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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 255  acte de control; 

- au fost întocmite 139 procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de 21142 lei, serviciile achitate  

constituie 18715 lei; 

În contextul acţiunilor de salubrizare a localităţilor în această săptămînă au 

fost efectuate  37 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: 

- 19 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

- 10 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

- 13 avize  ale expertizei ecologice de stat; 

- o autorizaţie de folosinţă specială a apei; 

 S-a participat în lucru a 24 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 16 comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 34 petiţii parvenite în structurile 

IES în formă de plîngeri şi semnale; 

 

Articole/emisiuni realizate:  

IE Căuşeni – emisiune la televiziunea locală „Studio-L” 
 IE Şoldăneşti - un  articol în ziarul „ Farul Nistrian” pe tema : „ În oraş fără automobilul 

meu”  

Articole pe pagina WEB IES: 

 Informaţia privind gestionarea deşeurilor pe teritoriul raionului Donduşeni la 

data de 01.09.2012. 

 Salubrizarea şi gestionarea deşeurilor – o permanenţă a autorităţilor locale 

(IE Briceni ). 

 De pe harta verde a Chişinăului a dispărut încă un sector de parc   de o 

frumuseţe rară. 
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2.  

b) Probleme de fond. 
1. Acţiuni şi 

măsuri 

curente de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat:  

 şi avizat 1 material de modificare  a categoriei destinaţiei terenului;  

 şi avizat 1 proiect de Hotărîre a Guvernului privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor; 

 şi avizat 10 dosare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;  

 materialele Liceului Profesional nr. 1 referitor la autorizarea tăierii de 

igienă a 2 arbori, care sunt fitosanitar nesatisfăcători, ca rezultat a fost 

eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 şi remis răspunsul la 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. 

  şi remis răspunsul la 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” 

  inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberate 

Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 1 întreprindere: 

         Î.M. „Tirex Petrol” S.A., SAG nr.19, s. Bursuc, r-nul Nisporeni. 

 materialele parvenite la 07.08.2012 cu privire la acţiunile d-nei Gherciu L., 

şef serviciu analiza apei CIE AE Chișinău, la prelevarea probelor de apă la 

SC „Amen-Ver”SA, or. Hîncești pe data de 10.07.2012. 

 

Întocmit: 

 actul de control nr.024244 din 05.09.2012 la SRL „Topograf” privind 

legalitatea gestionării terenului atribuit sub excavaţii miniere din satul 

Vărăncău, rl Soroca cu prescrierea indicaţiilor obligatorii  

 un act  de control  persoanei  fizice Rusu Gheorghe(s.Sadova, rl.Călăraşi) la 

compartimentul resurse     acvatice privind excavarea unui canal de irigare în 

satul Sadova, rl. Călăraşi. 

 un proces-verbal cet. Răzmeriţă Vladimir pe cazul tăierii ilicite a 

arborilor,  în temeiul art. 122 alin.(1) Cod contravenţional al R.Moldova, 

fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 800 lei, prejudiciul cauzat  

mediului este   de 106,56 lei. 

 un proces-verbal primarului s. Dănceni, r-nul Ialoveni pentru încălcarea 

modului de protecţie şi de folosire a subsolului, în temeiul art. 119 alin.(1) 

al CC al RMoldova, care se va remite AGRM pentru luarea deciziei. 

 un proces-verbal cet. Dinjos Alexandru pe cazul încălcării regulilor de 

gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154 alin.(1) al CC al R.Moldova,  
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fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 400 lei.  

 un proces-verbal cet. Bozbei Ivan pe cazul neîndeplinirii prevederilor 

legislaţiei privind expertiza ecologică de stat în temeiul art. 156 al CC al 

R.Moldova,  fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1000 lei.  

 un proces-verbal cet. Dimov Dumitru pe cazul neîndeplinirii prevederilor 

legislaţiei privind expertiza ecologică de stat în temeiul art. 156 al CC al 

R.Moldova,  fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1000 lei.  

 2 procese-verbale  – (art. 115 alin1, 116 ali. 2 CC al R.Moldova) cet. 

Rusu Gheorghe(s.Sadova, rl.Călărasi) pentru degradarea terenului, 

falsificarea datelor  despre starea lui, ocuparea nelegitimă a terenului. 

Amendă aplicată este de 1000 u.c.  

