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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  324  acte de control; 

- au fost întocmite  115 procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de  127 608 lei, serviciile achitate  

constituie  98 468  lei; 

În contextul campaniei  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 întîrziere. 

 În această perioadă s-au eliberat: 

 -   37  autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -   21 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

 -   9  autorizaţii de folosinţă specială a apei; 

-   16  avize  ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 6 proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 39 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 23 comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 21 petiţii parvenite în structurile 

IES în formă de plîngeri şi semnale; 

      

    Publicate articole: 

 IE Cantemir -  Ziarul raional Curierul de Cantemir,  articolul : „Dacă vrei 

să fii prieten cu natura”. 

 IE Ocniţa - în ziarul raional „Meridian Ocniţa” – „Protecţia plantelor 

efemere”. 

 IE Dubăsari - Rezultatele anului 2012 în Noutăţi Nistrene. 

 IE Soroca - „Amenzi pentru comercializarea florilor de primăvară” în 

ziarul local „Observatorul de Nord”. 

 IE Cahul - articolul „Aş da orice să pot reveni la Prutul copilăriei mele” 

la ziarul Cuvîntul Liber.  

mailto:ies@mediu.gov.md
http://www.mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/1234-amenzi-pentru-comercializarea-florilor-de-primavara
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    Emisiuni radio, TV: 

 IE Ocniţa -  un interviu la Radio-Moldova – „Totalurile a.2012 şi obiectivele 

a.2013”. 

 IE Cahul - interviu la radioul Naţional cu tematica „Gestionarea 

pesticidelor interzise şi inutilizabile”. 

  

 

 

 

 

 Sondele arteziene cer o atitudine gospodărească. 

 Raportul săptămînal. 

 

3. Cazuri  

relevante 

          

Vizite de lucru în agenţii şi inspecţii. 

 

b) Probleme de fond. 
1. Acţiuni şi 

măsuri 

curente de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat: 

 pregătit răspuns şi expediat solicitantului la  SA „Cascad Vin”- (demersul 

Dvs. cu privire la metodologia de colectare a apelor uzate din reţelele de 

canalizare şi stabilirea depăşirilor concentraţiilor maximal admisibile în 

laboratorul acreditat al SA „Apă - Canal Chişinău”).  
Notă: 
   În rezultatul controlului ecologic efectuat la  20.02.13 şi ţinînd cont de 

schema topografică a întreprinderii s-a constatat, că apele uzate de la 

întreprindere,  formate în urma activităţii secţiilor, se evacuează în fîntînile 

de control ale reţelei de canalizare aflate pe teritoriul întreprinderii, după 

cum urmează: blocul administrativ - în fîntîna de control nr. 2; secţia de 

cupajare unde apa uzată rezultă de la spălarea utilajului, - se evacuează în 

fîntînile de control nr. 4 şi 6; secţia de îmbuteliere, apa este folosită la 

îmbutelierea şi spălarea utilajului, evacuată în fîntîna de control nr. 6; secţia 

de producere a pastelor făinoase, apa este folosită în procesul tehnologic şi 

spălarea utilajului, - evacuată fîntînile de control nr. 9 şi 10.  Este de 

menţionat, că pe teritoriul întreprinderii fîntînile de control ale reţelei de 

canalizare, sunt racordate la  fîntînile de control nr. 1 şi 9, inclusiv şi reţeaua 

de canalizare a locatarilor din sectorul locativ „Moldova”. Punctul de 

racordare a reţelei de canalizare a întreprinderii (în care se uneşte toată 

reţeaua şi de unde se prelevează probele), serveşte fîntîna de control nr. 4, 

care este racordată la colectorul orăşenesc. Reţeaua de canalizare locală a 

întreprinderii serveşte atît pentru necesităţile întreprinderii cît şi a sectorului 

locativ nominalizat. Prin urmare, concentraţiile de poluanţi a apelor uzate 

reziduale nu se  referă doar la apele uzate ale întreprinderii. Astfel 

propunem, ca prelevarea probelor să se efectueze din fîntînile de control 

deversoare de ape uzate a întreprinderii. Totodată ţinem să menţionăm, că 
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baza normativă care reglementează stabilirea condiţiilor de evacuare a apelor 

