
 

MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la 02.03. 2012 până la 07.03. 2012 

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

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

Nr. Componenta Materialul descriptiv 

1.  Tematică de 

mediu 
Efectuat: 

 evaluarea rapoartelor anuale pe compartimente privind activitatea AE/IE 

pentru anul 2011; 

Pregătit: 

 răspuns locatarilor din s. Valea Coloniţei, com. Dolinnoe, rl. Criuleni 

privind îngrijorarea stării ecologice a pîrăului din sat, afluent a r. Bîc; 

Pregătită: 

 planul de acţiuni pentru „Ziua Mondială a Apelor”; 

 şi prezentat în adresa Ministerului Mediului informaţia referitor la 

activitatea desfăşurată în raioane în cadrul programului „EcoVerde”; 

 dispoziţia cu privire la salubrizarea şi amenajarea localităţilor; 

Elaborat: 

 scrisoarea adresată AE/IE cu privire la planificarea măsurilor şi acţiunilor 

dedicate Zilei mondiale a apelor; 

Examinat: 

 şi pregătit răspuns la adresarea Primăriei satului Stolniceni, raionul 

Hînceşti, referitor la acordarea unui grant din Fondul Ecologic Naţional 

pentru implementarea proiectului „Măsuri pentru combaterea eroziunii, 

ameliorarea şi sporirea fertilităţii solurilor în hotarele administrativ- 

teritoriale ale satului Stolniceni, raionul Hînceşti”. Primăria a fost 

informată de faptul, că pentru soluţionarea problemei vizate de 

prevenirea secării bazinului acvatic cu suprafaţa de 7,0 ha, din hotarele 

administrativ-teritoriale ale satului Stolniceni, raionul Hînceşti este 

necesar ca propunerile de proiect eligibile să fie prezentate la Fondul 

Ecologic Naţional, care potrivit procedurii stabilite vor fi examinate la 

şedinţa Consiliului de Administrare al FEN;  

 materiale parvenite în adresa Inspectoratului Ecologic de Stat din partea 

Agenţiei „Apele Moldovei” privind eliberarea autorizaţiei de tăiere pe 

digul de protecţie din preajma satului Puhăceni, raionul Anenii Noi pe o 

suprafaţă de 192,0 ha (tăieri diverse).Ca rezultat a fost eliberată 

autorizaţia de tăiere corespunzătoare; 

 materialele şi eliberată autorizaţia pentru tăiere de igienă a arborilor din 

fondul forestier gestionat de primăria Vadul lui Vodă pe o suprafaţă de 

11,5 ha;  

 materiale privind tăierea de igienă şi curăţire sanitară a arborilor din 

Cimitirul Sfîntul Lazăr, mun. Chişinău, str. Doina, 189. Ca rezultat a fost 

eliberată autorizaţia de tăiere corespunzătoare; 

 materiale privind eliberarea autorizaţiei de colectare şi tăiere a arborilor 

din lunca rîului Prut, (fond forestier gestionat de către primăria or. 

Lipcani). În răspuns s-a făcut referinţă la prevederile Regulamentului 

privind autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetaţiei forestiere 

din afara fondului forestier, s-a aprobat prin HG nr. 27 din 19.01.2004, 

că pentru a primi autorizaţia de tăiere este necesar de prezentat întregul 

set de acte prevăzut de Regulament; 
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 materiale SA „Inconarm” privind eliberarea autorizaţiei de tăiere a 

arborilor de pe teritoriul bazei de odihnă „Rosinca”, situată în Parcul 

silvic Nistrean din Vadul lui Vodă. La fel ca şi în cazul anterior 

autorizaţia va fi eliberată după prezentarea întregului set de acte; 

 petiţia parvenită în adresa IES din partea primăriei satului Oneşti, 

raionul Străşeni, privind veridicitatea efectuării tăierilor de produse 

principale, care se petrec în prejma satului. A fost dat răspuns cu 

referire la faptul ca tăierile sunt efectuate  în conformitate cu 

prevederile amenajamentului silvic elaborat de Institutul de Amenajări 

şi Cercetări Silvice şi situaţiei în teren. De asemenea lucrările au fost 

coordonate la rîndul său de către IE Călăraşi. În cadrul ieşirii în teren 

s-a mai convenit ca specialiştii Întreprinderii Silvice Călăraşi la 

următoarea şedinţă a consiliului local să explice oportunitatea 

efectuării lucrărilor menţionate şi necesitatea coordonării acestora cu 

Administraţia publică locală; 

 şi susţinut proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la sistemul de alertă 

precoce şi răspuns rapid pentru prevenirea, controlul bolilor 

transmisibile şi evenimentelor de sănătate publică”; 

 şi eliberate materialele Autorizaţiilor de folosinţă specială a apei 

(AFSA) pentru  2 întreprinderi; 

  inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi 

eliberate Autorizaţiile AEPA de emisii respective pentru 16 

întreprinderi; 

 şi pregătit avize la 3 materiale de modificare a categoriei destinaţiei 

terenului; 

 şi pregătit 7 avize la dosare de uz fitosanitar; 

Primite după 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) pentru expertiză 

ecologică 5 proiecte de execuţie;                                                              

