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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Realizări 

totalizato-

are pe  

Inspecto-

rat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cazuri 

relevante. 

 

Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite 142  acte de control; 

- au fost întocmite 42 procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de 19 837 lei, serviciile achitate  

constituie 11 024 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 întârziere. 

 În această perioadă s-au eliberat: 

- 13 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

- 2  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

- 5 avize  ale expertizei ecologice de stat; 

- 1 autorizaţie de folosinţă specială a apei; 

 S-a participat în lucru a 14 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 13 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; 

 

Articole/emisiuni realizate:  
 IE Ialoveni -   televiziunea locală o emisiune. 

 IE Căuşeni -  televiziunea locală „Studio-L. 

b) Probleme de fond. 
1. Acţiuni şi 

măsuri 

curente de 

mediu. 

 

 

 

 

Examinat: 

 

 şi avizat 2 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului;  

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

categoriei de destinaţie a terenului; 

 şi avizat 7 dosare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;  

 şi pregăti răspuns la demersul parvenit de la SC „Terafix” SRL privind 
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coordonarea proiectării Liniei tehnologice de producere a hranei extrudate şi 

instalării în str. 31 August nr.62, or. Străşeni; 

 şi pregătit răspuns  la solicitarea SA „Orange Moldova” referitor la coordonarea 

desfăşurării activităţilor de operare, gestionare şi mentenanţă a reţelelor de 

comunicaţii electronice la frontiera de stat a RMoldova, în regiunea satului 

Măcăreşti, rl. Ungheni; 

 şi pregătit răspuns la demersul SA Lafarge Ciment (Moldova) referitor la 

întreprinderea măsurilor conform legislaţiei în privinţa persoanei ( persoanelor) 

care a admis încălcarea legislaţiei de mediu prin colectarea şi procesarea ilegală 

a anvelopelor uzate; 

 şi pregătit răspuns la adresarea dlui Eduard Rotaru, referitor la situaţia 

ecologică la „gunoiştea” amplasată la intersecţia străzilor Vasile Lupu şi 

Decebal, oraşul Făleşti.; 

 cererea de recurs la Curtea Supremă de Justiţie contra Deciziei Curţii de Apel 

Chişinău din 14.06.2012 emisă în cadrul dosarului nr.2ae-31/2012, S.C. „Crist-

Valg” SRL către Inspectoratul Ecologic de Stat; 

 materialele dnei B.O. Cristina de la ÎI.Duminică şi Co referitor la autorizarea 

defrişării a 3 arbori, care sunt fitosanitar nesatisfăcători. Ca rezultat a fost 

eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător; 

 scrisoarea Directorului Serviciului Piscicol – Iurie Ursu referitor la prezentarea 

informaţiei privind încălcările regulilor de protecţie a resurselor piscicole şi 

regulilor de pescuit în obiectivele acvatice naturale depistate şi documentate de 

către angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat, precum şi a proceselor-verbale 

contravenţionale remise de alte organe după competenţă pentru examinare în 

perioada de 7 luni a an. 2012; 

 demersul primăriei s. Calfa, rl Anenii Noi, referitor la îmbunătăţirea stării 

ecologice a r. Bîc; 

 şi expediat informaţia la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne (Direcţia 

Investigaţie a Fraudelor) privind nedeţinerea de către SRL „Ramirdo” a 

avizului pozitiv al expertizei ecologice de stat la  documentaţia de proiect 

pentru efectuarea lucrărilor de extragere a nisipului şi prundişului din fluviul 

Nistru pentru activitatea economică desfăşurată în prezent în vecinătatea s. 

Oniţcani, r-nul Criuleni: 

 solicitarea Inspecţiei Ecologice Sîngerei şi  oferit (fără deplasare) consultaţia 

respectivă la selectarea terenului în or. Sîngerei pentru proiectarea reţelei de 

canalizare, staţiei de pompare şi staţiei de epurare de tip „Traidenis”; 

 şi eliberat materialele Autorizaţiilor de folosinţă specială a apei (AFSA) 

pentru  1 întreprindere: Regia „Apă-Canal Orhei” S.A., str.31 August,67, or. 

