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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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totalizato-
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Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite  279 acte de control; 

- au fost întocmite  261  procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de  40 094 lei, serviciile achitate  

constituie  31 207  lei; 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate  59 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: 

 -   28   autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -   17  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

 -   1  autorizaţie de folosinţă specială a apei; 

-   11  avize  ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică  6 proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 47 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 12 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; 

      

    Articole publicate: 

 IE Rezina - un articol în  ziarul raional ,,Cuvîntul” -  “Cu privire la 

amplasarea a două staţii de epurare din satul Ignăţei”. 

 IE Cantemir - Ziarul raional  - Desfăşurarea acţiunii de primăvară :         

„Cea mai verde ,mai salubră şi mai amenajată localitate”. 

 IE Căuşeni - publicaţia „Căuşeni” cu tematica: „ Arderea anvelopelor 

în noaptea de Paşti” şi  „Grădiniţenii au răsuflat uşor - probleme de 

mediu mai rămîn”. 

 IE Şoldăneşti - La Teleradio Moldova 1 – “Alunecările de teren în             

s. Climăuţii de Jos”. 

 

mailto:ies@mediu.gov.md
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 Raport săptămînal. 

3. Cazuri  

relevante 
 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii. 

 

b) Probleme de fond. 
1. Acţiuni şi 

măsuri 

curente de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat: 

 petiţia colectivă a locuitorilor or. Anenii Noi  referitor  la depăşirea 

procesului de neexploatare a sondelor arteziene din raion  şi evitarea 

tamponărilor în scopul protecţiei de poluare şi epuizare a surselor de 

alimentare cu apă: 

- conform prevederilor art. 1 al Codului Apelor RM ( Legea nr. 1532 din 22. 

06. 1993) – apele în RM constituie proprietate exclusiv a statului şi pot fi 

date numai în folosinţă; 

- conform prevederilor art.27 alin.1 al Codului Apelor – folosinţa specială a 

apei se realizează în baza autorizaţiei eliberate de către autorităţile pentru 

mediu; 

- conform prevederilor art. 27 alin.1.1, 1.3, 1.7 al Codului  Apelor – 

autorizaţia pentru folosinţă specială a apei se eliberează gratuit pentru 

diferite moduri de folosinţă, inclusiv pentru captarea apelor subterane în 

scopuri potabile, menajere de către IES sau de către subdiviziunile teritoriale 

ale acestuia la solicitarea persoanei fizice şi juridice; 

- pînă în prezent în adresa IES sau IE Anenii Noi n-au parvenit solicitări  

privind eliberarea autorizaţiei de folosinţă specială a apei din sondele 

neexploatate, amplasate în raza raionului Anenii Noi; 

- este rezonabil readmiterea  şi exploatarea  sondelor arteziene, neexploatarea 

doar în cazul existenţei necesităţii acestui fapt; 

 şi expediat răspuns în adresa Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru la 

proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.778-XV din 27 decembrie 2001 

cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică; 

 petiţia d-lui Vasile Starodub referitor la tăierile ilicite din fondul forestier 

gestionat de Întreprinderea pentru silvicultură Edineţ; 

 plîngerea d-nei Eudochia Purice parvenită la Ministerul Mediului referitor la 

amplasarea ilegală a parcărilor în spaţiile verzi din str. Miron Costin, 15/1 şi 

13/2, mun. Chişinău; 

 demersul Executivului ATO Găgăuzia cu privire la autorizarea tăierii a 11 

arbori din preajma blocului gestionat; 

 materialele ÎM „Asociaţiei de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” privind 

autorizarea tăierii de igienă a doi arbori din str. Zaikin, 24/1, mun. 

Chişinău. 
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Notă: 

     Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 

Testemiţanu” privind autorizarea tăierii de igienă a arborilor fitosanitar 

necorespunzători de pe teritoriile edificiilor gestionate din bd. Ştefan cel 

Mare şi Sfînt, N. Testemiţanu, str. Malina Mică,  mun. Chişinău. 

Notă: 

      Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 

Testimiţanu” privind autorizarea tăierii de igienă a arborilor fitosanitar 

necorespunzători de pe teritoriile edificiilor gestionate din str. V. 

