
 

MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la 30.03.2012 până la 06.04. 2012 

 

Grigore Prisăcaru, şef, Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax: 226915. 

ies@mediu.gov.md; str.Cosmonauţilor 9 

 

Nr. Componenta Materialul descriptiv 

 

Realizări mai 

importante din 

activitatea de 

bază. 
 

 

Rezumat al activităţii pe Inspectorat. 

 

- au fost întocmite 387 acte de control; 

- au fost întocmite 192 procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de 58 515 lei, serviciile achitate  

constituie 43 965 lei; 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate 80 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: 

- 16 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

- 20  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în 

atmosferă;  

- 10 avize  ale expertizei ecologice de stat;  

 Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 5 proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 33 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 14 comisii de 

recepţie finală a  obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 48  petiţii parvenite în 

structurile IES în formă de plîngeri şi semnale. 

 

 Inspectorii IES au depistat 10 cazuri de incendiere a vegetaţiei uscate pe o 

suprafaţă de 10,3 ha şi un caz de incendiere a culturilor silvice. Prejudiciul 

cauzat resurselor de sol constituie 2 575 lei, pentru culturile silvice – se 

calculează. Au fost întocmite 9 procese-verbale, suma amenzilor – 2 000 

lei. S-a înaintat un demers Comisariatului Raional de Poliţie. 

 

mailto:ies@mediu.gov.md


1.  Tematică de 

mediu. 
Efectuat: 

 un control în vederea verificării îndicaţiilor prescrise în actul de control nr. 

047760 din 27.03.2012 întocmit şefului de Sector „Ciocana-Canalizare”. La 

faţa locului s-a constat că fisura ţevii de canalizare în afara perimetrului 

Staţiei de Tratare a SA „Apă – Canal Chişinău” din parcul Rîşcani, str. 

Dimo a fost înlăturată. Alte scurgeri nu au fost depistate. S-a întocmit act de 

control; 

 un  control planificat la SRL „Interautoservice”, str. C. Ieşilor, 30, mun. 

Chişinău în vederea verificării legalităţii exploatării sondei arteziene nr. 

4783. S-a întocmit act de control. Sonda arteziană este sigilată de către SA 

„Apă-Canal-Chişinău”. Are autorizaţie de  folosinţă specială a apei 

eliberată de AE Chişinău (nr.557-01-08/3-37 din 27.10.2010, valabilă pînă 

la 27.10.13); 

 un control în terenurile primăriei Cotova, rl Drochia în vederea realizării 

acţiunilor-concurs „Rîu curat de la sat la sat”, fiind depistate 4 microgunoişti 

în zona de protecţie a râului Cubolta ce necesită a fi lichidate urgent 

conform indicaţiilor date prin actul de control corespunzător pe numele 

primarului comunităţii. A fost încheiat un proces-verbal cu privire la 

contravenţie în baza art. 154 CC al RM; 

 un control în s. Caplani, rl Ştefan Vodă în vederea efectuării măsurilor 

pentru acţiunea  „Rîu curat de la sat la sat” cu întocmirea actului de control 

către primărie. Au fost preîntîmpinaţi 15 stăpîni a gospodăriilor care se află 

în zona de protecţie a r. Caplan, în vederea salubrizării terenurilor 

adiacente; 

 o deplasare în com. Ţînţăreni şi alte localităţi ale raionului Anenii Noi cu 

scopul verificării asigurării desfăşurării acţiunilor de salubrizare; 

 un raid în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj, totodată 

a fost examinat demersul cet. Raru V. şi Raru I. privind tăierile de curăţire în 

conturul cadastral 11 şi 12 din primăria satului Andruşul de Jos, raionul 

Cahul, fiind constatat faptul eliberării de către Inspectoratului Ecologic de 

Stat a autorizaţiei pentru efectuarea tăierii în contururile menţionate. Tăieri 

ilicite în fondul forestier gestionat de către primăria satului Andruşul de Jos, 

raionul Cahul n-au fost depistate; 

 un raid la ocolul silvic Cociulia, în cantonul nr. 2, unde a fost întocmit un 

proces-verbal cet. Para Mihail pe cazul tăierii ilegale a 4 arbori de specia 

stejar, în temeiul art. 122 alin.(1), Cod Contravenţional al R.Moldova fiindu-

i aplicată o amendă în mărime de 800 lei. Prejudiciul cauzat mediului 

constituie 316,8 lei.  

