
Raport de activitate a IES 

 

 

MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la 07.12.2012  până la  14.12. 2012 

 

Veaceslav Untila, şef, Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax: 226915. 

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

 

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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totalizato-

are pe  
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Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite  396  acte de control; 

- au fost întocmite   110  procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de  46 152 lei, serviciile achitate  

constituie  45 135  lei; 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate  11  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: 

 -  39  autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -  17  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

 -  20  avize  ale expertizei ecologice de stat; 

-   4  autorizaţii de folosinţă specială a apei; 

 Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 4 proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 35 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 30 comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 27 petiţii parvenite în structurile 

IES în formă de plîngeri şi semnale; 

          

        Publicate articole: 

 

 IE Ştefan-Vodă -   în ziarul raional ,,Prier” s-a publicat articolul ,,Pentru 

încălcări – acţiuni concrete” , făcînd bilanţul activităţii ecologiştilor raionului 

pe parcursul anului 2012. 

 

 

         Emisiuni radio, TV: 

 

 IE Basarabeasca  - emisiune - reportaj la  BAS TV locală: ”Cu privire la 

preîntîmpinarea tăierilor ilicite a arborilor de coniferi în perioada de 

revelion. 
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web IES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Raportul săptămînal. 

 Controlul analitic al transportului auto pe exemplu mun. Bălţi. 

 

 

 

3. Cazuri  

relevante 

          

Vizita de lucru în agenţii şi inspecţii. 

 

b) Probleme de fond. 
1. Acţiuni şi 

măsuri 

curente de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat: 

 şi avizat 2 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului; 

 şi avizat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea, 

completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, elaborat de către 

Ministerul Economiei; 

 şi pregătit răspuns la petiţia parvenită  de la cet. Isac Idin, din s. Vărăncău,    

r-nul Soroca referitor la legalitatea activităţii carierei de calcar cretos-silicios 

de către SRL „Miriams” din s. Vărăncău; 

 şi pregătit răspuns la petiţia unui grup de locatari din or. Nisporeni referitor 

la  arderea deşeurilor medicale în cuptorul de ardere a fostei cazangerii de pe 

teritoriul ÎMSR Spitalul raional Nisporeni.  În rezultat, a fost emisă 

Hotărârea de sistare şi exploatare a cuptorului, arderea deşeurilor medicale, 

prin hotărârea de sistare nr. 2076 din 11.12.12 emisă de IES. Prin actul 

întocmit de  IE Nisporeni directorului IMSR i-au fost prescrise indicaţii 

obligatorii in vederea neadmiterii exploatării cuptorului fostei casangerii, 

interzicerea arderii deşeurilor de orice proveninţă cît şi medicale, asigurarea 

gestionării deşeurilor medicale conform cerinţelor şi normativelor; 

 petiţia dnei P. Cucuruean din or. Bălţi referitor la evacuarea neautorizată a 

apelor uzate menajere de către dna Harlamov M. din str. Lomonosov, 21 or. 

Bălţi; 

 şi efectuat Controlul ecologic la SA „Lafarge Ciment Moldova” din or. 

Rezina, în vederea verificării eficaciţăţii lucrului staţiei de epurare cu 

prelevarea probelor; 

 terenul proprietate privată a cet. Eugenia Neniţă din extravilanul s. Sociteni, 

r-nul  Ialoveni  în vederea schimbării destinaţiei acestuia; 

 şi prezentat Ministerului Mediului informaţia privind implementarea 

„Instrucţiunii privind încadrarea  întreprinderilor (obiectelor) în categorii 

după nivelul de impact asupra aerului atmosferic” în contextul îndeplinirii 

pct.2.2 al recomandărilor Comisiei Economice Europene a ONU pentru 

activitatea ecologică a Inspectoratului în perioada 2007-2010;  

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

pentru  1 întreprindere:  AFSA – S.R.L. „Diata-Plus”, str. Sihastrului,64V, 

or. Codru, mun. Chişinău;  

  inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberat 

Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 2 întreprinderi: 1)  S.A. 

”Moldtelecom”, str. Independenţei, 73, or. Soroca. 2)  Î.C.S. ”Maxmanserv” 
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S.R.L., str. M. Eminescu, 12, or. Bălţi;  

 materialele primăriei s. Ţîganca, r-nul Cantemir  privind autorizarea tăierii de 

igienă selectivă a arborilor din fondul forestier gestionat, pe o suprafaţă de 

6,92 ha, cu obţinerea unui volum de 645,0 m
3
 masă lemnoasă. 

Notă: 

      Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 
Efectuat: 

 un raid în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj. 

Notă: 

            Ca rezultat au fost întocmite 5 procese verbale, pe cazul încălcării 

regulilor de vînătoare, în temeiul art. 128 al CC al R.Moldova, fiind 

aplicate amenzi în sumă de 3400,0 lei.  