 

Participat: 

 la 07.09.2012 la seminarul organizat de către Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare cu tematica „Identificarea constrângerilor prioritare în 

dezvoltarea producerii merelor, strugurilor de masă şi roşiilor”; 

 la 07.09.2012 la Conferinţa de lansare a proiectului de Twinning 

„Consolidarea Capacităţilor de Acreditare în domeniul Evaluării 

Conformităţii Produselor” organizată de către Ministerul Economiei.   
 la şedinţa organizată de Ministerul Mediului (O. Osoianu) şi expediat 

propunerile de competenţa Inspectoratului Ecologic de Stat la 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. 

 la 04.09.12 (O. Osoianu, în comun cu N. Bragoi) cu deplasare în s. Sadova, 

r-nul Călăraşi, la un control ecologic cu privire la legalitatea utilizării apei 

din iazuri pentru irigarea terenurilor agricole. A fost prezentată nota 

informativă cu propuneri ca Inspecţia Ecologică Călăraşi să prescrie 

deţinătorilor de iazuri condiţiile de utilizare legală a iazurilor.   

 la 04 și 07.09.2012 la şedinţa de judecată ce a avut loc la Curtea de Apel 

Chișinău pe dosarul nr.2-914/12, Cornescu Pavel către Ministerul Mediului 

și Inspectoratul Ecologic de Stat. 

 la 07.09.2012 la şedinţa Grupului de lucru instituit în scopul elaborării 

Strategiei Naţionale în domeniul protecţiei consumatorilor pentru perioada 

2013-2020, care a avut loc la Casa Guvernului RMoldova. 

 

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 expertiza ecologică 3 

proiecte de execuţie.    

Acordat: 

 asistenţă consultativ-metodică Agenţiilor şi Inspecţiilor ecologice, Direcţiilor 

şi Secţiilor din cadrul aparatului central referitor la examinarea petiţiilor, 

cauzelor contravenţionale, cererilor prealabile, contestaţiilor depuse, precum 

şi modalităţii recuperării prejudiciului cauzat mediului. 

 

 

Eliberat: 

 1 aviz al expertizei ecologice la  proiectul de execuţie: 



Raport de activitate a IES 

 
        „Zona de agrement cu construcţia mini- bazinului de apă, s.     Tvardiţa, r-nul 

Taraclia, persoana fizică C. Granov”. 
 

 

Au verificat şi coordonat: 

- proiectele de ordine cu privire la personal, de activitate curentă a IES, fiind 

asigurat temeinicia şi legalitatea emiterii acestora. 

 

Efectuat: 

 un raid de salubrizare la 06.09.2012 în raionul Călăraşi, s.Sadova. Ca 

rezultat a fost încheiat 1 proces-verbal în temeiul art.154 lin.(1) Cod 

contravenţional cu aplicarea sancţiunii contravenţionale sub formă de 

amendă în mărime de 400 u.c.     

 o deplasare la 04 septembrie 2012 la faţa locului, în prezenţa Primarului s. 

Sadova, dnei Ecaterina Dodon şi inginerului cadastral,d-lui Dodon Vladimir, 

a fost examinat terenul din extravilanul localităţii pe care sunt efectuate 

lucrări de excavare de către cet. Rusu Gheorghe în scopul construcţiei unui 

canal pentru irigarea terenurilor aferente. Prin certificatul eliberat de 

primăria Sadova se confirmă că terenul dat este un teren public ce aparţine 

APL Sadova. La momentul controlului cet. Rusu Gheorghe nu a fost prezent. 

 o deplasare la IE Cantemir privind controlul corectitudinii întocmirii 

actelor, autorizaţiilor avizelor şi pentru acordarea ajutorului consultativ-  

metodologic. 

 

Pregătit:  

  răspuns la interpelarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale 

referitor la verificarea legalităţii exploatării zăcămintelor de substanţe 

minerale utile din limitele raionului Ocniţa de către SA „Tezeu Lux”. 

Solicitantul a fost informat că SA „Tezeu-Lux” utilizează cariera „Vălcineţ” 

în lipsa Hotărîrii Guvernului de modificare a categoriei de destinaţie a 

terenului, pentru care fapt, IE Ocniţa a încheiat un  proces-verbal cu privire 

la contravenţie în temeiul art.116 alin.(1) Cod contravenţional al 

R.Moldova; 

  răspuns la adresarea Ministerului Economiei către Guvernul Republicii 

Moldova referitor la iniţierea implementării unor proiecte inovative în 

vederea utilizării combustibilului alternativ şi acordarea sprijinului necesar 

în derularea eficientă a valorificării deşeurilor prin incinerare în calitate de 

„Combustibili alternativi”. Ministerul a fost informat că implementarea 

proiectelor inovative în vederea utilizării deşeurilor în calitate de combustibil 

alternativ va fi posibilă numai după adoptarea legii privind deşeurile, 

inclusiv după evaluarea impactului asupra mediului înconjurător.   

