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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. 
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Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite  293  acte de control; 

- au fost întocmite 169 procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de 38 416 lei, serviciile achitate  

constituie 25 782 lei; 

În contextul acţiunilor de salubrizare a localităţilor în această săptămînă au 

fost efectuate  37 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: 

- 29  autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

- 13 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

- 11 avize  ale expertizei ecologice de stat; 

- 4 autorizaţii de folosinţă specială a apei; 

 Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 5  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 41 petiţii parvenite în structurile 

IES în formă de plîngeri şi semnale; 

 Articole/emisiuni realizate: 3 articole/4 emisiuni Radio-TV. 

 IE Rezina - o emisiune la Radio - Moldova; 

 IE Căuşeni -  o emisiune la televiziunea locală „Studio-L”, un articol în 

publicaţia „Căuşeni”; 

 IE Soroca -  articolul „Autorizaţia de folosinţă specială a apei – condiţie 

necesară pentru utilizarea apei” -   ziarul „Observatorul de Nord”;  

 IE Dubăsari -   o emisiune „Problema deşeurilor în prim. Oxenta”; 

 IE Ungheni  - un articol referitor la gestionarea deşeurilor în  ziarul 

„Unghiul”; 

 IE Glodeni -  o emisiune referitor la gestionarea deşeurilor  la televiziunea 

locală „TV prim”.  
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2. Cazuri 

relevante. 
 La 13.08.12 dna Valentina Ţapiş a acordat un interviu AI „Novosti 

Moldova” referitor la activitatea CIE Otaci. Domnia ei a vorbit despre   

planificarea organizării unui centru ecologic, care ar îmbunătăţi lucrul 

centrului de investigaţii  ecologice şi importanţa acestuia pentru regiunea 

de nord a ţării. La fel a accentuat că CE Otaci va deveni o verigă de 

legătură dintre ecologiştii din Republica Moldova, Ucraina şi România. 

 La 16.08.12 dnul Boris Mîţu, purtătorul de cuvînt al IES, a acordat un 

interviu postului de televiziune „Publica TV”, unde a dat răspuns la 

demersul OT Bălţi a Cancelariei de Stat privind înstrăinarea unui teren 

proprietate publică aflat în raza punctului de trecere şi control or. 

Costeşti, r-nul Rîşcani. Dumnealui a menţionat că decizia Consiliului 

Comunal Costeşti (nr.05/06 extras din 04.11.2011) „Cu privire la licitaţia 

publică” contravine Legii Parlamentului R.Moldova nr.91 din 

05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor. 

 

b) Probleme de fond. 
1. Acţiuni şi 

măsuri 

curente de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat: 

 petiţia dlui Alexei Ivanţov, adresată Procuraturii Generale, referitor la 

deversarea unui lichid de culoare verde în iazul din Parcul Rîşcani , vis-a-vis 

de str. Braniştii, mun. Chişinău.  

Notă. 

În perioada estivală a fiecărui an,  SA „Termocom”, efectuiază în scopul 

depistării fisurilor se petrec lucrări de verificare a retelelor de termoficare. 

Aceste lucrări sunt efectuate cu ajutorul unui reagent inofensiv de culoare verde 

-  „fluorit”, fapt demonstrat  prin Rezultatul încercărilor probelor de apă  la 

raportul de încercări nr. 212 din 30.07.12, efectuat de Centrul de Investigaţii 

Ecologice al Agenţiei Ecologice Chişinău. Cauzarea prejudiciului resurselor 

acvatice cu reagentul dat şi anume a iazului din parc nu s-a confirmat; 

 solicitarea S.R.L. „NISIP - FROS” şi a confirmat autenticitatea Avizului 

expertizei ecologice de stat nr.05-5-2845/1124 din 19.07.2007 cu privire la 

examinarea proiectului de execuţie „Exploatarea şi recultivarea carierei de 

nisip cu volum anual de dobîndire – 20000m
3
 din zăcămîntul „Scoreni” r-

nul Teleneşti”; 

 şi înaintat propuneri Ministerului Mediului la Regulamentul cu privire la 

protecţia apelor subterane (versiunea 2); 

 la faţa locului, demersul primarului satului Ţaul referitor la uscarea în    

masă a arborilor din parcul Ţaul – Monument de Arhitectură Peisagistică. 

