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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  315 acte de control; 

- au fost întocmite  155 procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de  77 294 lei, serviciile achitate  

constituie  57 058  lei; 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate  27 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: 

 -   38  autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -   27 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

 -   3   autorizaţii de folosinţă specială a apei; 

-   13  avize  ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 5 proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 49 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 19 petiţii parvenite în structurile 

IES în formă de plîngeri şi semnale; 

          

 

     Publicate articole: 

 IE Basarabeasca - Revista „Natura” - ajutor metodic şi prezentarea 

materialului didactic pentru  Ora Ecologică  „Apa-izvorul vieţii”. 

 IE Căuşeni - publicaţia Căuşeni  cu tema  „Ecologiştii la datorie” . 

 IE Ungheni - articol în revista „Vînătorul şi Pescarul Moldovei”. 

 

     Emisiuni radio, TV: 

 Braconajul  - Crimă Ecologică – Moldova 1.  

 IE Glodeni –  interviu  - „Deşeurile de masa plastică”. 
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web IES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gunoiul din Chişinău, din nou la Ţînţăreni.  

 Raportul Săptămînal. 

 

3. Cazuri  

relevante 

          

Vizite de lucru în agenţii şi inspecţii. 

 

b) Probleme de fond. 
1. Acţiuni şi 

măsuri 

curente de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat: 

 petiţia anonimă nr. 08-389/13 din 30.01.13, adresată Guvernului referitor la 

problemele de aprovizionare cu apă şi calitatea acesteia în com. Bălăbăneşti, 

r-nul Criuleni. 

Notă: 
 La 15.02.13 cu deplasare la faţa locului s-a constatat că, aprovizionarea cu 

apă potabilă şi necesităţile  menajere a localităţilor Mălăieşti, Mălăieştii Noi 

şi Bălăbăneşti din r-nul Criuleni se efectuează din 5 sonde arteziene dintre 

care 2 sunt gestionate de către Întreprinderea Individuală „Victor Temciuc” 

şi 3 de către Întreprinderea Municipală „Apă - Canal Bălăbăneşti”. ÎI „Victor 

Temciuc” gestionează sondele arteziene nr. 975 pentru aprovizionarea cu apă 

a 240 gospodării din s. Mălăieştii Noi şi Liceul Mălăieştii Noi şi nr. 976, 

care se află în regim de rezervă. Gestionarea sondelor arteziene se efectuează 

în baza Autorizaţiei de folosinţă specială a apei nr. 000617 eliberată de 

Inspecţia Ecologică Criuleni la data de 27.04.10 cu termenul de valabilitate 

pînă la data de 27.04.13. Prin actul de control nr. 065163 din 15.02.13 s-a 

constatat, că sondele arteziene se exploatează fără încălcări ale legislaţiei 

ecologice în vigoare. ÎM „Apă - Canal Bălăbăneşti” gestionează 3 sonde 

arteziene nr. 4630, 3528 şi 2603 pentru aprovizionare cu apă potabilă şi 

necesităţile  menajere a 622  gospodării din s. Mălăieşti, Mălăieştii Noi şi 

com. Bălăbăneşti, Grădiniţa Mălăieştii Noi, Gimnaziul Bălăbăneşti şi 

Gădiniţa Bălăbăneşti. Gestionarea sondelor arteziene se efectuează în lipsa 

Autorizaţiei de folosinţă specială a apei, fapt pentru care în temeiul art. 110 

alin. 2 Cod Contravenţional al R.Moldova, administraţiei ÎM „Apă - Canal 

Bălăbăneşti” i s-a încheiat proces-verbal cu privire la contravenţie nr. 

008629 din 15.02.13 cu aplicarea sancţiunii sub formă de amendă în mărime 

de 400 unităţi convenţionale. Totodată prin actul de control ecologic nr. 

058805 din 15.02.13 administraţiei ÎI „Apă - Canal Bălăbăneşti”, i s-au 

prescris indicaţii obligatorii în vederea instalării contoarelor la gura sondelor, 

îngrădirea zonei de protecţie a sondei arteziene nr. 4630 şi de autorizat 

sondele arteziene în temeiul art. 27 Codul apelor nr. 1532-XII din 22.06.93. 

