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Nr. Componenta Materialul descriptiv 

 

Realizări mai 

importante din 

activitatea de 

bază. 
 

Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite 356  acte de control; 

- au fost întocmite 185 procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de 67 153 lei, serviciile achitate  

constituie 65 754 lei; 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate  59 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: 

- 54 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

- 9  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în 

atmosferă;  

- 16 avize  ale expertizei ecologice de stat;  

 Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 3 proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 36 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 8 comisii de recepţie 

finală a  obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 28  petiţii parvenite în 

structurile IES în formă de plîngeri şi semnale. 

 

  La 30 martie a avut loc întrunirea activului IES, cu următoarea 

agendă:  

1. Trecerea succintă în revistă a  problemelor curente în activitatea IES. 

Valentina Ţapiş, şef adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat. 

2. Proiecte de Acte legislative elaborate de Ministerul Mediului. 

Experţi ai Ministerului Mediului. 

3. Cu privire la examinarea preliminară a propunerilor de proiect de mediu 

comune  România – Republica Moldova  cu finanţare europeană. 

            Vadim Stîngaci, şef adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat  

4. Cerinţe legale pentru autorizarea folosinţei speciale a apei şi emisiilor de 

poluanţi în aerul atmosferic de la sursele fixe. 

Valeriu Holban, şef, Direcţia expertiză ecologică de stat şi autorizaţii de 

mediu. Mariana Petreanu, inspector principal, Direcţia expertiză 

ecologică de stat şi autorizaţii de mediu. 

         
 De către inspectorii IES au fost depistate 17 cazuri de incendiere a 

resturilor vegetale. Au fost întocmite 17 procese-verbale, suma amenzilor – 

4000 lei.  

 

 În s. Feşteliţa, rl ŞtefanVodă, a fost depistat un caz de incendiere a 

vegetaţiei uscate în pădure de către persoane neidentificate pe o suprafaţă 

de 15 ha. Prejudiciul calculat – 11 610 lei. A fost înaintat demers 
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Comisariatului de Poliţie pentru identificarea persoanei vinovate. 

 

1.  Tematică de 

mediu. 
Efectuat: 

 o deplasare în AE Bălţi cu examinarea la faţa locului în comun cu 

inspectorii AE Bălţi şi A.Sobcenco, consultant al Agenţiei „Apele 

Moldovei”,  - starea actuală a sondelor arteziene aflate în gestiunea ÎM 

Regia „Apă Canal Bălţi” şi Direcţia Edificiilor Civile Bălţi filiala ÎS 

„Calea Ferată din Moldova”, examinarea cererii SA „Holda Argintie” 

privind întoarcerea sumei de 9 896,49 lei pe contul SA „Holda Argintie”. 

A fost efectuat controlul la obiectivele ÎM Regia „Apă Canal Bălţi” şi 

Direcţia Edificiilor Civile Bălţi, filiala ÎS „Calea Ferată din Moldova”. În 

urma controlului s-a constatat că  din cele 60 sonde arteziene aflate în 

gestiunea ÎM Regia „Apă Canal Bălţi” se exploatează numai  4 sonde 

arteziene ( nr.511 şi nr.507 priza „Bălţii Noi”, nr.1439 şi nr.1450 priza „ 

s.Sadovoe”) conform autorizaţiei de folosinţa specială nr.05-10-119/17 

cu termenul de valabilitate pîna la data de 19.07.2013.  Din cele 8 sonde 

arteziene aflate în gestiunea Direcţia Edificiilor Civile Bălţi, filiala ÎS 

„Calea Ferată din Moldova” - 7 au fost transmise în folosinţă ÎM Regia 

„Apă Canal Bălţi”. Conform actului primirii - predării din 18.04.2011, 

sonda nr.8 este în rezervă pentru cazuri de avariere de stoparea apei din 

apeductul orăşenesc. Pentru colectarea informaţiei complete la 

examinarea cererii  SA „Holda Argintie” necesită verificare adăugătoare 

la IE Drochia; 

