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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  325  acte de control; 

- au fost întocmite 110  procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de l42 650 ei, serviciile achitate  

constituie 34 296  lei; 

În contextul acţiunilor  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate  20 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: 

- 16  autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

- 9 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

- 12 avize  ale expertizei ecologice de stat; 

- 2 autorizaţii de folosinţă specială a apei; 

 Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică  6 proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 30 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 16 comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 36 petiţii parvenite în structurile 

IES în formă de plîngeri şi semnale; 

 Emisiuni radio, TV – 1. 

 

b) Probleme de fond. 
1. Acţiuni şi 

măsuri 

curente de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat: 

 demersul Primăriei satului Cotiujeni, referitor la încălcările legislaţiei 

ecologice de către Primăria oraşului Briceni, care a admis organizarea unei 

gunoişti neautorizate pe teritoriul fostei staţii de epurare a fabricii de zahăr 

din or. Briceni; 

 demersul locuitorilor sat. Ulmu, raionul  Ialoveni privind amplasarea lîngă 

Oficiul Poştal din sat. Ulmu a unui depozit de detergenţi cu panoul de 

reclamă „Farmacie”, precum şi poluarea iazului din localitate.  

Notă. 

Au fost prescrise indicaţii obligatorii în vederea lichidării gunoiştilor 

neautorizate; 

 adresarea Comisiei de anchetă a Parlamentului Republicii Moldova, cu 

mailto:ies@mediu.gov.md


Raport de activitate a IES 

 
 privire la efectuarea investigaţiilor de laborator pentru determinarea nivelului 

de poluare a aerului cu substanţe nocive şi radiologice în zona de influenţă a 

companiei S.C. „Balcan Pharmaceuticalis” din str. N. Grădescu, 4.  

Notă. 

La moment, careva influenţă asupra mediului nu se exercită, deoarece 

întreprinderea nu funcţionează; 

 petiţia colectivă a locuitorilor s. Păhărniceni, r-nul Orhei în vederea 

mirosurilor neplăcute de la ferma de porci din sat, neluarea măsurilor 

necesare de către şeful Inspecţiei Ecologice Orhei, dl V. Corobcă. 

Notă. 

A fost efectuat controlul la ferma de porcine SRL „Orhojdoi” din s. 

Păhărniceni, rl Orhei. La momentul controlului prin metoda organoleptică 

mirosul pătrunzător nici pe teritoriul fermei nici pe terenul adiacent n-a fost 

depistat. S-a depistat unele abateri de la proiectul de bază. Pentru aceasta a 

fost întocmit proces-verbal în baza art. 156 CC R.Moldova şi prin actul de 

control au fost date indicaţii obligatorii în vederea  lichidării neajunsurilor 

depistate; 

 cererea S.A. „INCONARM” referitor la posibilitatea tăierii a patru arbori 

de pe teritoriul bazei de odihnă „Rosinca”, amplasată în Parcul Nistrean 

din or. Vadul lui Vodă. 

Notă. 

În conformitate cu prevederile p. 22 litera „b” al Regulamentului cu 

privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetaţiei forestiere 

din afara fondului forestier, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 27 din 

19.01.2004, solicitantul trebuie să prezinte actul de cercetare fitosanitară 

a arborilor; 

 materialele parvenite din partea Direcţiei generale locativ-comunale şi 

amenajare  privind eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăierii a  

arborilor fitosanitar nesatisfăcători de pe teritoriul bazei de odihnă 

„Lavanda” din or. Vadul lui Vodă. 

Notă. 

A fost eliberată autorizaţia pentru tăierea de igienă a 5 arbori din adresa 

indicată; 

 materialele parvenite din partea B.C. „GRISAN-Hamb” S.A.  privind 

eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăierii arborilor fitosanitar 

nesatisfăcători din str. Ion Creangă, 17, mun. Chişinău. 

Notă. 

A fost eliberată autorizaţia pentru tăierea de igienă a 1 arbore din adresa 

indicată; 

 proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la măsurile de pregătire a 

protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2013”, înaintat spre 

avizare Ministerului Mediului prin scrisoarea nr. 19/6-904 din 02.07.2012 

de către Ministerul Afacerilor Interne.  

Notă. 