 răspuns la semnalul referitor la depozitarea nesancţionată a deşeurilor de 

origine animalieră (cadavre de păsări) la gunoiştea neautorizată din 

extravilanul com. Băcioi, mun. Chişinău. În rezultatul controlului ecologic 

efectuat la 30.08.2012 de către Agenţia Ecologică Chişinău s-a stabilit, că 

cadavrele prelucrate cu clorură de var în conformitate cu indicaţia Agenţiei 

Sanitar - Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală au 

fost înhumate la o adâncime de 2 metri. Prin actul inspectării îndeplinirii 

cerinţelor privind protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor 

naturale nr.057784 din 30.08.2012, întocmit de către AE Chişinău, 

administratorului Întreprinderii Municipale „Băcioi Com Service”, dlui 

Ştefan Nani, i-au fost prescrise indicaţii obligatorii în vederea menţinerii 

terenului gestionat în stare sanitară satisfăcătoare şi în comun cu serviciile 
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abilitate din teritoriu, conform funcţiilor şi atribuţiilor acordate prin lege, să 

întreprindă măsuri de identificare şi sancţionare a persoanei / persoanelor 

vinovate de încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor animaliere. 

 

 

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. 
 

1.  Resurse 

umane 
Personal - 310 

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

sumă de 7998,5 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 83,3 mii lei. 

Soldul disponibil în contul trezorerial (situaţia  la 05.09.12) constituie –  4460,4 mii 

lei. 

Serviciile ecologice prestate contra plată acordate la solicitarea beneficiarilor, 

constituie  2255,6 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 45,5 mii lei. 

Soldul disponibil în contul trezorerial (situaţia  la 05.09.12) constituie – 0,0 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: 
 

 17 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective; 

 

De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.: 

 solicitarea  privind soluţionarea reconstrucţiei SE Rîşcani. 

  solicitarea locatarilor privind incomodităţile de trai de la haznaua din str. 

Constructorilor Nr.863, mun. Chişinău. 

  adresarea primăriei privind situaţia din s. Calfa Nouă, Anenii Noi. 

   Demersul Academiei de Studii Economice a Moldovei parvenit la Agenţia 

Ecologică Chişinău referitor la autorizarea tăierii arborilor fitosanitar 

nesatisfăcători de pe teritoriul gestionat. 

 demersul SA „Terconvit” parvenit la Agenţia Ecologică Chişinău referitor la 

tăierea arborilor fitosanitar nesatisfăcători de pe teritoriul gestionat. 

 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 

atmosferic (ELA) şi de eliberat Autorizaţia AEPA de emisii respectiv pentru 1 

întreprindere:  

   1.S.A.„CET-2”, str. M. Manole, 3, or. Chişinău. 

 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: 

   1.AFSA – Î.M. „Kavpen” S.R.L., com. Purcari, r-nul Ştefan   Vodă. 



Raport de activitate a IES 

 

 

 

 

Şef adjunct al Inspectoratului                                                           Valentina ŢAPIŞ 

 contestaţia asupra procesului-verbal nr.007998 din 25.07.12 cu privire la 

contravenţie şi decizia luată în baza art.149 Cod contravenţional. 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 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.  

 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 utlizării prin pompare a apei din iaz 

pentru irigare, cauzarea 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. 

 scrisoarea-informare a Curţii de Conturi privind efectuarea auditului de mediu a 

Ministerului Mediului în perioada septembrie 2012 – tranzitoriu 2013 cu 

Indicaţia Ministerului Mediului privind asigurarea  punerii la dispoziţia Curţii a 

regulamentelor, planurilor de activitate, fişelor de post, obiectivelor 

individuale, , dosarelor privind monitorizarea implementării unor strategii, 

programe, planuri de acţiuni de care suntem responsabili, informaţii cum au 

fost realizate unele hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului, ale Colegiului 

Ministerului, Curţii de Conturi etc.  

 Invitaţia Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie de participare la 

15.10.2012 la Conferinţa Naţională consacrată Zilei Mondiale a Standardizării 

cu genericul „Mai puţine deşeuri – rezultate mai bune. Eficienţă prin utilizarea 

standardelor”. 

 Petiţia d-lui Viliumsone Eugeniu cu privire la verificarea legalităţii Autorizaţiei 

întreprinderii de prelucrare a pietrişului din s. Budăi, r-nul Orhei.        

 

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. 

 