 

Pregătit: 

 rapoatele de activitate ale secţiilor şi direcţiilor Aparatului Central al IES 

pentru tr.I şi planificarea pentru tr.II anul 2012; 

 şi prezentat în adresa Ministerului Mediului informaţia referitor la cazurile 

de incendiere a resturilor vegetale; 

 şi prezentat informaţia privind acţiunile de salubrizare şi amenajare a 

localităţilor, (perioada 22 martie –  06 aprilie 2012); 

 apelul  Inspectoratului Ecologic de Stat către organele administraţiei publice 

locale (primării) şi structurile teritoriale ale organelor de drept (poliţia de 

sector), către alte instituţii publice, să prevină şi să combată, iar către 

cetăţeni să se abţină de  la practica nocivă a arderii anvelopelor uzate în 

noaptea Sfintelor Paşti; 

 răspuns la solicitarea MM cu privire la Documentele de politici, actele 

normative si legislative elaborate de MM; 



 răspuns  la solicitarea Expert-grup din 05.04.12 şi în conformitate cu 

competenţele atribuite a completat chestionarul ataşat; 

 răspuns la solicitarea MM din 05.04.12 cu privire la Evaluarea în contextul 

implementării Strategiei de modernizare tehnologică a guvernării conform 

anexelor ataşate; 

 răspuns la sesizarea Procuraturii municipiului Chișinău referitor la  

tergiversarea examinării cazului ocupării ilicite a lotului de teren din 

str.Melestiu, mun. Chișinău. Procuratura a fost informată că încheierile 

proceselor-verbale contravenţionale în privinţa persoanelor culpabile cu 

aplicarea sancţiunilor sub formă de amendă în sumă de 400 lei; 

 

Examinat: 

 o plîngere anonimă, or.Drochia, referitor la legalitatea tăierii unui arbore din 

str. V.Alecsandri, 38. În rezultatul examinării s-a constatat, că tăierea a fost 

autorizată de Inspecţia Ecologică Drochia, autorizaţia fiind eliberată în 

baza cererii Primăriei oraşului şi actului fitopatologic, în conformitate cu 

Regulamentul privind eliberarea autorizaţiei, aprobat prin HG R.Moldova 

nr.27; 

 cererea S.A. „Holda Argintie” din or. Drochia în vederea reântoarcerii sumei 

de 9 896,49 lei din recalculările prezentate pentru plata pentru poluarea 

mediului. Au fost reexaminate calculările prezentate de către agentul 

economic, în urma reexaminării, fiind constatat faptul că datele prezentate 

de către Centru Investigaţiilor Ecologice, AE Bălţi privind calitatea apelor 

meteorice evacuate  de pe teritoriul agentului economic, s-au efectuat o 

singură dată la 14.02.2011, prin urmare recalculul poate fi realizat numai 

parţial, după o verificare adăugătoare; 

 o plângere din s.Moara de Piatră, rl Drochia, fiind organizată şi o întâlnire 

cu petiţionarii, inde li s-a explicat faptul că examinarea litigiilor civile ţine 

de competenţa instanţelor judiciare. 

 petiţia locatarului din s. Caplani, rl Ştefan Vodă,  Maru Roman referitor la 

incomodităţile de trai cauzate în rezultatul activităţii fermei animaliere a cet. 

I. Cibotari, amplasată în intravilanul satului. Faptele s-au adeverit. IE Ştefan 

Vodă a întocmit un act şiun  proces-verbal în temeiul art. 144 CC al RM 

dlui I. Cibotari, proprietarul fermei de porcine; 

 şi au expediat răspuns deputatului în Parlament, dlui S. Grişciuc, la 

solicitarea referitor la calcularea prejudiciului în anii 2008-2011 cauzate 

resurselor acvatice în R.Moldova. S-a răspuns că, în perioada an.2008-

20011, adresări din partea persoanelor fizice şi juridice referitor la 

calcularea prejudiciului cauzat resurselor biologice acvatice în adresa IES 

nu au parvenit; 

 şi pregătit răspuns la demersul parvenit de la Primăria satului Crihana 

Veche, raionul Cahul referitor la susţinerea financiară din FEN cu scopul 

întreprinderii măsurilor de ameliorare a terenurilor degradate (rîpă) din 

localitate. Solicitantul a fost informată 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 Î.C.S. Union Fenosa S.A., 

referitor la întreprinderea măsurilor conform legislaţiei în privinţa 

persoanelor vinovate de ocuparea şi îngrădirea nelegitimă a terenului aferent 

Postului de Transformare PT – 47 din str. Valentin Guţu, 15, mun. Chişinău. 

