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Nr. Componenta
Realizări mai
importante din
activitatea de
bază:

Materialul descriptiv
Rezumat al activităţii pe Inspectorat
- au fost întocmite 398 acte de control;
- au fost încheiate 198 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 64 816 lei, serviciile achitate
constituie 48 455 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 47 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:
- 33 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 24 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 19 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 2 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 15 proiecte
de execuţie.
S-a participat în lucru a 46 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 15 comisii de
recepţie finală a obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 40 petiţii parvenite în
structurile IES în formă de plîngeri şi semnale.
 Au fost depistate 60 cazuri de incendiere a ierbii uscate, stufărişurilor şi
plantaţiilor forestiere pe o suprafaţă totală de 192,49 ha, inclusiv- 138,39
ha de terenuri acoperite cu vegetaţie uscată, 6,6 ha stufărişuri şi 47,5 ha
plantaţii forestiere. Prejudiciul cauzat resurselor de sol constituie 34597,5
lei. Prejudiciul cauzat plantaţiilor forestiere se calculează.
Incendierea în majoritatea cazurilor este declanşată de către persoane
necunoscute. În adresa Comisariatelor Raionale de Poliţie au fost
înaintate 8 demersuri privind identificarea şi sancţionarea persoanelor
vinovate de incinerarea resturilor vegetale. În 9 cazuri au fost încheiate
procese-verbale cu privire la contravenţii în temeiul art.115 alin.(3), Cod
contravenţional al Republicii Moldova,cu aplicarea sancţiunilor
contravenţionale sub formă de amendă. Suma amenzilor aplicate
constituie 1800 lei.
 A fost efectuat controlul la depozitul de păstrare a substanţelor chimice
interzise din satul Pașcani, raionul Criuleni, unde la 22 martie a avut loc
un incendiu, în urma reacţiei a 10t de chimicale neambalate cu apa
strecurată de pe acoperiş, care se află într-o stare deplorabilă. Depozitele
sunt păzite de către colaboratorii Ministerului Apărării al R.Moldova. IE
Criuleni anual efectuiază controlul acestor depozite cu informarea
conducerii raionului pentru a fi luate măsurile respective.
 La 23 martie de către CIE Cahul au fost prelevate probele de la Lacul de

acumulare Congaz, unde a pierit 300 t de peşte şi din rîul care trece prin
s.Tomai, unde a pierit 40t de peşte. De către administraţia UTA Găgăuzia
a fost formată o Comisie pentru Situaţii Excepţionale.
 A fost efectuat un control în sectorul împădurit din s.Truşeni împreună cu
reprezentanţii Poliţiei şi Cancelariei de stat, unde s-a depistat tăierea
ilegală a mai multor arbori. A fost înaintat un demers la Comisariatul de
Poliţie cu scopul identificării persoanelor vinovate şi înaintării acestora
prejudiciul cauzat de peste 130 mii lei.
1.

Tematică de
mediu

Efectuat:
evaluarea rapoartelor anuale pe compartimente privind activitatea AE/IE
pentru anul 2011;
o deplasare în raionul Soroca cu scopul verificării stării depozitului de
deşeuri menajere solide a oraşului Soroca şi asigurarea desfăşurării
acţiunilor de salubrizare;
5 raiduri în vederea contracarării şi depistării cazurilor de încălcare a
regimului de protecţie a apelor în temeiul art. 109 al Codului
Contravenţional al R.Moldova fiind întocmite 19 procese-verbale cu
privire la contravenţii şi aplicate amenzi în mărime de cîte 8200 lei;
o deplasare în or. Bălţi în componenţa grupului de lucru organizat de
Procuratura Generală a R.Moldova, privind verificarea în teren a
legalităţii exploatării şi recultivării zăcămintelor de argilă „Bălţi-I” şi
„Bălţi-3” de către „Rifinform”S.R.L.
Pregătit:
şi prezentat în adresa Ministerului Mediului informaţia referitor la cazuri
de incendiere a resturilor vegetale;
şi prezentat în adresa Ministerului Mediului Nota informativă referitor la
starea depozitului de deşeuri menajere solide din or. Soroca;
răspuns la solicitarea „Mercons-Prim” S.R.L. de confirmare a Avizelor
expertizei ecololgice de stat nr.05-5-1508/347 din 18.05.2001, nr.05-52633/1352 din 10.08.06 la proiectul de execuţie „Exploatarea şi
recultivarea carierei de calcar din s. Puhăceni, r-nul Anenii Noi”, în
legătură cu prelungirea licenţei pentru genul de activitate.
Examinat:
şi pregătit răspuns la petiţia parvenită de la cet. Elena Aftudova cu privire
la informarea în vederea utilizării stratului de sol fertil ca rezultat al
construirii drumului către ÎP „Poligrafist” din teritoriul primăriei
Cruzeşti, mun. Chişinău. Petiţionara a fost informată de faptul, că stratul
de sol fertil decopertat este stocat pe terenul de rezervă a primăriei şi va
fi utilizat pentru necesităţile comunei
şi pregătit răspuns la petiţia parvenită de la cet. Lecari Roman, locatarul
str. Carierei, 2, mun.Chişinău, referitor la întreprinderea măsurilor
conform legislaţiei în privinţa persoanelor care au admis stocarea
neautorizată a deşeurilor şi lichidare a lor. Petiţionarul a fost informat pe
faptul, că Pretura sectorului Rîşcani în termen de 2 zile va întreprinde
măsuri de salubrizare a sectorului dat;
şi pregătit răspuns la demersul parvenit de la deputatul în parlamentul
Republicii Moldova, dna V. Ivanov referitor la prezentarea informaţiei
privitor la cantitatea deşeurilor de cauciuc colectate şi incinerate de către
SA „Lafarge Ciment (Moldova)” din or. Rezina;
şi pregătit răspuns la demersul parvenit de la SA „Mistor - Bras” referitor