Orhei; 

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

apele de suprafaţă pentru 1 întreprindere: Regia „Apă-Canal Orhei” S.A., str.31 

August,67, or. Orhei; 

 inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberat 

Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 2 întreprinderi: 

1. S.A.„Edilitate”, str. M. Eminescu, 49, or. Chişinău. . 

2. S.A.„Cariera de Granit şi Pietriş din Soroca”, str. Cosăuţi, 4, or. Soroca.  

 

 şi remis inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic  pentru 

2 întreprinderi: 

 

1. S.R.L. „Cariera Ivanos”, str. Eliberării, 68/1, or. Orhei. . 
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2. S.A.„CET-2”, str. M. Manole, 3, or. Chişinău.  

 

Întomit: 

 

 act de control dlui Juravschi Victor, proprietarul sondei arteziene nr. 3258/1 din 

s. Botnăreştii Vechi, rl Anenii Noi; 

 actul de control nr.024241 din 23.08.2012 şi avizul nr.005401 din 23.08.2012 

de acordare a terenului pentru proiectarea şi amplasarea obiectivului firmei 

„Terafix” SRL; 

 un proces-verbal cet. Gornostal Anatolie în temeiul art. 142 ali.1, Cod 

contravenţional al RM, find aplicată amendă în mărime de 600 lei; 

 un proces-verbal Jigailo Ghenadie în temeiul art. 128 alin.(1), Cod 

contravenţional al RM,  fiind aplicată amendă în mărime de 600 lei; 

 un proces-verbal cet. Gortolomei Semion care pescuia ilicit, în temeiul art. 

114 alin.(2), Cod contravenţional al RM,  fiind aplicată amendă în mărime de 

100 lei; 

 un proces-verbal cet. Popenco Anatolii , în temeiul art. 114 alin.(1), Cod 

contravenţional al RM,  fiind aplicată amendă în mărime de 200 lei; 

 un proces-verbal cet. Melinte Alexei, în temeiul art. 114 alin.(2), Cod 

contravenţional al RM,  fiind aplicată amendă în mărime de 100 lei; 

 un proces-verbal cet. Lipcean Sergiu, în temeiul art. 114 alin.(2) Cod 

contravenţional al RM,  fiind aplicată amendă în mărime de 200 lei. 

Prejudiciul cauzat mediului constituie 40 lei; 

 un proces-verbal cet. Cocu Sergiu, în temeiul art. 114 alin.(1), Cod 

contravenţional al RM,  fiind aplicată amendă în mărime de 300 lei; 

 un proces-verbal cet. Grigoraş Dumitru, în temeiul art. 114 alin.(2), Cod 

contravenţional al RM,  fiind aplicată amendă în mărime de 100 lei; 

 un proces-verbal cet. Fediuc Simion, în temeiul art. 114 alin.(2), Cod 

contravenţional al RM,  fiind aplicată amendă în mărime de 100 lei; 

 un proces-verbal cet. Lipcean Ghenadie, pentru încălcarea regulilor de 

protecţie a apelor, în temeiul art. 109 alin.(1) Cod contravenţional al RM,  

fiind aplicată o amendă în mărime de 400 lei; 

 un proces-verbal cet. Necrasov Aureliae, pentru încălcarea regulilor de 

folosire a apei, în temeiul art. 110 alin.(2), Cod contravenţional al RM,  fiind 

aplicată o amendă în mărime de 800 lei; 

 un proces-verbal cet. Balan Petru, pentru încălcarea regulilor de folosire a 

apei, în temeiul art. 110 alin.(2), Cod contravenţional al RM,  fiind aplicată 

oamendă în mărime de 800 lei; 

