
 

M  I  N  I  S  T  E  R  U  L  

MEDIULUI 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

INSPECTORATUL ECOLOGIC 

 DE STAT  
 

MD 2005 mun.Chişinău, str.Cosmonauţilor 9   

tel. 22-69-41, 21-16-21, tel/fax  22-69-15 

E-mail: ies@mediu.gov.md 

  

M И Н И С Т Е Р С Т В О  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
 

MD 2005 мун.Кишинэу, ул.Космонавтов 9   

тел. 22-69-41, 21-16-21, тел/факс  22-69-15 

E-mail: ies@mediu.gov.md 
 

____________________ nr. _______________        ┌                                                            ┐ 

La nr. _______________ din_______________               

 

  

┌                                                      ┐ 

 

        

Informaţie 

privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat 

şi a subdiviziunilor sale teritoriale (25.11.11-02.12.11) 

 

Rezumat al activităţii pe Inspectorat. 
 

  Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite 309  acte de control; 

- au fost întocmite 139 procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de 30 370 lei, serviciile achitate  

constituie 26 800 lei; 

În contextul acţiunilor  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate  29 raiduri de salubrizare în primării şi localităţi.   

 

 La 02.12.11 a avut loc întrunirea de lucru a activului IES, unde au fost 

discutate următoarele: 

1. „Despre  activitatea  Inspectoratului Ecologic de Stat privind 

eficientizarea controlului ecologic în teritoriu” -  subiect audiat  în 

cadrul şedinţei Colegiului Ministerului Mediului din 22.11.11, măsuri şi 

acţiuni de îmbunătăţire.  

2. Conlucrarea  Centrelor de Investigaţii Ecologice cu subdiviziunile 

teritoriale ale IES şi măsurile de fortificare a asistenţei analitico-

ecologice. 

3. Gestionarea eficientă a timpului - factor de îmbunătăţire a calităţii 

muncii colaboratorilor  IES. 

4. Măsurile întreprinse de AE Chişinău în vederea lichidării neajunsurilor 

specificate  în ordinul nr.115 din 16.11.2011, urmare controlului din  25-

26 octombrie  2011. 
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Pe parcursul saptămînii Inspectorii Aparatului Central au participat: 

 la conferinţa de lansare a procesului naţional de pregătiri către Conferinţa 

ONU privind Dezvoltarea Durabilă „Rio+20” organizată de către Guvernul 

Republicii Moldova în parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru 

Dezvoltare (PNUD), care a avut loc la 25.11.2011; 

 la atelierul de lucru „Participarea în procesul luării deciziilor interne şi 

internaţionale”,  în cadrul caruia, experţii din Republica Estonia au prezentat 

experienţa lor în domeniul  protecţiei mediului, managementul deşeurilor, 

apelor, ariilor protejate, etc.   

 

Alte activităţi au fost realizate în volum deplin pe măsura adresărilor 

beneficiarilor sau petiţionarilor fără întîrziere.  

 În această perioadă s-au eliberat: 

- 43 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

- 20  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;  

- 4 avize  ale expertizei ecologice de stat;  

- 7  autorizaţii de folosinţă specială a apei; 

 Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 8  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 28 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 21 comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 30  petiţii parvenite în structurile 

IES în formă de plîngeri şi semnale. 

 

Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat, 

 

Au examinat: 

 materialele prezentate de IE Taraclia şi CIE AE Chişinău referitor la 

poluarea rîului Kirghij–Kitai, s. Tvardiţa, rl. Taraclia  si au pregătit răspuns 

în adresa Agenţiei „Apele Moldovei”;  

 materialele şi eliberat autorizaţia pentru efectuarea tăierii selective de 

igienă a diverse specii decorative din parcul „Dendrariu” cu obţinerea unui 

volum de 99,58 m
3
 masa lemnoasă; 

 materialele Asociaţiei de Gospodărire a Spaţiilor Verzi şi eliberat 

autorizaţia pentru efectuarea tăierii de igienă selectivă a arborilor din 

parcul „Valea Morilor” cu obţinerea unui volum de 101,4 m
3
 masa 

lemnoasă; 