Notă. 

      Ca rezultat a fost întocmit un act de control, fiind constatat faptul uscării 

în proporţie de 80-90 % a arborilor de conifere (molidul comun) pe o 

suprafaţă de 4 ha şi necesită de  efectuat o analiză a situaţiei parcului şi o 

inventariere dendrologică a vegetaţiei, fiind necesar şi de efectuat o dislocuire 

ecologică a molidului, care reprezintă o sursă de infecţie.  

    demersul, Centrului pentru drepturile omului din Moldova – Dnei 

Tamara Plămădeală, avocat parlamentar pentru protecţia dreptului 

omului, cu privire la defrişarea arborilor de pe teritoriul grădiniţei de 

copii nr. 227. 

Notă. 
S-a răspuns că asupra litigiului apărut între cet. Valeriu Dumitru şi 

grădiniţa de copii nr. 227 s-a expus Colegiul civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie prin decizia irevocabilă din 

25.02.2009 nr. 2ra-354/09. 
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 şi avizat 3 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului;  

 şi avizat 1 proiect de Hotărîre a Guvernului cu privire la schimbul, 

modificarea categoriei de destinaţie a terenului; 

 inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul      atmosferic şi 

eliberate Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 11 întreprinderi. 

 

Elaborat: 

 răspuns la demersul Primarului oraşului Codru, municipiul Chişinău, dlui 

Vladimir Munteanu către Parlamentul Republicii Moldova, prin care 

solicită modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru 

aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămân 

în proprietatea statului, prin excluderea unor sectoare de teren adiacente 

intravilanului oraşului Codru, din anexa respectivă şi transmiterea 

ulterioară a acestora în fondul de rezervă a Primăriei oraşului Codru, 

municipiul Chişinău. 

Notă. 

Primarul a fost informat de faptul că, modul de atribuire a terenurilor 

proprietate publică a statului, respectiv, a unităţilor administrativ – 

teritoriale, cît şi trecerea terenurilor dintr-o categorie în alta, este 

stabilit prin Regulamentul cu privire la modul de atribuire, modificare a 

destinaţiei şi schimbul terenurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.1451 din 24.12.2007 şi reglementat de Codul funciar nr.828-XII din 

25.12.1991; 

 răspuns la demersul Primăriei comunei Boşcana, raionul Criuleni, 

referitor la legalitatea acţiunilor Inspecţiei Ecologice Criuleni faţă de 

primăria comunei Boşcana şi neîntreprinderii măsurilor de lichidare a 

gunoiştii neautorizate din extravilanul localităţii.  

Notă. 

Primăria a fost informată de faptul, că acţiunile IE Criuleni sunt legale, 

iar gestionarea deşeurilor ţine de competenţa autorităţilor publice locale 

conform art.6 din Legea nr. 1347-XIII din 09.10.1997; 

 răspuns la indicaţia nr.1463-816/3 din 03.08.2012 a dlui Vladimir 

FILAT, Prim-ministru al Republicii Moldova, referitor la examinarea 

adresării Oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat, privind 

activitatea întreprinderii de prelucrare a deşeurilor provenite din abatorul 

animal al SRL „SFT Carvit”, amplasată pe teritoriul SA „Carmez”; 

 răspuns la solicitarea cet. Gheorghe Dolgher referitor la întreprinderea 

măsurilor conform legislaţiei în privinţa cet. Octavian Profir, care a 

admis ocuparea nelegitimă a terenului ce-i aparţine cu drept de 

proprietate din str. Ciocârliei, mun. Chişinău şi verificarea calităţii şi 

legalităţii construirii casei de locuit.  

Notă. 