Prin scrisoarea IES nr.1118 din 06.07.2012 Ministerului Mediului a fost 

informat despre lipsa de obiecții și propuneri asupra acestuia; 

 inventarul actelor legislative și normative în domeniul protecției mediului, 

elaborat de către Direcția analiză, monitorizare și evaluarea politicilor a 

Ministerului Mediului transmis pentru completare.  

Notă. 

Drept urmare a analizei cadrului legal au fost înaintate propuneri concrete 

referitor la abrogarea sau menținerea în vigoare a acestora; 
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 şi expediat răspuns în adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor privind examinarea proiectului documentului normativ CP 

C.01.05.-XXXX „Parcaje – garaje pentru autoturismele cetăţenilor”; 

 şi pregăti răspuns la solicitarea SRL „Agarista Agricolă” referitor la 

neadmiterea construirii unei Uzine de reciclare şi prelucrare a deşeurilor 

menajere solide pe teritoriul comunei Ţînţăreni, r-nul Anenii Noi.  

Notă. 

Solicitantul a fost informat că lucrările de proiectare şi construire a 

obiectivului pot demara numai în baza acordului populaţiei din zona 

limitrofă şi avizului pozitiv al expertizei ecologice de stat; 

 şi pregătit răspuns la demersul Preturii sectorului Botanica, referitor la 

întreprinderea măsurilor conform legislaţiei în privinţa persoanei / 

persoanelor care au admis ocuparea şi îngrădirea nelegitimă a terenului 

proprietate municipală, gestionat de către Liceul „Mihai Eminescu”.  

Notă. 

Solicitantul a fost informat că este necesar de prezentat actul folosirii 

resurselor funciare de la Direcţia funciară a primăriei locale, în baza căruia 

va fi posibil de încheiat proces-verbal cu privire la contravenţie în temeiul 

art.116 alin.(2) Co contravenţional al R.Moldova; 

 şi pregătit răspuns la solicitarea Centrului pentru Drepturile Omului din 

Moldova referitor la acordarea informaţiei privind construirea Uzinei de 

reciclare şi prelucrare a deşeurilor menajere solide pe teritoriul comunei 

Ţînţăreni, raionul Anenii-Noi.  

Notă. 

Centrul a fost informat că lucrările de proiectare şi construire a obiectivului 

pot demara numai în baza acordului populaţiei din zona limitrofă şi avizului 

pozitiv al expertizei ecologice de stat asupra proiectului de execuţie; 

 şi pregătit răspuns la solicitarea avocatului Goţonoga Sergiu din str. 

Bulgară 31A, of. 402, or. Chişinău privind prezentarea actelor legislative şi 

normative care reglementează amplasarea curăţătoriilor chimice în spaţiile 

comerciale sau la parterul blocurilor locative supraetajate; 

 şi avizat proiectul Legii privind declararea utilităţii publice de interes 

naţional a Gazoductului România – Ungheni;   

 şi avizat 2 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului;  

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

modificarea categoriei de destinaţie a terenului; 

 

Elaborat: 

 propuneri la primul draft al proiectului Regulamentului cu privire la 

autorizarea de mediu a folosinţei speciale a apei; 

 nota informativă detaliată cu privire la fabrica de asfalt din or. Cimişlia, str. 

N. Iorga,106, a întreprinderii S.C. „Irinda Prim” S.R.L.; 

 şi prezentat conducerii IES nota informativă asupra materialelor deţinute cu 

privire la tronsonul de cale ferată Cahul –Giurgiuleşti; 

 şi prezentat în adresa Ministerului Mediului informaţia privind cantităţile de 

deşeuri de anvelope uzate la agenţii economici care prestează activităţi de 

gestionare a acestora, pentru perioada 2011-2012; 

 informaţia referitor la principalii Agenţi Economici din or. Orhei, care vor fi 

conectaţi la staţia de epurare de tip ZUC din or. Orhei. 
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Efectuat: 

 un control privind verificarea lucrărilor de construcţie  a staţiei de epurare 

„Biotal-bd” din sat. Lozova, rl. Străşeni cu întocmirea actului de control şi 

prescrierea indicaţiilor obligatorii; 

 

Participat: 

