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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  317 acte de control; 

- au fost întocmite   101  procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de  80 076 lei, serviciile achitate  

constituie  55 645 lei; 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate  19 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: 

 -   32 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -   11 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

 -   5  autorizaţii de folosinţă specială a apei; 

-   19 avize  ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică  3 proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 50 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 10 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; 

          

 

    

 

   Emisiuni radio, TV: 

 IECăuşeni - televiziunea locală  „Studio-L”, radioul republican pe tema 

„Protecţia resurselor funciare” 
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 Raport săptămînal. 

3. Cazuri  

relevante 

          

Vizite de lucru în agenţii şi inspecţii. 

 

b) Probleme de fond. 
1. Acţiuni şi 

măsuri 

curente de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat: 

 şi avizat un material de modificare a categoriei destinaţiei terenului; 

 şi avizat 2 proiecte de Hotărîre a Guvernului cu privire la transmiterea şi 

modificarea destinaţiei unor terenuri; 

 şi avizat 2 dosare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;  

 şi pregătit răspuns la solicitarea SRL „Neoresurse”, or.Chişinău  privind 

obţinerea autorizaţiei în domeniul gestionării deşeurilor reciclabile                 

ne metalice (PET, carton, sticlă, alte resturi reciclabile); 

 şi pregătit răspuns la cererea SA „Deservire” din mun..Bălţi, str. 

Independenţei,33 referitor la întreprinderea măsurilor conform legislaţiei în 

privinţa cet. Cervac Vitalie, care a admis ocuparea nelegitimă a unui sector 

de teren din str. Hotinului, 31/3, mun. Bălţi; 

 interpelarea deputatului în Parlamentul R.Moldova, dna Ana Guţu, privind 

desfăşurarea activităţii economice a S.R.L ”Valiexchimp” prin extragerea 

substanţelor  minerale utile de petrol din s. Văleni, r-nul Cahul. Zăcământul 

de petrol Văleni este situat în zona de protecţie şi parţial în hotarele 

Rezervaţiei Ştiinţifice „Prutul de Jos”. Lucrările de exploatare şi exploatarea 

zăcămîntului se efectuează ca excepţie în baza prevederilor art.26, lit.”b” din 

Legea nr. 1538-XIII din 25.02.1998 privind fondul ariilor naturale protejate 

de stat. Exploatarea substanţelor minerale utile de petrol se efectuează în 

baza proiectului de execuţie „Amenajarea zăcământului de petrol Văleni al 

„Valiexchimp” S.R.L., r-nul Cahul”  avizat cu toate serviciile de resort, 

inclusiv şi organele de mediu prin Avizul expertizei ecologice de stat (EES) 

nr.05-5-3298/838 din 16.07.2009. La  06.02.2013 a fost efectuat controlul în 

comun cu reprezentanţii Administraţiei Publice Locale, Agenţiei pentru 

Geologie şi Resurse Minerale, Centrului investigaţii ecologice al Agenţiei 

ecologice Chişinău.  

Notă: 

   În rezultatul controlului s-a depistat, că nu au fost îndeplinite toate 

cerinţele  prevăzute în Avizul IES şi anume: 

- nu a fost efectuate lucrările de construcţie a staţiei de epurare a apelor 

meteorice pe teritoriul depozitului produselor petroliere; 

- alimentarea cu apă tehnică din r. Prut se efectuează în lipsa Autorizaţiei de 

folosinţa specială a apei (AFSA); 

- agentul economic nu dispune de autorizaţia pentru emisia de poluanţi în aerul 

atmosferic de la sursele fixe. 

      Prin actul inspectării îndeplinirii cerinţelor privind protecţia mediului şi 
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folosirea raţională a resurselor naturale nr.044782 din 06.02.2013,  

administraţiei S.R.L ”Valiexchimp” i-au fost date indicaţii obligatorii în 

vederea lichidării neajunsurilor depistate în termeni restrânşi şi efectuării 

măsurilor necesare de protecţie a mediului. Pentru încălcările depistate a fost 

întocmit proces-verbal nr. 006084  din 06.02.2013 cu privire la contravenţie în 

baza art.156 CC R.Moldova cu  aplicarea amenzii în mărime de 300 u.c. De 

asemenea pe teritoriul Rezervaţiei Ştiinţifice „ Prutul de Jos” a fost depistat 

cazul tăierilor ilicite a 5 arbori de specia „salcie” de către cet. Chelban Ion, în 