Solicitantul a fost informat că pentru a încheia procesul-verbal cu 

privire la contravenţie în temeiul art.116 Cod Contravenţional al 

R.Moldova este necesar de prezentat actul de constatare de la Direcţia 

funciară a primăriei mun. Chişinău, iar controlul respectării legislaţiei 

şi a normelor în vigoare privind autorizarea şi executarea lucrărilor de 

construcţie, cît şi controlul calităţii în construcţii, ţine de competenţa 

Inspecţiei de Stat în Construcţii;   

 informaţia privind starea depozitului de deşeuri menajere solide din 

municipiul Bălţi pentru  Ministerului Mediului.  
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Participat: 

 la solicitarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, în 

şedinţa comisiei interministeriale la data de 10.08.2012, bd. Ştefan cel 

Mare şi Sfînt, 162, cab1415. A fost discutat „Raportul privind construcţia 

căii ferate Cahul – Giurgiuleşti”, elaborat de către experţii tehnici ai 

Agenţiei Constucţii şi Dezvoltare a Teritoriului a R.Moldova, dl M. 

Potîrcă şi dl I. Suharev. La sedinta condusa de Viceministrul 

transporturilor si infrastructurii drumurilor, dl Valeriu Ciubuc, s-a decis 

definitivarea Raportului Comisiei pentru a fi prezentat Guvernului. In 

Raport de inclus propunerile membrilor Comisiei, inclusiv propunerea ca 

IM “Calea ferată” sa prezinte setul de documente pentru o expertiza 

independentă; 

 la şedinţa organizată de Ministerul Mediului pentru determinarea modului 

de elaborare şi aprobare a  „Regulamentului privind autorizarea folosinţei 

apei”; 

 la şedinţa organizată de Ministerul Mediului, la indicaţia Guvernului 

nr.1469-806/3 din 31.07.2012 cu pivire la deficienţele în activitatea de 

extragere a substanţelor minerale utile; 

 la şedinţa organizată de Ministerul Mediului 10.08.12 cu privire la 

folosinţa comună a lacului de acumulare Costeşti, s.Costeşti, r-nul 

Ialoveni cu întocmirea şi prezentarea scrisorii de răspuns; 

 

Primit în lucru: 

 5 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. 

 

Eliberat: 

 5 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie; 

 

Întocmit: 

 un proces-verbal cet. Coşciug Oleg pe cazul tăierii ilegale sau vătămării 

arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin.(1), Cod contravenţional al 

R.Moldova,  fiind aplicată o amendă în mărime de 800 lei. Prejudiciul 

cauzat  mediului este de 900,6 lei.  

 

Efectuat: 

 colectarea notelor informative de la Inspecţiile şi Agenţiile Ecologice 

privind eliberarea autorizaţiilor de tăiere pentru anul 2012. 

 

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. 
 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 310. 

În perioada 13.08.12-17.08.08 s-au aflat în concediu de odihnă 68 persoane; în 

concediu neplătit  - 6 persoane. 

Pentru 20.08.12-24.08.12 se vor afla în concediu de odihnă 56 persoane, în concediu 

neplătit – 4 persoane. 

 

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

sumă de 7 688,5 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 108,5 mii lei. 

Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 16.08.12, constituie –  4 373,7 
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mii lei. 

Serviciile ecologice prestate contra plată acordate la solicitarea beneficiarilor, 

constituie  2 343,7 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 36,2 mii lei. 

Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 16.08.12 ,constituie – 364,7 mii 

lei. 

Cheltuielile curente pentru funcţionarea Inspectoratului cu subdiviziunile teritoriale 

sunt acoperite din contul veniturilor obţinute de la serviciile prestate.  

 

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: 

 13 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 

10 întreprinderi; 

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

apele de suprafaţă  şi eliberarea Autorizaţiei de folosinţă specială a apei 

(AFSA) pentru  2 întreprinderi. 

 

De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.: 

- cererea parvenita de la radio Plai; 

- contestaţia asupra procesului-verbal nr.007998 din 25.07.12 cu privire la 

contravenţie şi deciziei luate în baza art.149, Cod contravenţional. 