Korolenko, str. Lomonosov,  mun. Chişinău. 

Notă: 

     Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea ÎM „Asociaţiei de Gospodărire a Spaţiilor 

Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă a 45 arbori de pe teritoriul 

bazei de odihnă „TenisClub” din Parcul silvic „Nistrean”, or. Vadul lui 

Vodă, mun. Chişinău. 

Notă: 

      Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea ÎM „Asociaţiei de Gospodărire a Spaţiilor 

Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă a 30 arbori de pe teritoriul 

bazei de odihnă „Aviatorul” din Parcul silvic „Nistrean”, or. Vadul lui 

Vodă, mun. Chişinău. 

Notă: 

             Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea SA „Drumuri” privind autorizarea tăierii 

de igienă a arborilor la km 11+000 a drumului Chişinău-Soroca. 

Notă: 

             Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 

 

Întocmit: 

 un proces-verbal cet. Cozonac Savelie din sat. Delacău, r-nul Anenii Noi 

pe cazul încălcării regulilor de protecţie a resurselor piscicole şi a regulilor 

de pescuit, în temeiul art. 114 alin. (2) CC al R.Moldova,  fiindu-i aplicată 

amendă de 100,0 lei, prejudiciul cauzat mediului fiind de 400,0 lei; 

  un proces-verbal cet. Tuchilaş Alexandru din sat. Delacău, r-nul Anenii 

Noi pe cazul încălcării regulilor de protecţie a resurselor piscicole şi a 

regulilor de pescuit, în temeiul art. 114 alin. (3) CC al R.Moldova,  fiindu-

i aplicată amendă de 2000,0 lei; 

  un proces-verbal SRL „Gigant Construct” pentru neîndeplinirea 

prevederilor legislaţiei privind expertiza ecologică de stat şi evaluarea 

impactului asupra mediului, în temeiul art. 156 CC al R.Moldova,  fiind 

aplicată amendă de 8000 lei; 

 un proces-verbal cet. Ciobanu Sergiu pe cazul tăierii ilegale sau vătămării 

arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi, în temeiul art. 122  alin. (2) CC al 

R.Moldova,  fiindu-i aplicată amendă de 800,0 lei, prejudiciul cauzat 

mediului fiind de 10080,0 lei. 
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Eliberat:  

1. 6 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie: 

1. „Centrala termică pe bază de biomasă a gimnaziului şi grădiniţei de 

copii din s. Tomaiul Nou, r-nul Leova” al „Constanta Prim” S.R.L.;      

2.  „Alimentarea cu apă a satului Pîrliţa, r-nul Ungheni (Etapa II)”, 

primăria comunei Pîrliţa;    

3.  „Reţele de apeduct şi canalizare în s. Semeni, r-nul Ungheni”, primăria 

comunei Zagarancea; 

4.  „Alimentarea cu apă şi canalizarea comunei Risipeni, r-nul Făleşti”, 

primăria comunei Risipeni; 

5. „Construcţia unui tunel de scurgere a apelor pluviale din beton armat 

cu instalarea unei construcţii comerciale din com. Grătieşti, mun. 

Chişinău, şos. Balcani, km.1” al „Selida-Lux” S.R.L.;     

6. „Apeductul, canalizarea şi staţia de epurare din s. Feşteliţa, r-nul Ştefan 

Vodă”, primăria satului Feşteliţa.       

 

Elaborat: 

 materialele pentru Panoul consacrat Aniversării a 45-a Ministerului 

Mediului. 

 

Participat:  

 la 14-15 mai 2013, dna Ana Moldovan a participat în or. Odesa la şedinţa II 

de lucru „IPPC şi sistemul de autorizare” în cadrul proiectului UE 

„Guvernarea calităţii aerului în ţările ENPI de Est”.  

 la lansarea Caravanii Biodiversităţii care este o acţiune de conştientizare şi 

informare a publicului în domeniul protecţiei mediului înconjurător şi 

conservarea biodiversităţii, dedicată evenimentului „Ziua Internaţională a 

Biodiversităţii”.     