privinţa căruia a fost întocmit proces-verbal nr. 024747 din 06.02.2013 cu 

privire la contravenţie în temeiul art. 122, alin.(1) CC R.Moldova cu aplicarea 

amenzii în mărime de 50 u.c. Prejudiciul cauzat mediului constituie 579,60 

lei.   La moment, reieşind din condiţiile climaterice, au fost supuse controlului 

doar 9 sonde de extragere a zăcământului din cele 22 funcţionabile cu 

prelevarea probelor de apă şi sol. Determinarea gradului de poluare a mediului 

va fi posibil după finisarea controlului integral a obiectivului în cauză şi în 

baza rezultatelor de laborator;        

 materialele primăriei s.Ciuciulea, r-nul  Glodeni  privind autorizarea tăierii 

de curăţire şi regenerare a arborilor din fondul forestier gestionat, pe o 

suprafaţă  de 5,0 ha, cu obţinerea unui volum de 76,0 m
3
 masă lemnoasă. 

Notă: 

             Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.  

 materialele ÎSS „Nisporeni Silva” privind autorizarea tăierilor progresive, 

pe o suprafaţă  de 8,7 ha, cu obţinerea unui volum total de 398,0 m
3
 masă 

lemnoasă. 

Notă: 

      Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.    

 materialele ÎSC „Manta-V” privind autorizarea tăierilor curăţiri şi degajări, 

pe o suprafaţă de 14,7 ha, cu obţinerea unui volum total de 81,0 m
3
 masă 

lemnoasă. 

Notă: 

       Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.    

 demersul  Î.C.S. Finpar Invest SRL  privind eliberarea autorizaţiei pentru 

efectuarea tăierii de igienă a 13 arbori de specia molid, din str. 31 August, 

127  mun. Chişinău.      

Notă:                                                                             

      Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele primăriei com. Sineşti, r-nul Ungeni privind autorizarea 

tăierilor progresive; igienă şi rărituri a arborilor din fondul forestier 

gestionat, pe o suprafaţă  de 28,0 ha, cu obţinerea unui volum de 519,0 m
3
 

masă lemnoasă. 

Notă: 

     Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele primăriei s. Horăşti, r-nul Ialoveni  privind autorizarea tăierii 

de conservare şi curăţire a arborilor din fondul forestier gestionat, pe o 

suprafaţă  de 6,5 ha, cu obţinerea unui volum de 114,0 m
3
 masă lemnoasă. 

Notă: 

      Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite de la cet. Albu Ana privind autorizarea tăierii de 

igienă a 2 arbori de specia arţar şi 4 arbori de vişin, din str. Frumoasa 25A. 

mun. Chişinău. 

Notă: 

    Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.    
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 şi expediat răspunsul în adresa cet. Foca A.M., reprezentant al locatarilor 

din str. Calea Ieşilor, 19b, str. Pavel Boţu, 66, str. V. Belousov, 49, or. 

Bălţi la petiţa privind legalitatea construcţiei staţiei de alimentare cu 

combustibil în preajma intersecţiei str. Calea Ieşilor şi str. Glodenilor a 

„Metalix Plus” S.R.L.;  

 şi expediat răspunsul în adresa primarului com. Cobusca Veche, r-nul 

Anenii Noi referitor la modalitatea de lichidare a gunoiştilor neautorizate 

din localitate. 

 

Întocmit: 

 un act de control la compartimentul gestionarea deşeurilor,                      

SRL „Neoresurse”. 
 

Participat: 

 seminar în cadrul  Ministerului Mediului privind aspectele ce ţin de protecţia 

resurselor biologice acvatice la exploatarea sistemelor de irigare; 

 la 12-14 februarie au fost organizate pentru şcoala sindicală din MD două 

seminare cu tematica „Aplicarea legislaţiei ecologice ”, „Răspunderea 

juridică pentru încălcarea legislaţiei ecologice” . 