 în lucrul comisiei interministeriale (la indicaţia Guvernului rr.0105-124 din 

18.06.2012) condusă de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor 

privind evaluarea stării tronsonului de cale ferată Cahul – Giurgiuleşti şi 

identificarea soluţiilor de reabilitare a acestuia, surselor necesare pentru 

asigurarea capacităţii portante a liniei de cale ferată şi circulaţiei sigure a 

mărfurilor şi pasagerilor;  

 la şedinţa de lucru în cadrul Unităţii de Implementare a Proiectelor de 

Aprovizionare cu Apă şi Canaizare (UIPAAC) pe data de 05.07.12 în or. Orhei 

privind „Construcţia staţiei de epurare a apelor uzate şi a colectorului efluent 

din or. Orhei”;  

 în comun cu Agenţia Ecologică Chişinău la controlul gestionării deşeurilor 

menajere solide de către ÎM „AVE Ungheni” pe teritoriul or. Durleşti, mun. 

Chişinău.  

Notă. 

În rezultat s-a constatat, că ÎM „AVE Ungheni” a admis stocarea neautorizată 

a deşeurilor menajere solide pe teritoriul Staţiei de epurare Durleşti. AE 

Chişinău s întocmit act de control şi încheiat proces-verbal cu privire la 

contravenţie în temeiul art.154 alin.(3) Cod contravenţional în privinţa 

directorului regional Victor Rotaru.    

 

Eliberat: 

 6 avize ale expertizei ecologice de stat pentru proiectele de execuţie; 

 la solicitarea nr.15/13-1025 din 27.06.12 a Centrului pentru Combaterea 

Crimelor Economice şi Corupţiei copiile documentelor ce au stat la baza 

eliberării Avizului expertizei ecologice de stat nr.05-5-3923/2405 din 12.12.11 

la documentaţia de proiect a uzinei staţionare de producere a mixturilor 

asfaltice din or. Cimişlia, str. N. Iorga, 106 pentru întreprinderea S.C. „Irinda 

Prim” S.R.L.; 

 

Întocmit: 

 un proces-verbal d-lui Proca Ştefan pe faptul vătămării pînă la gradul de 

încetare a creşterii unui arbore de specia cireş, din str. Florica Niţa,  7/1, 

mun. Chişinău conform art.122 alin. (2) Cod contravenţional al R.Moldova  

fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1000 lei. Prejudiciul cauzat 

mediului constituie 4200 lei.  

 

Primit în lucru: 

 6 proiecte de execuţie 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) pentru  expertiza 

ecologică. 
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c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. 

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 310. 

În perioada 09.07.12-13.07.12 s-au aflat în concediu de odihnă 53 persoane, 

în concediu neplătit – 3 persoane, în concediu medical – 1 persoană. 

Pentru 16.07.12  - 20.07.12 se vor afla în concediu de odihnă - 50 persoane, 

în concediu neplătit – 3 persoane, în concediu medical – 1 persoană.  

La 12 iulie 2012 a fost evaluat un funcţionar public debutant cu calificativul 

„bine”. 

 

2. Financiară Contribuţia la FEL – de la începutul anului 2012 au fost înregistrate venituri în 

sumă de 6 880,6 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 150,6 mii lei. 

Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 12.07.2012, constituie –  4 022,3 

mii lei. 

Serviciile ecologice prestate contra plată acordate la solicitarea beneficiarilor, 

constituie 1 876,9  mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 37,1 mii lei. 

Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia din 12.07.2012 constituie – 0 mii 

lei. 

Cheltuielile curente pentru funcţionarea Inspectoratului cu subdiviziunile teritoriale 

sunt acoperite din contul veniturilor obţinute de la serviciile prestate.  

 

3. Juridică Examinat: 

 cererea prealabilă a cet. Gojan Feodora din 25.06.2012 înaintată în adresa 

Ministerului Mediului privind revocarea în tot a Actului de control întocmit 

de către inspectorul Agenţiei ecologice Chişinău, Artur Luca. Urmare a 

acumulării şi verificării materialelor pe caz cu ieşirea la faţa locului s-a 

stabilit că acţiunile întreprinse de către agentul constatator au fost 

temeinice şi legale, fiind eliberat răspunsul nr. 83G/12 din 10.07.2012 

privind respingerea cererii prealabile; 

 plângerea dnei Raisa Gorea, locuitoare a or.Teleneşti cu privire la 

întocmirea de către inspectorul principal al Inspecției ecologice Telenești, dl 

Vladimir Lungu a procesului-verbal contravențional nr.021540 din 

14.06.2012 în baza art.154 alin.(1), Cod Contravențional. Procesul-verbal a 

fost întocmit legal. Răspunsul a fost pregătit în termen și expediat 

petiționarului. 