uzate ale agenţilor economici în sistemele de canalizare ale localităţilor este 

stabilită prin ordinul nr. 40 din 18.02.05 cu privire la aprobarea 

Regulamentului - Cadru privind recepţionarea apelor uzate, eliberarea 

condiţiilor tehnice şi autorizaţiilor de deversare a apelor uzate în sistemul de 

canalizare al localităţilor, elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor, care are ca scop asigurarea funcţionării normale a reţelelor şi 

instalaţiilor, precum şi protejarea mediului de efectele descărcărilor de ape 

uzate. 
 şi avizat 2 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului; 

 şi avizat 4 dosare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor; 

 şi pregătit răspuns la adresarea SA „Basarabia Nord” din or. Bălţi, bd. 

Victoriei, 90 „A” şi SRL „Pegas” din or. Chişinău către Ministerul Mediului 

referitor la soluţionarea problemei de utilizare a deşeurilor de origine 

animală, formate la întreprindere în rezultatul proceselor tehnologice de 

prelucrare a cărnii.  Prin Hotărîrea Colegiului de contencios administrativ 

din 18.01.2013 al Curţii de Apel Chişinău Autorizaţia sanitară veterinară de 

funcţionare nr.45/01-16-5 din 16.01.2009 pentru profilul activităţii de 

prelucrare a deşeurilor de origine animală de către SRL „SFT Carvit” a fost 

anulată. Începînd cu data de 04.03.2013 primirea produselor necomestibile 

de origine animală şi prelucrarea lor se suspend. Reieşind din cele expuse 

mai sus, agenţii economici autorizaţi în domeniul producerii mezelurilor şi 

prelucrării cărnii, urmează să iniţieze alternative noi în vederea predării 

deşeurilor formate de origine animală altor agenţi economici licenţiaţi în 

domeniul respectiv şi/sau în conformitate cu prevederile art.17 alin.(1) şi (2) 

din Legea nr. 1347-XIII din 09.10.1997 privind deşeurile de producţie şi 

menajere, să prevadă folosirea utilajelor şi proceselor tehnologice speciale 

pentru prelucrarea, neutralizarea deşeurilor de abator formate; 

 şi pregătit răspuns la petiţia grupului de locuitori din s. Sipoteni, r-nul 

Călăraşi referitor la întreprinderea măsurilor în privinţa cet. Gheorghe Oanţa, 

care a admis stocarea pe terenul public al deşeurilor rezultate din creşterea 

bovinelor şi porcinelor. În rezultat,  IE Călăraşi a încheiat proces verbal în 

privinţa cet. Gheorghe Oanţa conform art.154 alin.(1) CC al R.Moldova cu 

aplicarea amenzii în mărime de 40 u.c. 

 şi pregătit răspuns la petiţia d-nei Iulia Hîncu din s. Peresecina, r-nul Orhei 

referitor la amplasarea unui nou cimitir în localitate. Comisia formată de 

organele abilitate ale raionului Orhei a întocmit proces verbal referitor la 

selectarea terenului pentru construcţia unui nou cimitir; conform deciziei 

Consiliului Primăriei Peresecina nr.2,  p.12 din 10.04.12 pe terenul cu 

suprafaţa de 2,09  ha în sectorul Hodolina; 

 şi pregătit răspuns cet. Ion Andrieş din or. Călăraşi, str. Toma Ciorbă,72 

referitor la acţiunile inspectorului din IE Călăraşi în timpul examinării 

petiţiei cet. Ion Andrieş din or. Călăraşi cu privire la încălcarea regulilor de 

depozitare a deşeurilor animaliere de către vecinul său. În rezultatul 

controlului efectuat de către IE Călăraşi în comun cu Centrul de Sănătate 

publică a fost întocmit proces verbal în baza Legii nr.10-XVI din 03.02.2009 

privind supravegherea de stat a Sănătăţii;  