 

Eliberat:  

 3 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie: 1. „Complex 

social, turistic pentru odihnă între s. Căpriana şi s. Pănăşeşti, r-nul Străşeni” 

al Î.C.S. „Conreir” S.R.L.; 2. „Instalaţie de fărîmiţare şi separare pentru 

cariera „Divaserv Media” din s. Ştefăneşti, r-nul Floreşti; 3. „Amplasarea 

şantierului provizoriu alcătuit din zona administrativ-locativă, zona de 

depozitare şi zona de producere amplasată pe  str. Ştefan Vodă nr.5, or. 

Ghindeşti, r-nul Floreşti” al Î.C.S. „Onur Summa IV” S.R.L.             

                                                            

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 3 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 – februarie  constituie  2100,0 mii lei. 

De la începutul anului 2013 au fost înregistrate venituri în sumă de 1842,0 mii 

lei, inclusiv săptămîna curentă – 634,1 mii lei.  

 Soldul disponibil în contul trezorerial  la situaţia de 13.02.2013 constituie –     

1842,0 mii lei. 

 Servicii ecologice prestate contra plată. La situaţia de 13.02.2013 suma 

acumulărilor la venituri constituie 420,5 mii lei, inclusiv săptămîna curentă 

– 30,8 mii lei sau cu 45,6%  din cele planificate pentru 2 luni  921,9 mii lei. 

 Soldul disponibil este de 101,5 mii lei. 
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3. Juridică  

Examinat: 

  Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea strategiei inovaţionale a 

Republicii Moldova pentru anii 2013-2020 înaintat spre avizare 

Ministerului Mediului de către Ministerul Economiei;  

   Ordinul şi modelele Registrelor tip de evidenţă a plăţilor pentru poluarea 

mediului şi serviciilor prestate contra plată de către subdiviziunile IES 

prezentate de către Direcţia finanţe şi logistică. 

 

Elaborat: 

  referinţă pe dosarul SRL „Sticlomob” către Inspectoratul Ecologic de Stat, 

examinat în cadrul Curţii Supreme de Justiţie a R.Moldova. 

 

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.: 

 petiţia anonimă  adresată Guvernului referitor la calitatea apei din s. 

Mălăieştii Noi, r-nul Criuleni; 

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

privind autorizarea tăierii arborilor din fondul forestier gestionat; 

 materialele parvenite din partea d-nei Raisa Melnic, în privinţa 

autorizării de defrişare a unui arbore; 

  demersul privind eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăierilor de 

igienă a arborilor fitosanitar nesatisfăcători pentru primăria or. Vadul lui 

Vodă, mun. Chişinău; 

 materialele  în privinţa  autorizării tăierilor de igienă pentru clubul 

sportiv „Tenis Plus” SRL, parcul silvic  Nistrean, fosta bază de odihnă 

„Sănătatea”, Vadul lui Vodă; 

 materialele în privinţa  autorizării tăierilor de igienă pentru B.O.   

„TRANDAFIR”, parcul silvic Nistrean, Vadul lui Vodă ce aparţine 

Academiei de Studii Economice; 

  demersul Academiei de Şiinţă a R.Moldova privind avizarea           

imobilizării  captivării a cîtorva specii de animale pentru a fi repopulate 

în alte zone ale R.Moldova; 

 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 

atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile de emisii AEPA respective 

pentru 4 întreprinderi;  

 petiţia cet. Eugen Neghină, domiciliat pe adresa str. Gherman Pîntea, 

140, or. Chişinău cu privire la legalitatea eliberării de către Agenţia 

Ecologică Chişinău al 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. 

  petiţia Î.I. „Achimov Alexandr” cu privire la retragerea Autorizaţiei 

pentru emisia poluanţilor în atmosferă eliberată de Inspectoratul Ecologic 

de Stat, tipografiei din or. Criuleni a S.A „Crio”;     

  solicitarea d-lui Taţenko Iu. N. privind necesitatea aprobării valorilor 
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                                                                                                     Veaceslav Untila, 

 Şeful  Inspectoratului                                                       
 

 

 

 

  

 

 

          

              Ex.D.Osipov 22-69-15 

   

provizorii de poluanţi cu deversările de ape uzate în receptori naturali de 

la staţiile de epurare biologică în fază de reabilitare. 

 

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. 

 


