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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  389  acte de control; 

- au fost întocmite  183  procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de  31 445 lei, serviciile achitate  

constituie  28 466  lei; 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate  35 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: 

 -   44  autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

- 24  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

- 38  avize  ale expertizei ecologice de stat; 

-   7   autorizaţii de folosinţă specială a apei; 

 Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 12  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a  31 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a  23  comisii de recepţie 

finală a  obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 31 petiţii parvenite în structurile 

IES în formă de plîngeri şi semnale; 

 

          Publicate articole: 

 IE Făleşti -  Publicaţia locală „Patria Mea” - un articol. 

 IE Teleneşti -  o publicaţie în Revista „Natura”- poezia „Natura” 

 IE Ştefan – Vodă -  Ziarul raional „Prier”, articolul „Sperăm la impact 

pozitiv”. 

 IE Drochia -  ziarul „Glia Drochiană”, un articol. 

 

       Emisiuni radio, TV: 

 IE Taraclia -  Интервью по радио «Албена» о принятых мерах и 

проводимых мероприятий по недопущению браконьерства .   

 IE Dubăsari -  informaţie - Plantarea de toamnă 

 IE Glodeni – „Starea sanitară a fîntînilor de apă potabilă”, radio local. 
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 Propuneri pentru evaluarea stării tronsonului  feroviar  Cahul – Giurgiuleşti 

(întru executarea indicaţiei Prim – ministrului Republicii Moldova nr.0105-

124 din 18.06.2012). 

  Braconajul de noapte e în toi…. 

 Consiliul de Bazin Bîc (şedinţa a V-a).  

 Raportul de activitate. 

3. Cazuri  

relevante. 

          Vizita de lucru în agenţii şi inspecţii. 

b) Probleme de fond. 
1. Acţiuni şi 

măsuri 

curente de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat: 

 şi avizat  4 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului; 

 şi avizat  8 dosare de uz fitosanitar; 

 şi avizat  3 proiecte de Hotărîre a Guvernului pentru modificarea categoriei 

destinaţiei terenului; 

 şi pregătit răspuns la petiţiile  parvenite  de la  Cancelaria de Stat a 

cetăţenilor  Racu şi Bectoraş   referitor la întreprinderea măsurilor conform 

legislaţiei de mediu; 

 solicitarea Biroului de Statistică cu privire la prezentarea informaţiei despre 

existenţa fîntînilor de mină şi a izvoarelor pentru anul 2011 în Republica 

Moldova, necesară pentru editarea ediţiei III a publicaţiei tematice 

„Resursele naturale şi mediul în Republica Moldova”; 

 cererea cu privire la evacuarea neautorizată din iazul „Lipovan”, s. 

Cepeleuţi, raionul Edineţ de către subarendaşul  Oleg Straticiuc şi a stabilit 

că faptele  s-au adeverit. 

           Notă: 

     Ca rezultat, a fost întocmit un proces-verbal cetăţeanului Oleg Straticiuc   

( nr.020121 din 06.11.2012)  în baza art. 110 alin. (2), C C al  R.Moldova 

cu privire la încălcarea regulilor de folosire a apei cu aplicarea sancţiunii 

în mărime de 40 unităţi convenţionale. Prin actul de control nr. 052919 din 

06.11.2012  i-au fost prescrise indicaţii obligatorii de interzicere a evacuării 

apelor din bazinul acvatic  cu aducerea la starea iniţială. 

           La data de 08.11.2012 comisia în componenţa Primarului  s.Cepeleuţi, 

reprezentantul „Apele Moldovei” şi şefului de post, CPR Edineţ ,cetăţeanul 

Oleg Straticiuc repetat a fost avertizat referitor la interzicerea evacuării 

apelor din bazinul acvatic. 

 solicitarea Guvernului nr. 1311-884 din 31.10.2012 privind demersul 

dl.Petru Begal, primarul com. Cobuşca Veche, raionul Anenii Noi, cu privire 

la executarea hotărîrii Judecătoriei Anenii Noi nr. 3 ca-241/10 din 

16.09.2010 referitor la legalitatea administrării iazului din conturul 1006.  

          Notă: 

              Litigiile patrimoniale vizînd raporturile dintre beneficiarii de folosinţă a 

apei, conform prevederilor art. 80 şi 86, Codul Apelor nr. 1532 din 

22.06.1993 se soluţionează de către instanţele  de judecat  în conformitate 

cu legislaţia în vigoare. 

 şi expediat Avizul IES în adresa Ministerului Mediului cu privire la 

examinarea proiectului dispoziţiei Guvernului privind monitorizarea calităţii 
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lucrărilor de construcţie a drumurilor şi a materialelor de construcţie pentru 

drumuri;   

 şi expediat în adresa dlui Şalaru Gheorghe, Ministrul Mediului, informaţia cu 

privire la măsurile necesare pentru redresarea situaţiei create la carierele 

utilizate la construcţia tronsonului feroviar Cahul-Giurgiuleşti; 

  inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberate 

Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 5 întreprinderi. 

 materialele primăriei satului Hîjdieni, raionul Glodeni, privind autorizarea 

tăierii de regenerare şi curăţire a arborilor din fondul forestier gestionat pe o 

suprafaţă de 2,36 ha, cu obţinerea unui volum de 31,0 m
3
 masă lemnoasă. 

