate pentru trimestrul II al anului 2013, fiind expediat graficul unic al 

controalelor planificate al subdiviziunilor aparatului central şi teritoriale 

ale IES,- organelor de supraveghere în vederea prezentării graficelor 

respective pînă pe data de 07.03.2012 întru stabilirea proiectului unificat al 
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                                                                                      Constantin Crîşmaru, 

        Şef adjunct al  Inspectoratului                                                       
 

 

 

 

  Ex.D.Osipov 22-69-15 

   

graficului controalelor pentru trimestrul II, 2013;   

Participat: 

 la Cursul de dezvoltare profesională „Elaborarea şi coordonarea proiectelor 

de acte normative”. 

 

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: 

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

 

De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.: 

 plîngerea  locuitorilor s. Cipeliuţi r-nul Edineţ în vederea lipsei apei în       

r. Racovăţul Sec; 

 informaţia Ministerului Mediului cu privire la informarea Curţii de conturi 

privind finanţarea din FEN a r-nului Dubăsari în anul 2011; 

 materialele Autorizaţiilor de folosinţă specială a apei (AFSA) pentru 1 

întreprindere: S.R.L. ”Romalin Grup”, s. Vărzăreşti, r-nul Nisporeni; 

 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 

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

pentru 5 întreprinderi; 

 solicitarea Ministerului Mediului privind furnizarea informaţiei referitor la  

emisiile centralelor termice de pe teritoriul R.Moldova. 
            
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. 

 