 şi pregătit răspuns dlui I. Guzun din s. Slobozia Duşca, r-nul Criuleni, care a 

apelat telefonic  Ministerul Mediului referitor la întocmirea procesului verbal 

în privinţa dnei T. Guzun conform art.154 alin.(1) CC al R.Moldova de către 
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IE Criuleni. Procesul verbal a fost întocmit în privinţa contravenientului în 

timpul controlului din data de 13.02.2013 deoarece a fost depistată 

încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor şi împrăştierea lor pe teritoriul 

adiacent al curţii cet. T. Guzun; 

 şi expediat avizul în adresa Ministerului Mediului, cu privire la examinarea 

proiectului Hotărîrii Guvernului R.Moldova. „Cu privire la aprobarea 

Conceptului tehnic al Platformei Comune pentru autorizarea de mediu a 

folosinţei speciale a apei”; 

  şi expediat răspunsul la solicitarea d-lui Taţenko Iu. N. privind necesitatea 

aprobării valorilor provizorii de poluanţi cu deversările de ape uzate în 

receptori naturali de la staţiile de epurare biologică în fază de reabilitare;  

 şi expediat răspunsul la 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”; 

  materialele primăriei or. Nisporeni, privind autorizarea tăierii de conservare 

a arborilor din fondul forestier gestionat, pe o suprafaţă totală de 4,9 ha, cu 

obţinerea unui volum de 100,0 m
3
 masă lemnoasă. 

Notă: 

             Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele Direcţiei pentru administrarea clădirii Guvernului privind 

autorizarea tăierilor diverse a arborilor, pe o suprafaţă totală de 1,8 ha, cu 

obţinerea unui volum total de 275,0 m
3
 masă lemnoasă. 

Notă: 

      Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.    

 materialele Academiei de Studii Economice, privind autorizarea tăierilor 

de igienă şi curăţire a arborilor, cu obţinerea unui volum de 6,15 m
3
 masă 

lemnoasă. 

Notă: 

     Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele ÎSS „Chişinău” privind autorizarea taierilor diverse, în ocolul 

silvic Ghidighici, pe o suprafaţă totală de 1,0 ha, cu obţinerea unui volum 

total de 78,0 m
3
 masă lemnoasă. 

Notă: 

            Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.    

 şi informat Inspecţia Ecologică Taraclia privind situaţia epizootică critică 

creată în terenurile fondului forestier gestionat de Ocolul Silvic Taraclia 

din cadrul ÎS „Silva-Sud” şi modalitatea desfăşurării vînătoarei la vulpi în 

zilele de sîmbătă şi duminică, în termen de pînă la 31 martie 2013. 

 

Efectuat: 

 o deplasare în mun. Chişinău  în comun cu AE Chişinău au fost inspectate 

SEB-urile Chişinău, Coloniţa şi Goianul Nou, Staţia de pompare, staţia de 

tratare Vadul lui Vodă şi Chişinău  şi 138 sonde arteziene ale SA „Apă 

Canal, Chişinău”. 
 

Întocmit: 

 un proces-verbal SRL „Club Royal Park Company” pe cazul tăierea 

ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor, în temeiul art. 122 alin. (2) CC 

al R.Moldova,  fiindu-i aplicată amendă de 8000,0 lei; 

 un proces-verbal cet. Ţurcan Ion, pe cazul circulaţiei produselor lemnoase 
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fără acte legale de provenienţă, în temeiul art. 142 alin. (2) CC al 

R.Moldova,  fiindu-i aplicată amendă de 600 lei; 

  un proces-verbal cet. Gavriliuc Igor, pe cazul ocupării nelegitime a 

terenurilor, îngrădirea lor, în temeiul art. 116 alin. (2) CC al R.Moldova,  

fiindu-i aplicată amendă de 1000 lei, prejudiciul cauzat mediului constituie 

72000 lei. 

 

Eliberat:  

 7 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie. 

 autorizaţii de folosinţă specială a apei (AFSA) pentru  1 întreprindere şi 

examinate materialele respective: S.C.  „Gorobica Agro” S.R.L., str. 