Recurent SA „Amen-Ver” or. Hînceşti referitor la cazul precum că staţia 

de epurare biologică gestionată de SC „Amen-Ver” SA a înrăutăţit 

calitatea apei rîului Cogîlnic, fiind luată decizia de sancţionare cu amendă 

în mărime de 500 UC (10 000 lei) şi Lămurirea d-nei L. Gherciu asupra 

modului de prelevare a probei de apă din rîul Cogîlnic; 

- solicitarea Î.C.S. Petrom-Moldova S.A. privind examinarea şi aprobarea 

de către Ministerul Mediului a Programului efectuării auditului ecologic la 

staţia de alimentare cu produse petroliere PECO-67, amplasată pe adresa: 

or. Briceni, str.Olimpică, 7a; 

- solicitarea Inspecţiei Ecologice Sîngerei privind delegarea unui inspector 

pentru ecologie pentru participarea în comisia raională de selectare a 

terenului pentru proiectarea reţelei de canalizare şi staţiei de pompare, 

staţiei de epurare în or. Sîngerei; 

- solicitarea Ministerului Mediului privind examinarea şi înaintarea 

propunerilor cu privire la Regulamentul barajelor nistrene elaborat de 

Partea ukraineană în luna august 2011 (prezentat de Asociaţia 

Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Rîului „Eco-Tiras”); 
- solicitarea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie de a fi  

înaintate de către Ministerul Mediului propuneri pentru elaborarea 

„Programului Naţional de Standardizare”;
 

- solicitarea primăriei com. Manta, r-nul Cahul adresată Ministerului 

Mediului privind permisiunea de a elabora un proiect (lucrări 

hidrotehnice) de stopare a colmatării lacului Manta;
 

- solicitarea Consiliului orăşenesc Cahul adresată Ministerului Mediului 

privind coordonarea proiectului şi forarea sondei arteziene în zona lacului 

sărat cu Volumul de captare - 240 m
3
/zi din contul rezervelor utilizate de 

sanatoriul „Nufărul Alb”. Acordul sanatoriului, se anexează;
 

- cererea d-lui Matei Constantin din s. Vorniceni, r-nul Străşeni privind 

organizarea şi participarea în cadrul unei comisii de evaluare a 
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Şef adjunct al Inspectoratului                                                           Valentina ŢAPIŞ 

 

 

 
 

prejudiciului cauzat mediului ambiant în rezultatul utlizării prin pompare 

apei din iaz pentru irigare, cauzării prejudiciului moral şi material din 

cauza obţinerii de către Vutcărău Vasile a unui profit de 80-90 mln. lei; 

- solicitarea Secţiei Investigare a Fraudelor mun. Chişinău a 

Departamentului Poliţie a Ministerului Afacerilor Interne privind 

evaluarea prejudiciului cauzat prin pomparea apei din iazul „Gura 

Ţigăncii” din com. Vorniceni, r-nul Străşeni de către agentul economic 

„Întreprinderea autohtonă - Elvitiscom SRL” (în persoana dlui Vasile 

Vutcărău) în perioada anilor 2007-2009; 

- demersul Întreprinderii Individuale „Duminica şi Compania”  privind 

eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de igienă a arborilor de pe 

teritoriul bazei de odihnă „Cristina”, or. Vadul lui Vodă; 

- demersul Agenţiei „Moldsilva” privind eliberarea autorizaţiei pentru 

efectuarea tăierilor de igienă a arborilor din fondul forestier al 

Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru Silvicultură Călăraşi” pe 

suprafaţa totală de 300,2 ha. 

 

De participat: 

 la seminarul „Procesul regionalizării şi calea de urmat” la data de 21.08.12, 

organizat de proiectul UE „Asistenţa tehnică pentru punerea în aplicare a 

Programului de susţinere a politicilor de sector în domeniul apelor”. 

 

De efectuat: 

 un raid în vederea depistării şi contracarării cazurilor de braconaj, tăieri 

ilicite şi pescuit ilicit.   
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. 

 