 în baza ordinului IES, o deplasare în raionul Anenii Noi cu scopul 

verificării asigurării desfăşurării acţiunilor de salubrizare în raion. Ca 

rezultat s-a constatat, că Inspecţia Ecologică Anenii Noi a înaintat în 

adresa primăriilor locale atenţionări în vederea desfăşurării acţiunilor 

de salubrizare şi amenajare a localităţilor. Controlul ecologic a fost 

iniţiat de către inspecţie cu prescrierea indicaţiilor obligatorii în vederea 

lichidării gunoiştilor stihiinice nesancţionate.        
 

Pregătit: 

 răspuns la cererea repetată a cet. Pavel Codreanu cu privire la construcţia 

unei fîntîni publice în apropierea casei în s.Troian, rl. Leova, informîndu-l 

despre faptul că din Fondul Ecologic pot beneficia de granturi organele 

administraţiei publice locale, instituţiile, întreprinderile, organizaţiile 

societăţii civile din Republica Moldova (Hotărîrea Guvernului Republicii 

Moldova nr. 988 din 26.09.2008). Pînă la moment n-a parvenit solicitare 

de finanţare la Fondul Ecologic de la nici o instituţie sus – numită. 

Primarul primăriei Vozneseni, dl. Magla V. refuză de a înainta cerere de 

solicitare a grantului pentru construcţia fîntînii de mină în s. Troian, com. 

Vozneseni din lipsă de necessitate; 

 nota informativă pentru dl.V. Miron, Controlor superior de stat al Curţii 

de Conturi cu privire la situaţia actuală a reţelelor de apeduct şi canalizare 

aflate în gestiunea ÎM “Apă – Canal” din raioanele Străşeni, Soroca, 

Anenii Noi şi Cimişlia; 

 şi prezentat în adresa Ministerului Mediului informaţia referitor la cazuri 

de incendiere a resturilor vegetale; 

 şi prezentat în adresa Ministerului Mediului Nota informativă privind 

acţiunile de salubrizare şi amenajare a localităţilor, perioada 22 martie – 

30 martie 2012; 

 varianta finală pentru tipar a Anuarului IES – 2011 „Protecţia mediului în 

Republica Moldova”; 



 şi prezentat varianta de lucru a Programului de Dezvoltare Strategică a 

IES Cancelariei de Stat conform Planului de acţiuni pentru elaborarea 

PDS în anul 2012. 
 

Examinat: 

 semnalul, privind scurgerile apelor uzate din fisurarea ţevii de canalizare 

în afara perimetrului Staţiei de Tratare a SA „Apă – Canal Chişinău” din 

parcul Rîşcani, str. Dimo. A fost întocmit actul de control nr. 047760 din 

27.03.2012 şi prescrierea indicaţiilor obligatorii; 

 şi pregătit răspuns la 2 demersuri ale administraţiilor publice locale din 

com. Antoneşti şi com. Plopi, raionul Cantemir referitor la susţinerea 

financiară din FEN cu scopul întreprinderii măsurilor de ameliorare a 

terenurilor degradate (rîpă) din localităţi. Solicitanţii au fost informaţi de 

faptul, că potrivit prevederilor Regulamentului privind fondurile 

ecologice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.988 din 21.09.1998, 

orice ajutor financiar poate fi acordat doar în baza cererii de solicitare a 

grantului de la Fondul Ecologic Naţional şi documentaţiei de proiect; 

 şi pregătit răspuns la demersul parvenit de la primarul comunei Calfa, 

raionul Anenii Noi referitor la întreprinderea măsurilor de evacuare şi 

neutralizare a pesticidelor inutilizabile şi interzise din comună (cca. 5000 

kg). Solicitanta a fost informată de faptul, că lucrările de evacuare şi 

distrugere a pesticidelor inutilizabile şi interzise din cadrul proiectului 

NATO vor demara după semnarea Acordului de implementare între 

Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia pentru Întreţinere şi 

Aprovizionare a Alianţei Nord – Atlantice privind distrugerea 

pesticidelor şi produselor chimice periculoase în Republica Moldova. 