          Notă: 

             Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

  materialele primăriei satului Arioneşti, raionul Donduşeni, privind 

autorizarea tăierii de conservare şi igienă a arborilor din fondul forestier 

gestionat  pe o suprafaţă  de 4,52 ha, cu obţinerea unui volum de 69,0 m
3
 

masă lemnoasă. 

           Notă: 

             Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.  

 materialele Agenţiei „Moldsilva” privind autorizarea tăierilor de produse 

secundare (igienă) suplimentare pentru anul 2012 în O.S. Şolcani, O.S. 

Cuhureşti, O.S. Soroca  pe o suprafaţă de 103,3 ha, cu obţinerea unui 

volum total de 1244,0 m
3
 masă lemnoasă. 

           Notă: 

      Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.    

 materialele primăriei satului Corten, raionul Taraclia  privind autorizarea 

tăierii de regenerare rasă a arborilor din fondul forestier gestionat, pe o 

suprafaţă  de 4,4 ha, cu obţinerea unui volum de 440,0 m
3
 masă lemnoasă. 

           Notă: 

             Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.  

 materialele primăriei satului Recea, raionul Străşeni, privind autorizarea 

tăierilor de conservare rasă, răritură şi curăţiri a arborilor din fondul 

forestier gestionat  pe o suprafaţă  de 18,82 ha, cu obţinerea unui volum  de 

219,7 m
3
 masă lemnoasă. 

          Notă: 

             Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.  

 materiale ÎM „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi”  privind 

eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de igienă a unui arbore din 

bd. Cantemir, 5, mun. Chişinău.   

             Notă:                                                                             
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele primăriei satului Gura Galbenii, raionul Cimişlia, privind 

autorizarea tăierilor de conservare rasă  în fondul forestier gestionat, pe o 

suprafaţă  de 1,0 ha, cu obţinerea unui volum de 31,0 m
3
 masă lemnoasă. 

Notă:                                                                             
            Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.  

 şi prezentat  Ministerului Mediului  informaţia privind măsurile întreprinse 

referitor la respectarea regimului de protecţie, exercitarea controlului de 

stat şi supravegherea respectării actelor normative în aria protejată 

Monumentul de arhitectură peisajeră „Parcul din satul Ţaul”. 
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Efectuat: 

 controlul obiectului acvatic al SRL „Drabant” s.Ulmu, r-nul Ialoveni cu 

întocmirea actului de control şi prescrierea indicaţiilor obligatorii în vederea 

respectării legislaţiei ecologice în vigoare. 
 un raid în vederea contracarării şi depistării cazurilor de încălcare a 

regimului de protecţie a apelor în preajma răului Bîc, mun. Chişinău. 
Notă:                                                                             
Ca rezultat au fost întocmite 7 procese verbale,  pe art. 109, alin. (3) al 

Codului  Contravenţional al R.Moldova, fiind aplicate amenzi în sumă de 

3000 lei. 

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

Notă:                                                                             
           Ca rezultat au fost întocmite 10 procese verbale, fiind aplicate amenzi în 

sumă de 12000,0 lei. Prejudiciul cauzat  mediului constituie 2000 lei.  

 

Întocmit: 

 un proces-verbal cet. Cataraga Ion pe cazul tăierii ilegale sau vătămării 

arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin.(4) al Codului  

Contravenţional al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 

4000 lei. Prejudiciul cauzat mediului constituie 1686,24 lei.  

 un proces-verbal cet. Spinei Gheorghe pe cazul tăierii ilegale sau 

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

Contravenţional al R,Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 

1000 lei. Prejudiciul cauzat mediului constituie 1735,2 lei.  

 

 

Participat: 

 la 12.11.2012 la şedinţa Colegiului Ministerului Mediului;  
 la seminarul naţional consultativ privind cererea Registrului Emisiilor şi 

Transferul Poluanţilor (PRTR) organizat de Ministerul Mediului; 
 

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 12 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-noiembrie) constituie 8300,0 mii lei. De la începutul 

anului 2012 au fost înregistrate venituri în sumă de 9445,9 mii lei, inclusiv 

săptămîna curentă – 154,2 mii lei şi s-au executat cheltuieli de casă în sumă de 

5023,9 mii lei.  
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    Soldul disponibil în contul trezorerial  (situaţia de la 15.11.2012) constituie – 

4422,0 mii lei. 

 Servicii ecologice prestate contra plată.     
La 15.11.2012 suma acumulărilor la venituri constituie 2600,8 mii lei, inclusiv 

săptămîna curentă – 44,3 mii lei sau cu 74 % mai puţin faţă de planul pentru 

perioada de gestiune (3515,0 mii lei), diferenţa fiind de 914,2 mii lei. Cheltuielile  

pentru întreţinerea curentă a activităţii Inspectoratului constituie 3100,1 mii lei. 