 

Întocmit: 

 un proces-verbal cet. Morari Lilian pe cazul tăierii ilegale sau vătămării 

arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122, alin.(1) al CC al R.Moldova, 

fiindu-i aplicată o amendă de 1000 lei. Prejudiciul cauzat mediului 

constituie 540,0 lei; 

  un proces-verbal cet. Corsan Marin pe cazul tăierii ilegale sau vătămării 

arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122, alin.(1) al CC al R.Moldova, 

fiindu-i aplicată o amendă de 1000 lei. Prejudiciul cauzat mediului 

constituie 306,0 lei;  

  un proces-verbal cet. Prepeleac Vasile pe cazul tăierii ilegale sau 

vătămării arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122, alin.(1) al CC al 

R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 1000 lei. Prejudiciul cauzat 

mediului constituie 421,2 lei; 

 un proces-verbal cet. Tverdohleb Marian pe cazul tăierii ilegale sau 

vătămării arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122, alin.(1) al CC al 

R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 1000 lei. Prejudiciul cauzat 

mediului constituie 435,6 lei; 

 un proces verbal pădurarului cant. Nr. 8, O.S. Edineţ - Ţentiu Leonid  pe 

cazul încălcării modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare 

şi transportare a produselor lemnoase, în temeiul art. 142, alin. (1) al CC 

al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 2000 lei; 

 un proces verbal cetăţeanului Cibuc Valentin  pe cazul încălcării modului 

de folosire a fondului de exploatare, de recoltare şi transportare a 

produselor lemnoase, în temeiul art. 142, alin. (2) al CC al R.Moldova, 

fiindu-i aplicată o amendă de 600 lei;  

 un proces verbal pădurarului cant. Nr. 4, O.S. Donduşeni – Culicovschi 

Finoghet, pe cazul încălcării modului de folosire a fondului de exploatare, 

de recoltare şi transportare a produselor lemnoase, în temeiul art. 142,  

alin. (1) al CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă  de 2000 lei; 

  un proces verbal cetăţeanului Babii Serghei, pe cazul încălcării modului 

de folosire a fondului de exploatare, de recoltare şi transportare a 

produselor lemnoase, în temeiul art. 142, alin. (1) al CC al R.Moldova, 

fiindu-i aplicată o amendă de 600 lei;  

  un proces verbal pădurarului cant. Nr. 1, O.S. Briceni – Şvera Igor, pe 

cazul încălcării modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare 

şi transportare a produselor lemnoase, în temeiul art. 142, alin. (1) al CC  

al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 2000 lei; 

  un proces verbal pădurarului cant. Nr. 3, O.S. Ocniţa – Botnariuc 
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Dragomir  pe cazul încălcării modului de folosire a fondului de 

exploatare, de recoltare şi transportare a produselor lemnoase, în temeiul 

art. 142, alin. (1) al CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 2000 

lei; 

  un proces-verbal cet. Dimitraş Marin pe cazul tăierii ilegale sau vătămării 

arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122, alin.(1) al CC al R.Moldova, 

fiindu-i aplicată o amendă de 1000 lei. Prejudiciul cauzat mediului 

constituie 261,0 lei; 

  un proces-verbal cet. Babiuc Vera pe cazul tăierii ilegale sau vătămării 

arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122, alin.(1) al CC al R.Moldova, 

fiindu-i aplicată o amendă de 1000 lei. Prejudiciul cauzat mediului 

constituie 460,8 lei;  

  un proces-verbal cet. Cebotari Gheorghi pe cazul tăierii ilegale sau 

vătămării arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122, alin.(1) al CC  al 

R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 1000 lei. Prejudiciul cauzat 

mediului constituie 936,0 lei; 

  un proces-verbal cet. Didîc Valerii pe cazul tăierii ilegale sau vătămării 

arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin.(1) al CC al R.Moldova, 

fiindu-i aplicată o amendă de 1000 lei. Prejudiciul cauzat mediului 

constituie 189,0 lei;  

  un proces-verbal cet. Sajin Liudmila pe cazul tăierii ilegale sau vătămării 

arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin.(1) al CC al R.Moldova, 

fiindu-i aplicată o amendă de 1000 lei. Prejudiciul cauzat mediului 

constituie 162,0 lei; 

 

Participat: 

 la 11.12.2012 la seminarul organizat de ÎS Centru de Stat pentru Atestare şi 

Omologare a produselor de uz Fitosanitar şi a fertilizanţilor; 
 la 13.12.12 (V. Holban) la şedinţa Consiliului sectorial de coordonare a 

asistenţei externe în domeniul „Mediul, aprovizionarea cu apă şi canalizare”, 

organizată de Ministerul Mediului şi Biroul de Cooperare al Elveţiei în 

Moldova. 
 

Eliberat: 

 3 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie. 