 un proces-verbal cet. Suhani Sergiu pe cazul tăierii ilegale sau vătămării 

arborilor şi arbuştilor săvărşite de persoane responsabile de protecţia şi paza 

vegetaţiei forestiere în temeiul art. 122 alin.(3), Cod contravenţional al RM,  

fiind aplicată o amendă în mărime de 1500 lei. Prejudiciul cauzat  mediului 

fiind  în sumă de 2563,0 lei; 

 un proces-verbal cet. Dicusară Vasile pe cazul tăierii ilicite a arborilor  în 

temeiul art. 122 alin.(1), Cod contravenţional al RM,  fiind aplicată o amendă 

în mărime de 1000 lei, prejudiciul cauzat  mediului fiind  în sumă de 615,60 

lei; 

 un proces-verbal cet. Godina Veceslav pentru încălcarea prevederilor actelor 

normative privind folosirea şi protecţia fondului cinegetic, în temeiul art. 128 

alin.(2), Cod contravenţional al RM,  fiind aplicată o amendă în mărime de 

1600 lei; 
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 un proces-verbal SRL. „Galsom Servis” pentru abaterea neautorizată de la 

proiectele de organizare a teritoriului sau de folosinţă a terenului, în temeiul 

art. 116 alin.(1) Cod contravenţional al RM,  fiind aplicată o amendă în 

mărime de 800 lei. 

 

Au fost primite 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) şi pentru expertiză ulterioara ecologică 

4 proiecte de execuţie.   

 

Participat: 

 la 29.08.2012,  la Tiraspol  (dl Vadim Stîngaci, şef adjunct al IES)  la  Şedinţa 

grupului   de lucru    pentru ecologie şi agricultură cu privire la Planul comun 

de activităţi pentru protecţia mediului înconjurător şi utilizarea durabilă a 

resurselor naturale pentru 2012-2014, problema secetei din această vară şi 

administrarea raţională a resurselor acvatice şi protecţia resurselor piscicole a  

fl.Nistru. 

 

 la verificarea obiectului inclus în lista  din sesizarea Deputatului în 

Parlamentul R.Moldova,  dlui Grişciuc S. nr.83 din 11.07.2012 şi anume, 

poligonul de construcţie  a unui obiectiv socio-locativ în str.G.Latină,8 din 

mun.Chişinău, beneficiar „Garlsam Service” SRL. 

Notă. 

Pentru stocarea nisipului excavat din groapa de temelie pe terenurile scuarului 

amplasat limitrof care se află la balanţa Asociaţiei de gospodărire a Spaţiilor verzi 

a fost întocmit procesul-verbal cu privire la contravenţie cu aplicarea sancţiunii 

contravenţionale sub formă de amendă în mărime de 400 u.c, Prin actul de control 

nr.053492 din 28.08.2012 beneficiarului lucrărilor i-au fost  înaintate indicaţii 

obligatorii în vederea eliberării pînă la 25.10.2012 a  sectoarelor spaţiilor verzi de 

masa  de nisip şi împrăştierii cernoziomului pe sectoarele afectate. 

 

Eliberat: 

 

1 aviz al expertizei ecologice de stat la proiectul de execuţie:  „Exploatarea 

zăcămîntului de nisip-prundiş "Păscăuţi" cu recultivarea carierei din s. Păscăuţi, r-

nul Rîşcani”, SRL "ARDEN - PLUS". 

 

Efectuat (deplasări, raiduri, controale): 

Deplasare :  rl Anenii Noi  

          Grupul de lucru format din colaboratorii IES (inspector principal, Secţia 

inspectare resurse acvatice şi aer atmosferic – Natalia Bragoi şi şef secţie inspectare 

sol, subsol, deşeuri, chimie – Veronica Andronic) s-a deplasat la  28.08.12 în rl 

Anenii Noi în scopul verificării prescripţiilor din actul de control nr. 22.02.12 

întocmit de către SRL “Pukoven” din s. Roşcani, precum  şi efectuării unui control 

inopinat în primăria s. Botnăreştii Vechi în vederea respectării legislaţiei ecologice 

la compartimentele resurse acvatice şi gestionarea deşeurilor.  