 materialele primăriei satului Tătăreşti, raionul Străşeni privind autorizarea 

taierii de conservare rasă pe o suprafaţă de 1,0 ha, cu eliberarea ulterioară a 

autorizaţiei pentru tăierea solicitată şi obţinerea unui volum de 26,0 m
3
 

masă lemnoasă; 

 materialele Agenţiei „Moldsilva” şi eliberat autorizaţia pentru extragerea 

pomilor de iarnă programată pentru anul 2011; 



 materialele primăriei satului Slobozia, raionul Ştefan Vodă privind 

autorizarea taierilor rase şi degajări în 4 parchete, pe o suprafaţă totală de 

7,5 ha, cu eliberarea ulterioară a autorizaţiei şi obţinerea unui volum de 

132,0 m
3
 masă lemnoasă;  

 materialele primăriei satului Buţeni, raionul Hînceşti privind autorizarea 

taierii de conservare rasă, pe o suprafaţă de 3,6 ha, în 2 parchete cu 

eliberarea ulterioară a autorizaţiei pentru tăierea solicitată cu obţinerea 

unui volum de 398,0 m
3
 masă lemnoasă; 

 materialele şi eliberat autorizarea pentru efectuarea taierii de conservare 

rasă din fondul forestier a primăriei comunei Şişcani, raionul Nisporeni pe 

o suprafaţă de 1,7 ha, în 2 parchete, cu obţinerea unui volum total de 99,0 

m
3
 masă lemnoasă; 

 materialele primăriei oraşului Ialoveni privind autorizarea taierilor de 

regenerare, pe o suprafaţă totală de 5,2 ha, cu eliberarea ulterioară a 

autorizaţiei şi obţinerea unui volum de 291,0 m
3
 masă lemnoasă;  

 materialele Agenţiei „Moldsilva” şi eliberat autorizaţia pentru tăierea de 

produse principale, pe o suprafaţă totală de 3826,5 ha şi obţinerea unui 

volum de 307,9 mii m
3
 masă lemnoasă;  

 materialele primăriei satului Bumbăta, raionul Ungheni privind autorizarea 

taierii de curăţire, pe o suprafaţă de 5,03 ha, cu eliberarea ulterioară a 

autorizaţiei pentru tăierea solicitată şi obţinerea unui volum de 61,0 m
3
 

masă lemnoasă; 

  materialele şi eliberat autorizarea pentru efectuarea taierii de igienă din 

fondul forestier a primăriei satului Antoneşti, raionul Cantemir, pe o 

suprafaţă de 10,0 ha, cu obţinerea unui volum de 248,0 m
3
 masă lemnoasă; 

 materialele primăriei satului Onişcani, raionul Călăraşi, privind autorizarea 

taierilor de conservare rasă şi curăţire, pe o suprafaţă totală de 12,0 ha, cu 

eliberarea ulterioară a autorizaţiei pentru tăierea solicitată şi obţinerea unui 

volum de 387,0 m
3
 masă lemnoasă; 

 materialele Agenţiei „Apele Moldovei” şi eliberat autorizaţia pentru tăieri 

diverse a arborilor de pe digul de protecţie din preajma satului Gura 

Bîcului, pe o suprafaţă totală de 20,16 ha, cu obţinerea unui volum de 

236,0 m
3
 masă lemnoasă; 

 şi perfectat răspuns la cererea SA„Minerul” privind examinarea 

materialelor pentru confirmarea prelungirii licenţei de extragere a 

substanţelor minerale utile din zăcămîntul s. Cocieri, r-nul Dubăsari; 

  şi perfectat propuneri de modificare  a unor articole ale proiectului de lege 

privind transportul naval intern al Republicii Moldova prezentat de 

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; 

 şi pregătit răspuns la adresarea Serviciului Vamal referitor la distrugerea 

prafului de spălat contrafăcut de marca „ARIEL”, importator „ILMAVA” 