Solicitantul a fost informat de faptul că pentru confirmare a ocupării 



nelegitime a terenului este necesar de prezentat suplimentar Actul 

controlului cerinţelor de folosire raţională şi ocrotire a resurselor funciare şi 

Planului lotului, eliberate de către Direcţia funciară a Consiliului municipal 

Chişinău prin care vor fi stabilite/determinate cu precizie suprafeţele 

sectoarelor de teren gestionate de către Dvs. şi ocupate ilegal. În baza 

materialelor prezentate şi a actului solicitat, va fi posibil de încheiat 

procesul–verbal cu privire la contravenţia administrativă în temeiul art.116 

alin.(2), Cod Contravenţional al RM şi examinării acestuia în conformitate 

cu prevederile art.405 al prezentului cod; 

 şi pregătit răspuns la adresarea Primăriei municipiului Chişinău, referitor la 

întreprinderea măsurilor conform legislaţiei în privinţa persoanelor care au 

admis ocuparea nelegitimă a sectorului de teren din str. Mazililor, 34 „A”, 

mun. Chişinău, aflat în gestiunea Direcţiei generale educaţie tineret şi sport, 

Liceului Teoretic  „Vasile Alecsandri”. Primăria a fost informată de faptul, 

că persoanele care au admis ocuparea nelegitimă a sectorului de teren, 

proprietate municipal: cet. Vera Ţurcanu, Nicolae Gordilă, Gheorghe 

Nogai, Valentina Smotesco şi Vasile Dombrov, în baza citaţiilor nr.601, 

602, 603, 604 şi 605 din 04.04.2012, au fost somaţi să se prezinte către data 

de 18.04.2012 în incinta Inspectoratului, pentru a da explicaţii referitor la 

acţiunile admise şi posibilităţii încheierii proceselor-verbale cu privire la 

contravenţie în privinţa acestora, în temeiul art.116 alin.(2) Cod 

Contravenţional al R.Moldova; 

 cererea prealabil înaintată de S.C “Sticlomob” SRL, referitor la anularea 

Actului nr.024230 din 13 februarie 2012 al inspectării cerinţelor privind 

protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale şi Hotărârea cu 

privire la sistarea activităţii SRL „Sticlomob”, care contravine legislaţiei cu 

privire la protecţia mediului  din 16 februarie 2012. 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 altele  cu eliminarea substanţelor 

chimice şi toxice – s-a ieşit la faţa locului cu întocmirea actului de control 

se pregăteşte raspunsul pentru a fi dat pentru aprobare; 

 materialele parvenite în adresa Inspectoratului Ecologic de Stat din partea 

primăriei satului Logăneşti, raionul Hînceşti privind eliberarea autorizaţiei 

pentru efectuarea tăierilor de regenerare rasă pe o suprafaţă de 1,1 ha.                          

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător; 

 materialele ÎM „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” din mun. 

Chişinău privind eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăierilor de igienă 

şi curăţire sanitară, fiind necesar de extras 21 arbori din parcul silvic 

„Nistrean”.Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător; 

 demersul cetăţeanului Mircea Snegur privind eliberarea autorizaţiei pentru 

efectuarea tăierilor de igienă a 4 arbori din str. Nicolae Iorga, 26, mun. 

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

 examinat şi întocmit răspuns în adresa Ministerului Mediului la solicitarea 

Î.C.S. „Mold Itera Energi” S.R.L. referitor la confirmarea avizului 

Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale nr.05-07/837 din 26.05.06, cu 

privire la expertiza ecologică de stat a Documentaţiei de evaluare a 

impactului asupra mediului înconjurător a centralei electrotermice cu 

capacitatea de 450MW în republica Moldova, în preajma com. Burlăceni, r-

nul Cahul”. 

 inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberate 

Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 20 întreprinderi; 

 şi remise inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic  



pentru o întreprindere; 

 şi pregătit avize la 2  materiale de modificarea 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 6 avize la dosare de uz fitosanitar. 