 

 

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. 
 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 310. 

În perioada 28.08.12-30.08.08 s-au aflat în concediul de odihnă 47 persoane; în 
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concediul neplătit  - 3persoane, concediu medical o persoană. 

Pentru 03.09.12-07.09.12 se vor afla în concediu de odihnă 50 persoane, în concediu 

neplătit – 2 persoane,  concediu medical o persoană. 

 

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

sumă de 8 167,3 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 270,1 mii lei. 

Soldul disponibil în contul trezorerial (situaţia  la 28.08.12) constituie –  4361,9 mii 

lei. 

Serviciile ecologice prestate contra plată, acordate la solicitarea beneficiarilor, 

constituie  2409,5 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 29,3 mii lei. 

Soldul disponibil în contul trezorerial (situaţia  la 28.08.12) constituie – 529,1 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: 
 

 15 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 4 

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  1 întreprindere. 

 

De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.: 

 demersul, Î.M. „Grădina Zoologică”,parvenit la Ministerul Mediului, referitor 

la autorizarea TĂIERII arborilor fitosanitar nesatisfăcători de pe teritoriul 

gestionat; 

 demersul, primarului comunei Balţata, raionul Criuleni - dl O. Coronciuc, 

parvenit la Ministerul Mediului, referitor la acapararea nelegitimă a unui teren 

de către cet. Falinciuc Veaceslav; 

 contravenţie şi decizia luate în baza art.149, Cod contravenţional al RM. 

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 o amendă în mărime de 

500 UC (10000 lei) şi lămurirea d-nei L. Gherciu asupra modului de prelevare 

a probei de apă din rîul Cogîlnic. Contestaţia asupra procesului-verbal 

nr.007998 din 25.07.12 cu privire la contravenţie;
 

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

organizarea şi participarea în cadrul unei comisii de evaluare a prejudiciului 

cauzat mediului ambiant în rezultatul utilizării prin pompare a 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 d-lui Vasile Vutcărău) în perioada anilor 2007-2009;
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Şef adjunct al Inspectoratului                                                           Vadim STÎNGACI 

 Solicitarea Ministerului Economiei (la indicaţia Guvernului nr.1469-891/3 

22.08.12) privind susţinerea în promovarea proiectului de lege pentru 

completarea articolului 20 din Legea nr.1347-XIII din 9 octombrie 1997 

privind deşeurile de producţie şi menajere, elaborat de Ministerul Mediului în 

vederea implementării unor proiecte de tehnologii inovative de utilizare a 

combustibilului alternativ;                
 

 Solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor de a examina 

proiectul „Construcţia staţiei de sortare a deşeurilor şi a poligonului de 

depozitare a deşeurilor în or. Soroca” în cadrul proiectului „Stabilirea unui 

sistem de management integrat al deşeurilor menajere solide în Regiunea de 

Dezvoltare Nord”; 
 

 Solicitarea primarului or. Cahul privind coordonarea proiectului de forare a 

unei sonde arteziene în zona Lacului Sărat din contul rezervelor utilizate de 

sanatoriul „Nufărul Alb”;
 

 Procesul-verbal nr.1304-03 din 17.08.2012 al şedinţei Grupului de lucru 

pentru elaborarea unui Plan de acţiuni pentru soluţionarea problemelor 

existente şi ameliorarea situaţiei social-economice  a mun. Bălţi („pct.2. 

Ministerul Mediului va organiza o şedinţă cu reprezentanţii mun. Bălţi 

privind reeşalonarea închiderii sondelor de apă pentru ajustarea tarifelor 

pentru alimentarea cu apă din apeductul Soroca – Bălţi; pct.4. primăria mun. 

Bălţi va prezenta Ministerului Mediului o notă informativă referitor la uzura 

reţelelor magistrale de aprovizionare cu apă pentru şedinţa Comitetului de 

supraveghere pentru  apă şi canalizare”.
 

 

De efectuat: 

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

 