 

Primit în lucru: 

 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 ulterioara 

expertiză ecologică 4 proiecte de execuţie.        

 

 

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. 
 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 310. 

 

 

2. Financiară  Contribuţia la FEL –conform planului de finanţate s-au aprobat venituri 

şi cheltuieli  pentru anul 2012 în sumă de 8800,0 mii lei, iar planul precizat pentru 

perioada de gestiune (ianuarie-decembrie) constituie 8800,0 mii lei. De la începutul 
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anului 2012 au fost înregistrate venituri în sumă de 10037,81 mii lei, inclusiv 

săptămîna curentă – 110,6 mii lei şi s-au executat cheltuieli de casă în sumă de 

5428,7 mii lei.  

    Soldul disponibil în contul trezorerial  (situaţia de la 10.12.2012) constituie – 

4609,11 mii lei. 

 Servicii ecologice prestate contra plată.     
La 10.12.2012 suma acumulărilor la venituri constituie 2879,9 mii lei, inclusiv 

săptămîna curentă – 41,2 mii lei sau cu 82% mai puţin faţă de planul pentru 

perioada de gestiune (3515,0 mii lei), diferenţa fiind de 635,1 mii lei. Cheltuielile  

pentru întreţinerea curentă a activităţii Inspectoratului constituie 3301,3 mii lei. 

          

3. Juridică Examinat: 

 proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii Nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind 

protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor 

tradiţionale garantate; 

 demersul CP,  r-nul Ialoveni cu privire la identificarea responsabilului pentru 

monitorizarea fîşiei riverane a lacului Costeşti; 

  Monitoarele Oficiale ale R.Moldova în vederea sistematizării actelor 

normative noi care au tangenţă cu domeniul mediului. 

 

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: 

 27 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective.  

 

De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.: 

 şi  pregătit răspunsul la petiţia dnei P. Cucuruean din or. Bălţi; 

 demersul  parlamentarului, dl.  G. Brega referitor la depozitarea produselor 

medicinale de către SA „Balcan Farmaceuticals” din or. Chişinău; 

 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 

atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv  pentru 

2 întreprinderi; 

 condiţiile de folosinţă specială a apei (AFSA) pentru 3 întreprinderi; 

 condiţiile deversărilor limitat admisibile (DLA) de poluanţi cu apele uzate 

în apele de suprafaţă  cu eliberarea autorizaţiei respective pentru 1 

întreprindere; 

 cererea dlui Blanovschi Radu,  locatarul or. Chişinău, bd. Dacia, 28, 

ap.197, de a i se prezenta copiile materialelor prospecţiunilor geologice 

prin care a fost stabilit nivelul apelor freatice, indicat în Avizul Expertizei 

Ecologice de Stat nr.464-01-08/1-668 din 06.04.2009 eliberat de Agenţia 

Ecologică Chişinău; 

 solicitarea Ministerului Mediului şi Pădurilor (în adresa Ministerului 

Mediului al R.Moldova) referitor la examinarea materialelor de evaluare a 

impactului asupra mediului pentru proiectul „LEA 400 kV Suceava – Bălţi 

pentru porţiunea de proiect de pe teritoriul României”; 

 solicitarea d-nei Simona  BADESCU – expert al Uniunii Europene (HCI  

Environment)  venită prin e-mail la 07.12.2012, de a i se  răspunde:          

1) Care sunt documentele pentru acreditarea unei personae juridice  pentru 

elaborarea EIM (evaluarea impactului asupra mediului) şi  dacă sunt 
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Şeful  Inspectoratului                                                       

                                                                                                     Veaceslav Untila, 
 

 

 

 

 

  Ex.D.Osipov 22-69-15 

   

valabile  acreditările  eliberate de Ministerul Mediului şi Pădurilor din 

România.   2)  Care sunt actele legislative prin care au fost transpuse în 

legislaţia din Republica Moldova  Directivele  EIA 85/337/CEE şi SEA 

(2001/42/CE); 

  demersul Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală privind 

posibilitatea autorizării arborilor fitosanitar necorespunzători din cadrul 

parcului „Conacul Parc-Balioz”,  s. Ivancea, r-nul Orhei; 

 materialele ÎM „Grădina Zoologică” privind autorizarea tăierii arborilor din 

preajma lacului de acumulare; 

  demersul SRL „Valghert” privind autorizarea tăierii arborilor de pe 

teritoriul bazei de odihnă, din parcul silvic Nistrean, or. Vadul lui Vodă, 

mun. Chişinău; 

  materialele primăriei s. Tomai, r-nul Ceadîrlunga privind autorizarea 

tăierii a arborilor din fondul forestier gestionat; 

  materialele primăriei s. Logăneşti, r-nul Hînceşti privind autorizarea tăierii 

a arborilor din fondul forestier gestionat.  

   

De efectuat: 

 un raid în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj; 

 deplasări după caz; 

   

  

 
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. 

 