Întocmite: 2 procese-verbale SRL”INAMSTRO”  în data de 02.03.2012, pe 

art. 145 privind neadmiterea inspectării obiectivelor sau neprezentarea 

informaţiei despre starea mediului, fiind aplicată amendă în mărime de 6000 lei 

şi pe art. 349 privind împiedicarea activităţii legitime a funcţionarului public, 

procesul-verbal dat, fiind înaintat după competenţă Centrului de Combatere a 

Crimelor Economice şi Corupţiei pentru tragerea la răspundere în conformitate 

cu legislaţia în vigoare; 

Întocmit un proces-verbal, pe art. 109 alin (3),                                   

cetăţeanului Nicolaev Ion, ce spăla autovehicolul pe malul rîului Bîc (în loc 

neautorizat), fiindu-i aplicată amendă în mărime de 400 lei; 

Întocmit un proces-verbal cetăţeanului Oprea Nicolai, pe art. 122 alin (1) 

privind tăierea ilegală a arborilor în număr de 7 care au fost tăiaţi în str. 

Uzinelor 90, mun. Chişinău. A fost aplicată amendă în sumă de 800 lei; 

Participat la şedinţa „Programul de dezvoltare strategică” în cadrul IES; 

 

 

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 3016,3 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 261,4 mii lei. 

Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de la 01.03.2012 constituie –  

3016,3 mii lei. 

Servicii ecologice prestate contra plată acordate la solicitarea beneficiarilor, 

constituie 595,0 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 53,3 mii lei. 

Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de la 01,03.2012 constituie – 

222,5 mii lei. 

Cheltuielile curente pentru funcţionarea Inspectoratului cu subdiviziunile 

teritoriale sunt acoperite din contul veniturilor obţinute de la serviciile prestate.  

 

4.  Politici de 

mediu  

Examinat şi pregătit aviz la 1 proiect de Hotărîre a Guvernului cu privire la 

schimbul, modificarea  categoriei de destinaţie a terenului;  

 

5.  Juridică Participat: 

 în cadrul şedinţei de judecată la Judecătoria economică de circumscripţie 

Chişinău la acţiunea Î.C.S. FVD „MОЛДАВСКИЙ СТАНДАРТ” 

S.R.L. şi Î.C.S. FVC „ЗОЛОТОЙ АИСТ” S.R.L. către Camera de 

Licenţiere şi  Inspectoratul Ecologic de Stat privind constatarea activităţii 

întreprinderilor ca legală, fiind amînată şedinţa pentru data de 

23.03.2012, în legătură cu demersul noului reprezentant a primului 

reclamant de a avea posibilitatea de a face cunoştinţă cu dosarul; 

 în cadrul şedinţei de judecată la Curtea de Apel Economică, la 

examinarea cererii de revizuire depusă de S.A. „VINIRIS” asupra 

Hotărîrii Curţii de Apel Economice din 24.11.2005(prin care s-a încasat 

în folosul Inspectoratului Ecologic de Stat 84528 lei cu titlu de prejudiciu 

cauzat mediului), fiind emisă o Încheiere prin care s-a respins cererea de 

revizuire ca fiind inadmisibilă; 

 

6.  Internaţională  

7.  Colaborare Eaborat şi remis redacţiei revistei „Fin-Consultant” articolul „Acţiuni 

participative de mediu şi  de educaţie ecologică”; 

 

 

8.  Mass-media  

9.  Planificare De finalizat evaluarea rapoartelor anuale;  

De examinat şi supus expertizei ecologice de stat 42 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 respective 

pentru 25 întreprinderi;  

 materialele pentru eliberarea Autorizaţiei de folosinţă specială a apei 

(AFSA) pentru  5 întreprinderi şi DLA pentru 2 întreprinderi; 

 materialele privind condiţiile deversărilor de poluanţi cu apele uzate în 

apele de suprafaţă cu depăşirea normativelor deversărilor limitat 

admisibile (DLA) pentru pentru 2 întreprinderi; 

 materialele normelor deversărilor limitat admisibile ale apelor uzate 

deversate în bazinul acvatic de la staţia de epurare din com. Coloniţa; 

 ordonanţa 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; 

 materialele CP „Orizont Extragere” pentru obţinerea confirmării 

posibilităţii prelungirii licenţei pentru genul de activitate – extragerea 

zăcămîntului de calcar „Cricova II”, sectorul Scurta; 

 adresarea Comisiei pentru mediu şi schimbări climatice a Parlamentului 

R.M. cu privire la legalitatea avizelor expertizei ecologice de stat a 

proiectelor: „Deshidratarea nămolului la staţia de epurare biologică a 

apelor uzate a mun. Chişinău cu utilizarea metodei „Geotube”, 

„Amenajarea terenului pentru depozitarea nămolului al staţiei de epurare 

din mun. Chişinău” „Amenajarea teritoriului pentru depozitarea 

nămolului a staţiei de epurare a mun. Chişinău”, precum şi amplasarea în 

preajma com. Bubuieci a nămolului deshidratat prin metoda „Geotube” a 

staţiei de epurare a mun. Chişinău şi a gunoiştii neautorizate pentru 

stocarea deşeurilor menajere solide; 

 şi elaborat compartimentul „Expertiza ecologică de stat şi autorizaţii de 

mediu pentru Anuarul IES 2012”. 

 
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 
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