SRL. Solicitantul a fost informat de faptul, că în cazul, în care legislaţia 

interzice ca mărfurile în privinţa cărora s-a dovedit că aduc atingere unui 

drept de proprietate intelectuală şi nu pot fi introduse sau scoase de pe 

teritoriul vamal al Republicii Moldova, Inspectoratul propune ca, în baza 



certificatului de calitate a produsului, detergentul contrafăcut ce poartă 

marca „ARIEL”  să fie utilizat în scopuri tehnice, pentru curăţarea reţelelor 

inginereşti; 

 şi pregătit avize la 8 materiale de modificarea a categoriei destinaţiei 

terenului;  

 şi pregătit avize la 2 proiecte de Hotărîre a Guvernului cu privire la 

schimbul, modificarea categoriei de destinaţie a terenului;   

 şi pregătit avize la 2 proiecte de Hotărîre a Guvernului pentru aprobarea 

Registrului Naţional al Substanţelor şi Amestecurilor Chimice Potenţial 

Toxice şi Concepţiei Registrului Naţional al Substanţelor şi Amestecurilor 

Chimice Potenţial Toxice;   

 şi avizat 7 dosare a produselor de uz fitosanitar; 

 şi eliberat  materialele Autorizaţiilor de folosinţă specială a apei (AFSA) 

pentru 7 întreprinderi. 

 şi restituit 1 material pentru perfectare al SE „Apă Canal Drochia” (lipsa 

avizului „Apele Moldovei”); 

 inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberat 

Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 20 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) 8 proiecte de execuţie. 
 

Au participat:   

 la şedinţa convocată de Ministerul Mediului referitor la elaborarea 

Concepţiei privind riscurile şi protecţia contra inundaţiilor; 

 în comun cu Agenţia Ecologică Chişinău la efectuarea controlului în vederea 

supravegherii respectării legislaţiei ecologice în unitatea administrativ 

teritorială Durleşti. 

 

Au pregătit: 

 răspuns la adresarea dl Bodrug Ion, deputat în Parlamentul R.Moldova 

privind acoperirea legală a arderii masei vegetale; 

 răspuns în adresa SA „Apă-Canal Chişinău” referitor la nerespectarea 

regulilor de evacuare a apelor uzate formate în rezultatul activităţii Clubului 

sportiv „Iunosti” din str. Trandafirilor 13/2, mun. Chişinău; 

 răspuns la aspectele legale referitor la forarea sondei de apă pentru irigare, 

de către dl Dimitrios Gkountis, C.U.I.RO11937090, România. 

 

Au efectuat: 

 controlul activităţii SRL „Total Bussnes Grup” şi SRL „Micodix”, s. Bardar, 

Ialoveni la petiţia cet. Tonu;  

 

 



Au întocmit: 

 un act de control nr. 024225 din 01.12.2011 la Primăria or. Durleşti, referitor 

la folosirea raţională a resurselor funciare; 

 2 procese-verbvale cu privire la contravenţii de mediu în temeiul art.154 

alin. (1), Cod contravenţional al RM cu aplicarea sancţiunilor 

contravenţionale sub formă de amendă în mărime de 20 şi 40 u.c.  

 

Activitatea preconizată pentru (03.12.11-09.12.11) 

             

Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat  30  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 22 întreprinderi;  

 materialele pentru eliberarea Autorizaţiei de folosinţă specială a apei 

(AFSA) pentru  6 întreprinderi şi DLA pentru 1 întreprindere (SE a Î.M. 

„MAGT-VEST” Fabrica de zahăr din Glodeni). 

 

   La  fel avem de examinat:        

 şi de perfectat informaţia pe perioada anilor 2008 – 2011 cu privire la 

expertiza ecologică de stat pentru obiectele ce ţin de alimentarea cu apă şi 

canalizare. 

 

De efectuat: 

 evaluarea situaţiei ecologice în localitatea Tvardiţa, rl. Taraclia. 

 

De acordat: 

 consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu. 

 

 

 
 

Şeful Inspectoratului                                                              Grigore RISĂCARU 
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   226951 