         Motivul neîndeplinirii planului de venituri fiind modificările în legislaţie, 

intrarea în vigoare a Legii nr.160 din 24.04.2011 „Privind reglementarea prin 

autorizare a activităţilor de întreprinzător”, începînd cu 01.02.2012. Ca rezultat 

toate autorizaţiile şi avizele de mediu sunt eliberate gratis, anterior cu plată ce aveau 

o contribuţie majoră la venituri la contul mijloace speciale. Un efect negativ asupra 

acumulărilor la servicii prestate s-au produs şi în urma punerii în aplicare a Legii 

nr.163 din 09.07.2010  „Privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie”, 

prin care la certificatul de urbanism prin proiectare, emitentul anexează avizul 

ecologic care se eliberează de organul de supraveghere de stat gratuit, anterior cu 

plată. De asemenea a fost omis şi avizul expertizei ecologice la proiect pentru 

obţinerea autorizaţiei de construire, care anterior se elibera cu plată. 

 

3. Juridică Participat: 

 la  13.11.2012 în cadrul procesului la Curtea de Apel Chişinău referitor la 

cauza Tampiza Mihail către Inspectoratul Ecologic de Stat, cererea 

reclamantului fiind respinsă; 

 

Examinat: 

 demersul IE Străşeni cu privire la acordarea asistenţei juridice pe cazul 

recuperării restanţei pentru anul 2011 la plata pentru poluarea mediului 

înconjurător de la SRL „Avicola Shaver”, aflată în proces de insolvabilitate, 

fiind întocmită cererea de înaintare a creanţelor faţă de debitor; 

 proiectul Hotărîrii de Guvern privind abrogarea unor acte legislative, fiind 

elaborat avizul respectiv; 

  Planul Naţional de Acţiuni în domeniul Drepturilor Omului, fiind perfectat 

avizul de susţinere a acestuia; 

 Monitoarele Oficiale ale RM 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: 

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

 
De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.: 

 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 

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

pentru 3 întreprindere;  

 condițiile de folosință specială a apei (AFSA) pentru 1 întreprindere şi 
condiţiile deversărilor limitat admisibile (DLA) de poluanţi cu apele uzate 

în apele de suprafaţă, cu eliberarea autorizaţiei respective pentru 1 

întreprinderi; 
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 scrisoarea-informare a Curţii de Conturi privind efectuarea auditului 

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; 

 solicitarea Secţiei Investigare a Fraudelor, nr.4 „Cahul”, de a-i expedia 

copiile tuturor actelor întocmite de către angajaţii IES la „Colomeeţ 

Valentin” S.R.L. din s. Moscovei, r-nul Cahul, perioada 01.01.2009 - pînă 

în prezent; 

 indicaţia Cancelariei de Stat şi de expus opinia (avizul) în regim prioritar 

asupra proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea 

Metodologiei de stabilire a standardelor minime de calitate pentru 

serviciile publice şi a tarifelor pentru serviciile publice prestate contra 

plată”; 

 şi participat (V. Holban, O. Osoianu) la o şedinţa de lucru a Ministerului 

Mediului unde este invitat şi Ministerul Economiei şi Activitatea Reforma 

Sectorului de Irigare (ARSI) pe tema: „Elaborarea cadrului normativ 

pentru implementarea Legii apelor nr.272 din 23.11.2011 cu referire la 

coordonarea condiţiilor de folosinţă specială a apei; instituirea  ghişeului 

unic pentru eliberarea autorizaţiei de folosinţă specială a apei, conform 

prevederilor Legii nr.161 din 22.07.2011 privind implementarea ghişeului 

unic”. 

 cazul  privind legalitatea amplasării Antenei SA ”Moldcell” pe turnul de 

apă a sondei s. Zîmbreni, raionul Ialoveni; 

 cazul  privind încălcările situaţiei sanitaro-ecologice prin efectuarea 

lucrărilor de  fabricare a butoaielor în garajul nr.137 a  dl. S.Şeremet 

(CCG 8) din str.M.Spătaru, mun. Chişinău; 

 şi participat  la o  şedinţa organizată de  Ministerul Mediului în 

componenţa grupului de lucru pentru elaborarea cadrului normativ al 

Legii apelor nr.272 din 23.11.11 cu referire la coordonarea condiţiilor de 

folosinţă specială a apei; 

 materialele primăriei s. Costeşti, r-nul Ialoveni privind autorizarea tăierii  

arborilor din fondul forestier gestionat; 

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

arborilor din fondul forestier gestionat. 

 

De efectuat: 

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

 deplasări după caz; 

  un raid în vederea contracarării şi depistării cazurilor de încălcare a 

regimului de protecţie a apelor în preajma răului Bîc. 
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                                                                                                   Veaceslav Untila, 

Şeful  Inspectoratului                                                            

 

 

 
 

  

 
Ex. D.Osipov,  226915 

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. 

 