 

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 6 proiecte de execuţie:                                                                  
1. „Canalizarea edificiilor publice din s. Todireşti, r-nul Ungheni”, primăria 

com. Todireşti;      

2. „Valorificarea zăcămîntului de nisip pentru construcţie „Pepeni”, r-nul 

Sîngerei şi recultivarea carierei” al S.R.L. „Macromex”;      

3. „Spălătorie auto din str-la Voroşilov, 3b, satul Cazaclia, r-nul Ceadîr-

Lunga”, persoana fizică Calciu Mihail;      

4. „Planul Urbanistic General al oraşului Cahul”, primăria oraşului Cahul;      

5. „Reţele de alimentare cu apă, canalizarea şi reconstrucţia fîntînii arteziene 

nr.2114 A în s. Hîrtopul Mare, r-nul Criuleni”, primăria comunei Hîrtopul Mare;      

6. „Blocuri de locuit cu obiective de menire social-culturală şi parcare auto 

subterană din str. Albişoara, 80/5 A, or. Chişinău” al S.R.L. „Orhei”.      

 

 

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. 
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1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 310. 

 

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

şi cheltuieli  pentru anul 2013 în sumă de 8700,0 mii lei, iar planul precizat pentru 

perioada de gestiune  ( ianuarie – mai ) constituie  5300,0 mii lei. De la începutul 

anului 2013 au fost înregistrate venituri în sumă de 6565,4 mii lei, inclusiv 

săptămîna curentă – 168,8 mii lei.  

    Soldul disponibil în contul trezorerial  la situaţia de 17.05.2013 constituie –     

4078,7 mii lei. 

 Servicii ecologice prestate contra plată.     
La situaţia 17.05.2013 suma acumulărilor la venituri constituie 1423,1 mii lei, 

inclusiv săptămîna curentă – 54,6 mii lei sau cu 67,1% din cele planificate pentru 

5 luni - 2119,3 mii lei.  

Soldul disponibil este de 64,8 mii lei. 

 
 

3. 

 

Juridică 
Examinat: 

 cererea prealabilă a dlui Kopushchulu Georgy nr.963 din 18.04.2013 privind 

anularea rezultatelor evaluării profesionale din 28.01.2013 şi anularea 

ordinului nr. 126-p din 08.04.2013, fiind eliberat răspunsul nr. 965 din 

15.05.2013 privind respingerea cererii ca nefondată; 

 întrebările din chestionarul adresat IES de către auditorul Curţii de Conturi în 

cadrul auditului performanţei asupra modului de gestionare a resurselor 

naturale de către Ministerul Mediului, fiind acumulată de la subdiviziunile 

teritoriale ale IES informaţia cu privire la procesele-verbale cu privire la 

contravenţii întocmite în temeiul art. 119 CC al RM pe parcursul anilor 

2010-2012 şi transmise spre examinare organului pentru controlul geologic 

şi supraveghere minieră (Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale), cu 

totalizarea acesteia în parte pe aliniatele art. 119, şi prezentarea 

solicitantului; 

 solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 504/09 din 

16.05.2013 cu privire la eliberarea mandatului de control şi deciziei de 

control pentru efectuarea controlului inopinat, fiind perfectate actele 

solicitate şi transmise prin scrisoarea nr. 988 din data de 17.05.2013;   

 solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 505/09 din 

16.05.2013  privind eliberarea mandatului de control şi deciziei de control 

pentru efectuarea controlului inopinat, fiind perfectate actele solicitate şi 

transmise prin scrisoarea nr. 989 din data de 17.05.2013;   

 solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 506/09 din 

16.05.2013  privind eliberarea mandatului de control şi deciziei de control 

pentru efectuarea controlului inopinat, fiind perfectate actele solicitate şi 

transmise prin scrisoarea nr. 987 din data de 17.05.2013;  

 solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 507/09 din 

16.05.2013  privind eliberarea mandatului de control şi deciziei de control 

pentru efectuarea controlului inopinat, fiind perfectate actele solicitate şi 

transmise prin scrisoarea nr. 986 din data de 17.05.2013; 

 solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 508/09 din 

16.05.2013cu privire la eliberarea mandatului de control şi deciziei de 

control pentru efectuarea controlului inopinat, fiind perfectate actele 

solicitate şi transmise prin scrisoarea nr. 985 din data de 17.05.2013;  
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  solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 509/09 din 