Responsabil de organizarea activităţilor privind stocurile de pesticide 

inutilizabile şi interzise, inclusiv colectarea, reambalarea şi depozitarea 

centralizată a acestora este Grupul de lucru interministerial condus de 

viceministrul agriculturii şi industriei  alimentare, conform Hotărârii 

Guvernului nr.1543 din 23.11.2002, iar realizarea lucrărilor practice în 

acest scop este în sarcina Ministerului Apărării; 

 demersul ÎM „Food Planet Restaurants” SRL, privind eliberea autorizaţiei 

pentru tăierea de igienă a 8 arbori din str. B. Voievod colţ cu bd. Moscovei, 

mun.Chişinău. Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;       

 demersul BC „Moldova Agroindbank”, privind eliberarea autorizaţiei pentru 

tăierea de igienă a 5 arbori din str. Cosmonauţilor, 9, mun. Chişinău. Ca 

rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;       

 materialele parvenite în adresa Inspectoratului Ecologic de Stat din partea 

primăriei Văsieni, raionul Ialoveni privind eliberarea autorizaţiei pentru 

efectuarea tăierii de regenerare rasă şi curăţire în conturul nr. 1 şi 155 pe o 

suprafaţă totală de 8,0 ha. Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere 

corespunzător;    

 materialele parvenite în adresa Inspectoratului Ecologic de Stat din partea 

primăriei comunei Baimaclia, raionul Căuşeni privind eliberarea autorizaţiei 

pentru efectuarea tăierii de curăţire, în conturul nr. 285, pe o suprafaţă totală 

de 4,25 ha. Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;    

 materiale parvenite în adresa Inspectoratului Ecologic de Stat din partea 

primăriei satului Roşu, raionul Cahul privind eliberarea autorizaţiei pentru 

efectuarea tăierii de curăţire, în conturul nr.1, pe o suprafaţă totală de 5,0 ha. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;    

 materialele parvenite în adresa Inspectoratului Ecologic de Stat din partea ÎM 

„Asociaţiei de Gospodărire a Spaţiilor Verzi”, privind eliberarea autorizaţiei 

pentru efectuarea tăierii de igienă a 7 molizi de la baza de odihnă „Vatra”, 

parcul silvic „Nistrean” or. Vadul lui Vodă. Ca rezultat a fost eliberată 



autorizaţia de tăiere corespunzător;                                                                      

 demersul Serviciului Pază şi Protecţie de Stat, privind eliberarea autorizaţiei 

pentru tăierea de igienă a unui arbore din str. Sfatul Ţării, 26, mun. Chişinău.                                                                                     

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător; 

 şi avizat proiectul HG privind aprobarea Planului de acţiuni pe anii 

2012-2013 pentru o Guvernare Deschisă; 

 şi avizat proiectul HG cu privirea la aprobarea proiectului de lege 

privind aderarea RM la Comisia Electrotehnică Internaţională în calitate 

de membru asociat; 

 şi remis pentru definitivare normativul deversărilor limitat admisibile 

(DLA) pentru 1 întreprindere; 

 inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberate 

Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 9 întreprinderi; 

 şi remise inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic  

pentru 1 întreprindere; 

 şi pregătit avize la 2  materiale de modificare a categoriei destinaţiei 

terenului; 

 şi pregătit aviz la 1 proiect de Hotărîre a Guvernului cu privire la 

schimbul, modificarea     categoriei de destinaţie a terenului; 

 şi pregătit aviz la 1 proiect de Hotărîre a Guvernului cu privire la casarea 

plantaţiilor perene; 

 şi pregătit 10 avize la dosare de uz fitosanitar. 