la coordonarea terenului pentru proiectarea şi amenajarea unei Secţii de
producere, prelucrare şi conservare a cărnii din sat. Nişcani, raionul
Călăraşi;
cererea prealabilă înaintată de SC „Inamstro” SRL referitor la legalitatea
acţiunilor agentului constatator Ion Caliniuc privind verificarea
corespunderii actelor deţinute de SC „INAMSTRO” SRL şi dezacordul
suspendării Avizului nr.01-31/19 din 15.02.2012 de coordonare a
terenului pentru amplasarea şi proiectarea a două blocuri locative cu
regimul de înălţime S+P+3E+M, eliberat de către Agenţia Ecologică
Chişinău. – au fost solicitate materialele necesare precum şi explicaţia
agentului constatator Caliniuc Ion, materialul a fost pregătit şi dat
pentru semnare;
petiţia unui grup de cetăţeni în persoana dlui Bolgari Iurie cu privire la
arderea deşeurilor industriale de tip PVC şi alte cu eliminarea
substanţelor chimice şi toxice;
materiale parvenite în adresa Inspectoratului Ecologic de Stat din partea
primăriei satului Boghenii Noi, raionul Ungheni, privind eliberarea
autorizaţiei pentru efectuarea tăierilor de reconstrucţie ecologică pe o
suprafaţă de 0,9 ha. Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere
corespunzător;
materialele SRL „INDFEPOT-RANS”, privind eliberea autorizaţiei de
tăiere de igienă a 18 arbori din str.Uzinelor, 90, mun. Chişinău. Ca
rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
materiale parvenite în adresa Inspectoratului Ecologic de Stat din partea
primăriei satului Limbenii Vechi, raionul Glodeni privind eliberarea
autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de regenerare rasă şi curăţire pe o
suprafaţă totală de 3,4 ha. Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de
tăiere corespunzător;
materiale primăriei satului Ciuciulea, raionul Glodeni, fiind eliberată
autorizaţia pentru efectuarea tăierilor de igienă şi curăţire pe o suprafaţă
de 8,0 ha. Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere
corespunzător;
materiale primăriei satului Sadaclia, raionul Basarabeasca, fiind
eliberată autorizaţia pentru efectuarea tăierilor de regenerare rasă pe o
suprafaţă totală de 2,19 ha. Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de
tăiere corespunzător;
şi pregătit avize la 3 materiale de modificare a categoriei de destinaţie a
terenului;
şi pregătit 5 avize la dosare de uz fitosanitar;
şi întocmit răspunsul la cererea privind eliberarea autorizaţiei pentru
emisia poluanţilor în atmosferă pentru:
1. Serviciul Vamal al R.Moldova, Biroul Vamal Leuşeni, s. Leuseni, 1, r-nul
Hînceşti.
2. S.A. „Apă-Canal-Chişinău”, str. Varniţa, 28, or. Chişinău.
şi eliberate materialele Autorizaţiilor de folosinţă specială a apei (AFSA)
pentru 2 întreprinderi;
şi eliberat Avizul de acordare a condiţiilor deversărilor de poluanţi cu
apele uzate în apele de suprafaţă cu depăşirea normativelor deversărilor
limitat admisibile (DLA) pentru pentru 1 întreprindere;
inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberate
Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 24 întreprinderi.