 

Întocmit: 

 un proces-verbal cet.Rotari Ion, pe cazul tăierii ilegale a 5 arbori de specia 

mesteacăn din aliniamentul şoselei Balcani, în temeiul art. 122 alin.(1) Cod 

Contravenţional al RMoldova fiindu-i aplicată amendă în mărime de 1000 

lei. Prejudiciul cauzat mediului constituie 394,20  lei; 

 Raportul de expertiză ecologică a cauzei penale nr. 2011038024 cu privire la 

atribuirea ilegală de către primaria or. Durleşti a unor terenuri pentru 

construcţie. (La ordonanţa Procuraturii sectorului Buiucani, mun. Chişinău 

privind dispunerea expertizei ecologice de stat din 02.01.12,  privind 

dimensiunile şi folosirea zonei şi fîşiei riverane de protecţie a rîuleţului 

Durleşti în limitele municipiului Chişinău). 

 

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 expertiză 

ecologică ulterioară a 5 proiecte de execuţie.                                                              

 

Eliberate 8 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie. 

      

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 4 264,2 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 177,6 mii lei. 

Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 05.04.2012, constituie –  

3 492,7 mii lei. 

Servicii ecologice prestate contra plată acordate la solicitarea beneficiarilor, 

constituie 946,9 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 40,8 mii lei. 

Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 05.04.2012 constituie – 303,0 

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 Participat: 

 în cadrul şedinţei de judecată la Curtea de Apel Chişinău în pricina civilă 

la cererea de chemare în judecată a lui Calcea Semion către IES privind 

contestarea actului administrativ,  fiind amînat procesul pentru 

prezentarea de către reclamant a cererii de renunţare la acţiune în 

legătură cu restabilirea drepturilor încălcate. 

 

Efectuat: 

 o deplasare de serviciu în s. Palanca, r-nul Ştefan Vodă, în vederea 

verificării legalităţii deţinerii de către cet. Ion Mîrza a unui sector de teren 



din lunca r. Nistru prin care traversează un canal de evacuare şi primire a 

apelor în timpul viiturilor, fiind stabilită deţinerea de către persoana 

fizică respectivă a unei Încheieri a Colegiului Civil şi de contencios 

administrativ al Curţii de Apel Bender din 20.02.2007 pe dosarul nr. 3 

rh-4/2007 potrivit căreia s-a admis cererea de revizuire, s-a casat 

Decizia Curţii de Apel Bender din 09 noiembrie 2006 în pricina civilă la 

cererea procurorului r-ui Ştefan Vodă împotriva Consiliului sătesc 

Palanca cu privire la contestarea actului administrativ şi s-a menţinut 

hotărîrea judecătoriei r-lui Ştefan Vodă din 26.07.2006, prin care s-a 

respins acţiunea Procurorului de contestare a actelor Consiliului 

comunal Palanca referitor la vînzarea terenului precum şi încheierea 

contractului de vînzare-cumpărare a acestuia, cu perfectarea Notei 

informative conducerii ministerului; 

 evaluarea tinerilor debutanţi, calificativele fiind: trei persoane cu bine şi o 

persoană satisfăcător. 

 

Acordat: 

 consultanţă colaboratorilor Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei, referitor la perioada de activitate în funcţii publice desfăşurată 

de către personalul subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratului 

Ecologic de Stat (IES), şi anume în cadrul Agenţiilor ecologice (zonale, 

judeţene, teritoriale), Serviciilor ecologice raionale ale agenţiilor, 

Inspecţiilor ecologice, care urmează a fi inclusă în stagiul de cotizare în 

serviciul public, dat fiind faptul, că aceste structuri sunt servicii publice 

desconcentrate în teritoriu ale IES, fiind autoritate publică; 

 asistenţă consultativ-metodică Inspecţiilor ecologice Cimişlia, Taraclia, 

Ştefan Vodă, Ungheni la încheierea proceselor-verbale cu privire la 

contravenţii şi examinarea cauzelor contravenţionale, executarea 

deciziilor emise, precum şi direcţiilor şi secţiilor aparatului central al IES 

la examinarea petiţiilor, cererilor prealabile depuse în adresa 

Ministerului Mediului şi IES, au fost verificate şi coordonate proiectele 

de ordine pe personal. 

 

6.  Internaţională - 

7.  Colaborare S-a acordat  

 ajutor consultativ-metodologic în vederea efectuării controalelor la 

compartimentul resurse acvatice şi întocmirii actelor de control. 

 

8.  Mass-media Publicate articole – 9; 

Emisiuni radio, TV – 5. 

9.  Planificare De examinat şi supus expertizei ecologice de stat  proiecte de execuţie şi, după 

caz, de eliberat avizele respective. 