 

Întocmit: 

 Actul de control nr.02423 din 27.03.2012 (compartimentul gestionarea 

deşeurilor) la Întreprinderea Mixtă Centrul de Cercetări şi Producţie 

„ADREM” SRL, care conform autorizaţiei 005 nr.008/2007 din 

28.03.2007 a fost autorizat în domeniul colectării uleiurilor uzate de 

automobile şi arderea în cazane pentru încălzirea încăperilor 

întreprinderii; 
 un proces-verbal cet. Platon Liliana pe cazul încălcării regulilor de gestionare 

a deşeurilor în temeiul art. 154 alin.(10) Cod Contravenţional al RM,  fiindu-i 

aplicată amenda în mărime de 2000 lei;  

 un proces-verbal cetăţeanului Rotari Ion care a tăiat ilicit 5 arbori de diferite 

specii din fîşia de protecţie a drumului pe traseul Chişinău – Leuşeni cu 

aplicarea amenzii în sumă de 1000,0 lei. Prejudiciul cauzat mediului 

constituie 394,2 lei; 

 un proces-verbal cet. Verega Lilia pe cazul tăierii ilegale sau vătămarii 

arborilor şi arbuştilor din pădurea-parc „Petricani”,  mun. Chişinău în temeiul 

art. 122 alin.(1) al Codului Contravenţional al RM,  fiindu-i aplicată amendă 

în mărime de 800 lei. Prejudiciul cauzat mediului constituie 1108,8 lei;  

 un proces-verbal cetăţeanului Purici Serghei pe cazul colectării sau nimicirii 

plantelor incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova în temeiul art.140, 

Cod Contravenţional al R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă în mărime de 

1000 lei; 

 un proces-verbal cetăţeanului Damian Alexandr pe cazul vătămării sau tăierii 

samovolnice a vegetaţiei din zonele verzi ale localităţilor în mun. Chuişinău, 

strada Grenoble, 257 în temeiul art.182, Cod Contravenţional al R.Moldova, 

fiindu-i aplicată amendă în mărime de 4000 lei. Prejudiciul cauzat mediului 

constituie 2016,0 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  3 proiecte de execuţie;     

  

Eliberate  6 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie. 

      

Participat: 

 în grupul de lucru organizat de Procuratura Gnerală a R.Moldova cu 

ieşire la faţa locului (reprezentanţii Inspecţiei de Stat în Construcţii, 

CNSP şi CSP, mun. Chişinău, Agenţiei Ecologică Chişinău, 

preşedintele asociaţiei de locatari, dl. P. Melnic) referitor la  

executarea prevederilor hotărîri Curţii de Apel Chişinău nr-3/698/11 

din 10.03.11 şi respectarea legislaţiei în vigoare de către S.C. „IMC 

Market” S.R.L. din bd. Moscovei, 9, or. Chişinău. Urmează ca 

fiecare organizaţie din grupul menţionat să prezinte  Procuraturii 

Gnerale materialele stării actuale la întrepriderea dată (Inspecţia de 

Stat în Construcţii va examimna suplimentar proiectul intergru; CSP 

mun. Chişinău va efectua măsurările vibraţiilor şi zgomotului la 

toate apartamentele locatarilor de la  et.II; AE Chişinău va prezenta 

actul de inspectare a situaţiei ecologice actuale la întrreprindere); 

 în grupul IES  cu deplasare în jud. Suceava, România, la Garda 

Naţională de Mediu, Comisariatul  Regional Suceava (incluzînd 

judeţele Suceava, Botoşani, Iaşi, Vaslui) Comisariatul  Regional 

Galaţi (incluzînd judeţele Galaţi, Tulcea, Brăila şi Rezervaţia 

Biosferei Delta Dunării) la dezbateri asupra a două propuneri de 

proiect înaintate prin Programul de finanţare transfrontalieră 

România-Ukraina-Moldova 2007-2013: „Acţiuni comune pentru 

reducerea poluării, protejarea biodiversităţii în regiunea 

transfrontalieră România-Moldova”. În cadrul discuţiilor au 

participat reprezentanţii comisariatelor regionale Suceava, Galaţi. 

