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Informaţie 

privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat 

şi a subdiviziunilor sale teritoriale (27.01.12-03.02.12) 

 

Rezumat al activităţii pe Inspectorat. 
 

  Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite 278  acte de control; 

- au fost întocmite 54 procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de 47 818 lei, serviciile achitate  

constituie 32 281 lei; 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate 10 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: 

- 31 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

- 16  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;  

- 10 avize  ale expertizei ecologice de stat;  

 Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 14 proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 25 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 26  petiţii parvenite în structurile 

IES în formă de plîngeri şi semnale. 
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Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat, 

 

Au examinat: 

 materialele primăriei comunei Sineşti, raionul Ungheni, privind 

autorizarea taierii de igienă şi rărituri, pe o suprafaţă totală de   8,0 ha, cu 

eliberarea ulterioară a autorizaţiei pentru tăierile solicitate şi obţinerea 

unui volum total de 454,0 m
3
 masă lemnoasă;  

 materialele primăriei comunei Rezeni, raionul Ialoveni, privind 

autorizarea taierii de igienă şi rărituri, pe o suprafaţă totală de   8,0 ha, cu 

eliberarea ulterioară a autorizaţiei pentru tăierile solicitate şi obţinerea 

unui volum total de 362,0 m
3
 masă lemnoasă; 

  materialele Agenţiei „Moldsilva”, privind autorizarea taierilor de 

conservare în fondul forestier gestionat de ÎS Iargara, pe o suprafaţă totală 

de 143,6 ha, cu eliberarea ulterioară a autorizaţiei pentru tăierile solicitate 

şi obţinerea unui volum total de 8309,0 m
3
 masă lemnoasă;  

 materialele primăriei satului Ciuciuleni, raionul Hînceşti, privind 

autorizarea taierii de regenerare rasă, pe o suprafaţă totală de   4,0 ha, cu 

eliberarea ulterioară a autorizaţiei pentru tăierile solicitate şi obţinerea 

unui volum total de 116,0 m
3
 masă lemnoasă; 

 materialele primăriei satului Hăjdieni, raionul Glodeni, privind autorizarea 

taierii de regenerare rase, pe o suprafaţă totală de     2,6 ha, cu eliberarea 

ulterioară a autorizaţiei pentru tăierile solicitate şi obţinerea unui volum 

total de 104,0 m
3
 masă lemnoasă; 

 materialele primăriei satului Cajba, raionul Glodeni, privind autorizarea 

taierii de regenerare rase şi curăţiri, pe o suprafaţă totală de 2,6 ha, cu 

eliberarea ulterioară a autorizaţiei pentru tăierile solicitate şi obţinerea 

unui volum total de 214,0 m
3
 masă lemnoasă; 

 materialele primăriei satului Moleşti, raionul Ialoveni, privind autorizarea 

taierii de igienă selectivă, pe o suprafaţă totală de     17,2 ha, cu eliberarea 

ulterioară a autorizaţiei pentru tăierile solicitate şi obţinerea unui volum 

total de 115,0 m
3
 masă lemnoasă; 

 materialele primăriei satului Tătăreşti, raionul Străşeni, privind autorizarea 

taierii de curăţire, pe o suprafaţă de 0,5 ha, cu eliberarea ulterioară a 

autorizaţiei pentru tăierile solicitate şi obţinerea unui volum de 9,0 m
3
 

masă lemnoasă; 

 materialele primăriei satului Chiperceni, raionul Orhei, privind autorizarea 

de conservare, pe o suprafaţă de 0.8 ha, cu eliberarea ulterioară a 

autorizaţiei pentru tăierile solicitate şi obţinerea unui volum total de 27,0 

m
3
 masă lemnoasă; 

 demersul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei, privind 

încălcarea prevederilor legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei de către 

S.A „ Apă Canal” prin perceperea plăţilor suplimentare pentru efectuarea 

preepurării apelor uzate; 



 întocmit şi expediat în adresa Ministerului Mediului răspunsul la demersul 

Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei referitor la încălcarea 

prevederilor legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei de către S.A. 

„Apă-Canal Chişinău” prin perceperea plăţilor suplimentare pentru 

efectuarea preepurării apelor uzate; 

 şi pregătit avize la 4 materiale de modificare a categoriei destinaţiei 

terenului;  

 şi pregătit avize la 3 proiecte de Hotărîre a Guvernului cu privire la 

schimbul, modificarea categoriei de destinaţie a terenului;   

 inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberate 

Autorizaţiile AEPA de emisii respective pentru 16 întreprinderi. 

 

Au fost primite pentru expertiza ecologică (prin verificarea prealabilă în baza 

Instrucţiunii nr.188 din 10.09.02, p.2,3. din nota Anexei 2) a  complexităţii 

documentaţiei de proiect, dispunerii de coordonările necesare, corespunderii 

normelor) 14 proiecte de execuţie. 

 

Au fost eliberate: 

 3 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie. 

 

Au întocmit:   

 un proces-verbal cetăţeanului Popa Serghei, or. Chişinău, pe cazul tăierii 

ilegale a arborilor şi arbuştilor, în temeiul art. 122 alin. (1) al CC, fiindu-i 

aplicată o amendă în mărime de 800 lei;  

 un proces-verbal cetăţeanului Stucalov Nicolai, s.Măgdăceşti, rl Criuleni, 

pe cazul încălcării regulilor de vînătoare, în temeiul art. 128 alin. (2) al 

CC, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 2000 lei.  

 

Au pregătit: 

 răspuns la adresarea d-lui V. Bezrodnîi, privind forarea sondelor de apă, de 

către SRL „FORATECO” în lipsa actelor permisive, s-a întocmit si expediat 

răspuns. 

 

Au participat: 

 la audieri publice privind implementarea proiectelor ce ţin de agricultura 

competitivă “Cadrul managementului de mediu”. 

 

Au efectuat: 

 o deplasare în raionul Ialoveni, s.Ulmu pentru examinarea demersului 

primarului comunei referitor la atribuirea terenului pentru construcţia 

obiectelor acvatice în zona de protecţie a rîului Botna. 

 

 

 



Activitatea preconizată pentru (06.02.12-10.02.12) 

             

Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat 29  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 8 întreprinderi.  
 

 materialele pentru eliberarea Autorizaţiei de folosinţă specială a apei 

(AFSA) pentru  7 întreprinderi şi DLA pentru o întreprindere. 
 

La  fel avem de examinat:        

 Proiectul de Hotărîre a Guvernului R.M. „Cu privire la aprobarea Planului 

de acţiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a 

fertilităţii solurilor pe anul 2012”. 

 solicitarea Ministerului Economiei privind implementarea ghişeului unic în 

desfăşurarea activităţii de întreprinzător. 

 şi elaborat compartimentul „Expertiza ecologică de stat şi autorizaţii de 

mediu pentru Anuarul IES-2011” 

 
 De acordat: 

 consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu. 

 

Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii. 

 

 
 

 

Şef adjunct Inspectorat                                                              Valentina Ţapiş 
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