 

II. 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: 

 17 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective; 

 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 

atmosferic (ELA) şi de eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 8 

întreprinderi.  

 
De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.: 

 condiţiile deversărilor limitat admisibile (DLA) de poluanţi cu apele uzate în 

apele de suprafaţă  şi de eliberat Autorizaţia de folosinţă specială a apei (AFSA) 

pentru  1 întreprindere; 

 extrasul din procesul-verbal nr.23 din 25.06.12 al şedinţei Guvernuliui 

R.Mpldova privind:  

a. întreprinderea măsurilor ce se impun în vederea curăţirii, în termene 
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reale, a şenalului navigabil şi a albiei rîului Prut pentru reabilitarea 

potenţialului navigabil (Ministerul Mediului, Agenţia „Moldsilva” şi 

alte institute vizate); 

b. efectuarea unei analize  a reglementărilor ce ţin de explorarea nisipului 

şi prundişului cu prezentarea propunerilor de înlăturare a barierelor 

posibile pentru asigurarea unei activităţi adecvate, chemate să asigure 

utilizarea durabilă şi eficientă a potenţialului navigabil fluvial 

(Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 

Drumurilor);  

 petiţia Î.I. „Achimov Alexandru” cu privire la retragerea Avizului de 

acordare a inventarului şi autorizaţiei de emisii în aerul atmosferic pentrtu 

tipografia S.A. „Crio” din str. Biruinţei, 10, or. Criuleni;  

 petiţia Î.P. „Pădureanca” (L. Prodan) cu privire la legalitatea începerii 

lucrărilor de construcţie a unei sonde arteziene pe terenurile Întovărăşirii 

Pomicole din s. Micleşti, r-nul Criuleni; 

 adresarea „AMG Agro Management Grup” din str. Mihai Viteazul,11, or. 

Chişinău cu privire la efectuarea măsurării emisiilor de poluanţi în 

atmosferă de la secţia de prelucrarea a metalului a S.R.L. „Aralit” de pe 

teritoriul fostei uzine de tractoare din municipiu; 

 experienţa României asupra modului de organizare a gestionării deşeurilor 

de anvelopelor uzate; 

 cu deplasare în teren, declaraţia Consiliului com. Bubuieci referitor la 

situaţia cauzată de către municipalitate în ceea ce ţine de degradarea 

mediului înconjurător şi crearea condiţiilor nefavorabile pentru viaţa 

locuitorilor comunei; 

 cu deplasare în teren, petiţia cet. P. Botezatu referitor la condiţiile de trai 

insuportabile create de către vecinul sau, care deţine o mini-fermă de 

porcine, etc; 

 demersul locatarilor zonei alăturate Pădurii-parc Rîşcani din str. I. Vieru şi 

M. Sadoveanu, mun. Chişinău referitor la evacuarea a două maşini de tonaj 

din limitele spaţiilor verzi; 

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

eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăierii arborilor fitosanitar 

nesatisfăcători din aliamentul str. Grigore Ureche, mun. Chişinău. 
 

De participat: 

 la seminarul regional cu genericul „Implementarea Sistemului Global 

Armonizat de clasificare şi etichetare a substanţelor chimice (GHS) în 

ţările Europei Centrale de Est”.  

 

De elaborat: 

 nota informativă pentru Ministerul Mediului referitor la respectarea 

regimului de protecţie, controlul de stat şi supravegherea respectării 

actelor legislative şi normative din domeniul gestionării şi protecţiei 

ariilor naturale protejate şi a protecţiei speciilor rare şi pe cale de 

dispariţie incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova. 
 

De efectuat: 

 controlul gestionării deşeurilor de către AVE Ungheni în suburbiile 

municipiului Chişinău; 

 un raid în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj. 
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Şef adjunct al Inspectoratului                                                           Valentina ŢAPIŞ 

 

 

 
 

  
Ex. D.Osipov,  226915 

 
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. 

 