În luarea de cuvînt, dl Ionescu Silvian, comisar general GNM, dl 

Bogdan Daniel, comisar general-adjunct au menţionat că IES poate 

beneficia de aceste proiecte cu prezentarea documentelor respective 

din partea Guvernului R.Moldova (Se prevede pentru România şi 

Republica Moldova analiza legislaţiei, organizarea inspecţiilor 

obiectelor, achiziţionarea autovehiculelor de teren, bărcilor, truselor 

mobile de analiză, echipamentelor de protecţie pentru inspectori, 

laptopurilor, imprimantelor ş.a. ); 

 la întrunirea cu şefii subdiviziunilor resurse umane din cadrul AAPL, 

organizată de Cancelaria de Stat, unde s-a discutat despre:  

1) organizarea şi realizarea instruirii interne; 

2) noul portal web al locurilor de muncă „Angajat.md”; 

3) managementul cunoştinţelor şi instruirea pentru modernizarea 

tehnologică a guvernării; 

4) implementarea HG nr.1001 din 26.12.11. Aspecte privind 

punerea în aplicare a prevederilor Clasificatorului unic al 

funcţiilor publice; 

5) Ghidul „Motivarea nefinanciară a funcţionarilor publici” şi 

„Dicţionarul funcţiei publice”. 

 

 

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 4 212,8 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 180,4 mii lei. 

Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 28.03.2012, constituie –  

3 338,8 mii lei. 

Servicii ecologice prestate contra plată acordate la solicitarea beneficiarilor, 

constituie 865,9 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 55,4 mii lei. 

Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 28.03.2012 constituie – 228,6 

mii lei. 

Cheltuielile curente pentru funcţionarea Inspectoratului cu subdiviziunile 

teritoriale sunt acoperite din contul veniturilor obţinute de la serviciile prestate.  

 

4.  Politici de 

mediu  

Pregătit avize la un proiect de Hotărîre a Guvernului cu privire la schimbul, 

modificarea  categoriei de destinaţie a terenului. 

 

5.  Juridică - 

6.  Internaţională - 

7.  Colaborare S-a acordat asistenţă consultativ-metodică Inspecţiilor Ecologice. 

8.  Mass-media Publicate articole – 8; 

Emisiuni radio, TV – 3. 

9.  Planificare De examinat şi supus expertizei ecologice de stat 35 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 23 întreprinderi; 

 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 utilizare nămolului de la staţia de 

epurae biologică din or, Chişinău; 

 petiţia primarului satului Ghidighici privind respectarea legislaţiei 

eciologice de către Î.I. „Anghelenici Taisia” din str. Pietrarilor, or. Vatra, 

mun. Chişinău; 

 petiţia dlui Bolgari Iurie din str. Osmătescu, 4, mun. Chişinău privind 

incomodităţile provocate de la arderea deşeurilor de diferită provenienţă 

de către vecinul V. Marcoci din str. Vlad Ioviţă, 27, or. Chişinău; 

 

De efectuat: 

 evaluarea tinerilor debutanţi. 

 

De pregătit: 

 şi prezentat informaţia Ministerului Mediului cu privire la raportarea 

datelor de către agenţii economici: ÎM MOLDO-GERMANA „TIPTOP” 

SRL (str. Ghioceilor 1, pavilionul 1, mun. Chişinău), „ELERONTEH” 

SRL (str. Calea Ieşilor 10, mun. Chişinău), ND „ELECTRONIC” SRL 

(bd. Cantemir D.3, ap.62, mun. Chişinău) şi ICS „JULEA-FOX” SRL ( 

bd. Moscova 8, mun. Chişinău), care nu au prezentat rapoartele cu privire 

la cantităţile importate, utilizate şi comercializate de substanţe chimice 



care distrug stratul de ozon, a echipamentelor şi produselor ce conţin 

astfel de substanţe, pentru perioada anului 2011 de activitate. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Şef adjunct al Inspectoratului                                                                                           Valentina ŢAPIŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex. D.Osipov 

 226915 