16.05.2013  privind eliberarea mandatului de control şi deciziei de control 

pentru efectuarea controlului inopinat, fiind perfectate actele solicitate şi 

transmise prin scrisoarea nr. 984 din data de 17.05.2013; 

 solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 510/09 din 

16.05.2013  privind eliberarea mandatului de control şi deciziei de control 

pentru efectuarea controlului inopinat, fiind perfectate actele solicitate şi 

transmise prin scrisoarea nr. 983 din data de 17.05.2013; 

 solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 511/09 din 

16.05.2013  privind eliberarea mandatului de control şi deciziei de control 

pentru efectuarea controlului inopinat, fiind perfectate actele solicitate şi 

transmise prin scrisoarea nr. 982 din data de 17.05.2013; 

 solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 512/09 din 

16.05.2013  privind eliberarea mandatului de control şi deciziei de control 

pentru efectuarea controlului inopinat, fiind perfectate actele solicitate şi 

transmise prin scrisoarea nr. 981 din data de 17.05.2013; 

 solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 513/09 din 

16.05.2013  privind eliberarea mandatului de control şi deciziei de control 

pentru efectuarea controlului inopinat, fiind perfectate actele solicitate şi 

transmise prin scrisoarea nr. 980 din data de 17.05.2013; 

 solicitarea Serviciului Juridic al Ministerului Mediului privind deficienţele 

apărute ca rezultat al implementării Legii nr. 131 din 08.06.2012 privind 

controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, fiind prezentată 

informaţia solicitată prin scrisoarea nr. 979 din 17.05.2013; 

 cererea dlui Roşca Tudor nr. 61-R/13 din 24.04.2013 adresată Ministerului 

Mediului (copia IES) privind intervenirea la anularea ordinului nr. 114-p din 

02.04.2013, fiind eliberat la data de 17.05.2013 răspunsul referitor la faptul 

că măsurile de intervenire au decăzut în legătură cu revocarea actului 

administrativ de către organul emitent. 

 şi avizat 2 materiale de modificarea a categoriei destinaţiei terenului; 

 şi avizat 2 dosare pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de uz 

Fitosanitar şi a Fertilizanţilor; 

 şi avizat un proiect de Hotărîre a Guvernului referitor la modificarea 

destinaţiei a unor terenuri. 

 

Participat: 

 la 16.05.2013 în Şedinţa de judecată la Curtea de Apel Chişinău pe dosarul 

Cornescu Pavel din IE Cimişlia la examinarea Cererii de Apel depuse de 

IES împotriva Hotărîrii Judecătoriei Cimişlia din 06.12.2012, în cadrul 

căreia de către intimat a fost depusă Cererea de renunţare la acţiune 

refuzînd la toate pretenţiile împotriva IE Cimişlia şi IES, fiind emisă o 

Încheiere prin care s-a dispus încetarea examinării prezentei cauze pe 

motivul renunţării reclamantului la acţiune. 

 

2. 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: 

 19 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective.  
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                                                                                                     Veaceslav Untila, 

 Şeful  Inspectoratului                                                       
 

 

 

 Ex.D.Osipov 22-69-15 

   

 

 

De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.: 

 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 

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

pentru 2 întreprinderi:  1. S.C. „TAVISMA” S.R.L. str. Alexandru cel Bun, 

or. Nisporeni; 2.S.C. „COLATES” S.R.L.; 

 propunerile Î.I. „Taţenco Iurii” privind eliberarea autorizaţiilor de folosinţă 

specială a apei la întreprinderile Apă canal; 

 solicitarea „Bemol Retail” S.R.L. de a i se permite achitarea integrală, o 

singură dată în an, a plăţii pentru poluarea mediului de la cele 54 staţii de 

alimentare cu combustibil din reţea; 

  cererea d-lui Bîrga Iurie referitor la contracararea persoanelor care 

efectuează pescuitul ilicit cu materiale explozibile şi undiţelor electrice pe 

rîul Nistru din preajma s. Puhăceni, r-nul Anenii Noi;  

  demersul d-lui Ion Ionuţ  privind vînătoarea ilicită din preajma bazinului 

acvatic Dănceni, r-nul Ialoveni; 

 

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. 

 