Florilor,11, or. Criuleni (nr.51 din 15.02.2013, termen 01.03.2013);                       

 autorizaţiile de emisii pentru 2 întreprinderi şi au fost examinate inventarele 

surselor de emisii respective a poluanţilor în aerul atmosferic: ”Dominic” 

S.R.L., str. Aerodromului, mun. Bălţi ;  SA ”Tocuşor”, str. Academiei, 15, 

or. Chişinău; 

 

Participat:   

 şedinţă la Ministerul  Mediului pentru completarea art. 13 ali.1 lit. f) al Legii 

440 din 27.04.95 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie; 

 seminar la  Ministerul Finanţelor cu privire la autoevaluarea;  

 la masa rotundă de discuţii asupra conceptului Strategiei naţionale de 

reducere a riscurilor dezastrelor în Republica Moldova, organizată de 

Ministerul Afacerilor Interne al R.Moldova.   
 

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 6 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 3182,3 mii lei, inclusiv 

săptămîna curentă – 706,6 mii lei.  

    Soldul disponibil în contul trezorerial  la situaţia de 27.02.2013 constituie –     

3182,3 mii lei. 

 Servicii ecologice prestate contra plată.     
La situaţia 27.02.2013 suma acumulărilor la venituri constituie 614,6 mii lei, 

inclusiv săptămîna curentă – 50,9 mii lei sau cu 66,7% din cele planificate pentru 

2 luni - 921,9 mii lei.  

Soldul disponibil este de 131,1 mii lei. 
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3. Juridică Examinat: 

 Hotărîrea Guvernului nr. 113 din 07.02.2013 cu privire la aprobarea Planului 

naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2013-2015; 

 contestarea depusă de către cet. Marian Lidia cu privire la abrogarea 

Ordinului IES nr. 62-p din 01.02.2013; 

 cererea cet. Racu Grigore cu privire la abrogarea Ordinului IES nr. 181-p din 

21.04.2010. 

 

A participat: 

 la şedinţa Comisiei de heraldică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova cu 

privire la examinarea proiectelor medaliilor „Steaua Eternităţii” şi „Crucea 

Verde pentru merit” (3 categorii). 

 

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: 

 14 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective.  

 

De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.: 

 mersul implementării proiectelor Republicii Cehe  cu privire la 

renovarea/construcţia reţelelor de apeduct şi canalizare în R.Moldova; 

 solicitarea prezentării Ministerului Mediului a informaţiei cu privire la 

informarea Curţii de conturi privind finanţarea din FEN a proiectelor,        

r-nul Dubăsari în anul 2011; 

 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 

atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile de emisii AEPA respectiv pentru 

6 întreprinderi; 

 petiţia cet. Eugen Neghină, domiciliat pe adresa str. Gherman Pîntea, 140, 

or. Chişinău cu privire la legalitatea eliberării de către Agenţia Ecologică 

Chişinău a 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.; 

 solicitarea Ministerului Mediului de a examina şi aviza următoarele 

proiecte de acte normative  elaborate în scopul implementării Legii apelor 

nr.272 din 23.12.2011: 

 proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului     

Cadastrului de stat al apelor; 

 proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu      

privire la monitorizarea stării apelor de suprafaţă şi apelor subterane; 

 proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la cerinţele de calitate pentru apele de suprafaţă; 

 proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la protecţia apelor subterane.  

 solicitarea Ministerului Mediului privind furnizarea informaţiei referitor 

la  emisiile centralelor termice de pe teritoriul R.Moldova;  

  solicitarea Secţiei Urmărire Penale a Comisariatului de Poliţie Căuşeni, 

privind prezentarea informaţiei referitor la eliberarea autorizaţiilor din 

intravilanul şi extravilanul primăriei or. Căuşeni în perioada anilor       
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                                                                                      Constantin Crîşmaru, 

        Şef adjunct al  Inspectoratului                                                       
 

 

 

 

  

 

           

               Ex.D.Osipov 22-69-15 

   

2011-2012; 

 interpelarea Deputatului în Parlamentul R.Moldova - dl Zagorodnîi S. 

privind efectuarea tăierilor neautorizate la primăria com. Paşcani, r-nul 

Hînceşti; 

 materialele SRL „Mondi-Tur” privind autorizarea tăierii arborilor şi 

arbuştilor fitosanitar nesatisfăcători de pe terenul arendat. 

   

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. 

 