 

De examinat: 

 scrisoarea Ministerului Economiei nr. 04/1-1555 din 26.03.2012 referitor 

la prezentarea spre avizare a proiectului de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, cu definitivarea avizului în comun cu 

Direcţia expertiză ecologică şi autorizaţii de mediu, Secţiei inspectare 

sol, subsol, deşeuri şi substanţe chimice; 

 propunerile parvenite de la Secţiile şi Direcţiile aparatului central al IES, 

precum şi subdiviziunile teritoriale ale IES referitor la înăsprirea 

sancţiunilor prevăzute de Codul contravenţional al RMoldova pentru 

contravenţiile din domeniul protecţiei mediului, urmare a analizei 



sancţiunilor aplicate pe parcursul anilor 2010-2011, stabilirii ineficiente 

aplicării acestora, fiind necesară majorarea amenzilor la unele articole 

aplicate mai des în activitatea inspectorilor de stat pentru ecologie, cu 

aprecierea propunerilor, evidenţierea necesităţii înăspririi sancţiunilor, 

cu prezentarea ulterioară a propunerilor Ministerului Mediului în 

vederea elaborării proiectului de lege de modificare a Codului 

Contravenţional al R.Moldova; 

 dosarelor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, prezentate de către ÎS 

„Centrul de Stat pentru atestarea şi omologarea produselor de uz 

fitosanitar şi a fertilizanţilor”; 

 demersul ÎCS „TOP  SHOP STUDIOMODERNA” SRL referitor la 

distrugerea unui lot de marfă de vibromasajoare „Relax & Ton” 

nedeclarate la intrare în ţară; 

 demersul Ministerului Afacerilor Interne al RMoldova referitor la 

posibilitatea colectării, neutralizării şi utilizării a recipientelor avariate de 

către SRL „ADENTransExim”; 

 demersul Preşedintelui raionului Criuleni referitor la măsurile întreprinse 

în legătură cu situaţia de la depozitul de pesticide inutilizabile şi interzise 

din satul Paşcani, raionul Criuleni; 

 petiţia cet. Culoghina Daria din s. Cojuşna, r-nul Străşeni, referitor la 

posibilitatea tăierii unor plopi cu dimensiuni mari pe teritoriul satului, în 

preajma grădiniţei de copii; 

 materialele  SRL „DipoConsulting” privind posibilitatea tăierii arborilor 

situaţi pe teritoriul bazei de odihnă „Floricica”,  or. Vadul lui Vodă; 

 şi supus expertizei ecologice de stat 31 proiecte de execuţie şi, după caz, 

de eliberat avizele respective; 

 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 

atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respective 

pentru 16 întreprinderi; 

 materialele pentru eliberarea Autorizaţiei de folosinţă specială a apei 

(AFSA) pentru  1 întreprindere; 

 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 la arderea deşeurilor de diferită provenienţă de 

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

 demersul S.A. „Holda Argintie” din or. Drochia privind recalcularea plăţii 

pentru poluarea mediului pe anul 2011; 

 proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, 

elaborat de Ministerul Economiei, în comun cu autorităţile publice, întru 

realizarea prevederilor art.13 al Legii nr.160 din 22.07.11 privind 

reglementarea prin autirizare a activităţii de întreprinzător; 

 solicitarea primăriei or. Soroca referitor la eliberarea actului inspectării şi 

autorizării de defrişare a arborilor, arbuştilor şi lăstărişului de pe o 

suprafaţă de 3ha din sectorul atribuit (22,4ha) pentru urgentarea lucrărilor 

de construcţie şi amenajare a cimitirului nou conform proiectului de 

execuţie nr.5993K/08, elaborat de Institutul „IPROCOM”; 



 solicitarea SRL „Flornuc”, s. Putineşti, r-nul Floreşti referitor la 

„permisiunea efectuării inventarierii emisiilor în atmosferă, 

recomandărilor pentru îndeplinirea complexului de măsuri direcţionate la 

neutralizarea influenţei întreprinderii asupra mediului ambiant şi asupra 

sănătăţii populaţiei” (Două grajduri de creştere a porcinelor în locul 

bovinelor cu o capacitate de 2000 capete). 

   
De efectuat: 

 deplasări în teritoriu (după caz); 

 raiduri în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj. 

 

De pregătit: 

 înformaţia pentru revista „Cronica Apelor”; 

 informaţia din teritoriu referitor la acţiunea „Rîu curat de la sat la sat”; 

 răspuns locatarului s.Caplani, rl Ştefan Vodă, Maruz Roman; 

 şi prezentat propuneri la elaborarea ghidului primarilor la compartimentul 

„Regimul juridic al deşeurilor”.   

 
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 