Întocmit:
Actul de control nr.024231 din 20.03.2012 la compartimentul resurse
funciare, privind alocarea terenului firmei „Mistor-Bras” SA;
Avizul din 20.03.2012 de acordare a terenului pentru proiectarea şi
construirea obiectivului;
un proces-verbal cetăţeanului Adam-Marcenco Efim Mihail pe cazul
încălcării regulilor de gestionare a deşeurilor îm temeiul art. 154 alin.10
al Codului Contravenţional al RM, fiindu-i aplicată amendă în mărime
de 2000 lei;
un proces-verbal cetăţeanului Purici Serghei pe cazul colectării sau
nimicirii plantelor incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova în
temeiu art.140 al Codului Contravenţional al RM, fiindu-i aplicată
amendă în mărime de 1000 lei.
Primite după 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 expertiză
ecologică 15 proiecte de execuţie;
Eliberate 12 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie.
Participat:
la şedinţa aniversară a Consiliului Ştiinţific a Rezervaţiei „Codrii”;
în grupul de lucru organizat de Ministerul Mediului, pentru revizuirea
Instrucţiunii nr.206 din 07.10.2003 privind evaluarea prejudiciului cauzat
resurselor piscicole în bazinele acvatice ale R.M.;
la forumul investiţional în domeniul Serviciului de apă şi apă uzată din
R.M. (a doua ediţie);
15 inspectori ai aparatului central IES la „Ora ecologică” dedicată Zilei
Mondiale a Apelor la aşa instituţii ca: Colegiul de muzică „Ştefan
Neaga”, liceul „Spiru Haret”, liceul „Lilia Hajdeu”, liceul „Minevra”,
liceul „Litterarum”, Liceul „Ion Creangă”, liceul „Republican de Arte
Plastice”, şcoala de arte „Alexei Stîrcea”, şcoala primară nr.32, „Fondaţia
pentru relaţii moldo-japoneze” ş.a. Participările din teritoriu vor fi
generalizate şi prezentate pe parcursul săptămînii curente.
2.

Resurse umane

Numărul de personal - 310.
Posturi vacante – nu sunt.

3.

Financiară

Contribuţia la FEL – de la începutul anului 2012 au fost înregistrate venituri în
sumă de 3 976,4 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 399,6 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de la 22.03.2012 constituie – 3
976,4 mii lei.
Servicii ecologice prestate contra plată acordate la solicitarea beneficiarilor,
constituie 871,8 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 84,8 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de la 22.03.2012 constituie –
441,0 mii lei.
Cheltuielile curente pentru funcţionarea Inspectoratului cu subdiviziunile
teritoriale sunt acoperite din contul veniturilor obţinute de la serviciile prestate.

4.

Politici
mediu

de Pregătit avize la 2 proiecte de Hotărîre a Guvernului cu privire la schimbul,
modificare a categoriei de destinaţie a terenului.

5.

Juridică

Participat la Şedinţa Ministerului Economiei cu privire la statutul funcţionarilor
IES 2001-2004.

6.

Internaţională

S-a participat la întrunirea cu partea Română în or. Suceava cu privire la
înaintarea a 2 proiecte de mediu localizate în zona de hotar România –
R.Moldova;

7.

Colaborare

S-a acordat asistenţă consultativ-metodică Inspecţiilor Ecologice.

8.

Mass-media

9.

Planificare

Publicate articole – 15;
Emisiuni radio, TV – 8.
De examinat şi supus expertizei ecologice de stat 39 proiecte de execuţie şi,
după caz, de eliberat avizele respective.
De examinat:
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv
pentru 17 întreprinderi;
materialele pentru eliberarea Autorizaţiei de folosinţă specială a apei
(AFSA) pentru 1 întreprindere şi DLA pentru 1 întreprindere;
materialele normelor deversărilor limitat admisibile ale apelor uzate
deversate în bazinul acvatic de la staţia de epurare din com. Coloniţa;
ordonanţa privind dispunerea expertizei ecologice de stat din 2.01.12
privind dimensiunile şi folosirea zonei şi fîşiei riverane de protecţie a
rîuleţului Durleşti în limitele municipiului Chişinău;
materialele CP „Orizont Extragere” pentru obţinerea confirmării
posibilităţii prelungirii licenţei pentru genul de activitate – extragerea
zăcămîntului de calcar „Cricova II”, sectorul Scurta;
petiţia dnei M.Păgînu cu privire la utilizarea nămolului de la staţia de
epurae biologică din or, Chişinău.
De participat:
în grupul de lucru organizat de Procuratura Gnerală a R.Moldova privind
executarea prevederilor hotărîri Curţii de Apel Chişinău nr-3/698/11 din
10.03.11 îîn cadrul cărui urmează a fi verificată respectarea legislaţiei în
vigoare de către S.C. „IMC Market” S.R.L. din bd. Moscovei, 9, or.
Chişinău.

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 disconcentrată în teritoriu; 310 angajaţi.
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