 şi avizat 2 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului; 

 şi avizat 2 proiecte de hotărîre a Guvernului cu privire la transmiterea şi 

modificarea destinaţiei unor terenuri; 

 şi avizat 1 dosar al produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor; 

 şi pregătit răspuns la solicitarea primăriei mun. Chişinău referitor la ocuparea 

nelegitimă a  sectorului de teren din str. Mazilelor, 34 „A”,     or. Chişinău.  
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Notă: 

     Acţiunile respective, admise ilicit de persoane fizice au fost calificate în 

baza art.116 alin.(2) CC al R.Moldova, cu aplicarea sancţiunilor 

contravenţionale sub formă de amendă în mărime de 50 unităţi 

convenţionale, ceea ce constituie 1000 lei fiecare, cu demolarea gardului din 

contul contravenienţilor.  

 materialele primăriei s. Micleuşeni, r-nul Străşeni privind autorizarea 

tăierii de curăţire a arborilor din fondul forestier gestionat, pe o suprafaţă  

de 3,3 ha, cu obţinerea unui volum de 25,19 m
3
 masă lemnoasă. 

Notă: 

             Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.  

 materialele ÎS „Direcţia Bazinieră de Gospodărire a Apelor” privind 

autorizarea tăierilor  rase a arborilor de specia plop de pe taluzul amonte al 

barajului lacului de acumulare Costeşti, r-nul Ialoveni, pe o suprafaţă de 

3,2 ha, cu obţinerea unui volum de 213,0 m
3
 masă lemnoasă. 

Notă: 

      Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.    

 materialele primăriei s.Ulmu, r-nul Ialoveni  privind autorizarea tăierilor de 

regenerare rase a arborilor din fondul forestier gestionat, pe o suprafaţă  de 

5,0 ha, cu obţinerea unui volum de 97,0 m
3
 masă lemnoasă. 

Notă: 

    Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 şi anulat actul inspectării îndeplinirii cerinţelor privind protecţia mediului 

şi folosirea raţională a resurselor naturale nr. 061770 din 23.12.2012 şi 

avizul nr. 01-31/224 din 28.12.2012 privind coordonarea atribuirii 

terenului pentru amplasarea şi protecţia unei staţii de deservire tehnică în 

complexul cu spălătorie auto şi oficii în şos. Balcani, mun. Chişinău, de 

către SRL „Clivert Com”; 

 şi anulat actul inspectării îndeplinirii cerinţelor privind protecţia mediului 

şi folosirea raţională a resurselor naturale nr. 061769 din 22.12.2012 şi 

avizul nr. 01-31/225 din 28.12.2012 privind coordonarea atribuirii 

terenului pentru amplasarea şi protecţia unei staţii de deservire tehnică în 

complexul cu spălătorie auto şi oficii în şos. Balcani, mun. Chişinău, de 

către SRL „Neo Camping”; 

 scrisoarea Instituţiei de Învăţămînt privat Liceul „Columna” privind 

examinarea proiectului de Eficientizare a consumului tuturor tipurilor de 

energie utilizată de Liceul „Columna”, amplasat în str. Alba Iulia, 5/2, 

mun. Chişinău; 

  şi expediat răspunsul în adresa Ministerului Mediului, referitor la 

elaborarea AIR-ului pentru Regulamentul privind ghişeul unic; 

  inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul 

atmosferic şi eliberate autorizaţiile de emisii respective 
pentru 3 întreprinderi. 

 

Efectuat: 

 o deplasare în r-nul Ialoveni  în privinţa   examinării demersului SRL 

„Cascad Vin” cu privire la metodologia de colectare a apelor uzate şi 

stabilirea depăşirilor CMA la evacuare;  

 

Întocmit: 

 5 procese-verbale cu privire la contravenţie în temeiul art.116 alin.(2) CC al 

R. Moldova cu aplicarea sancţiunilor contravenţionale sub formă de amendă 
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în mărime de 50 unităţi convenţionale, ceea ce constituie 1000 lei fiecare; 

  un proces-verbal cet. Holban Gheorghe pe cazul poluării mediului cu 

cauzarea de prejudicii, în temeiul art. 149 CC al R.Moldova,  fiindu-i 

aplicată amendă de 1200 lei, prejudiciul cauzat mediului constituie 7452,0 

lei. 
 

Eliberat:  

 2 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie: 1. „Secţia de 

producere a gofrelor şi produselor din gofre amplasată pe str. 

Sarmizegetusa, 30, mun. Chişinău” al S.A. Combinatul de Panificaţie din 

Chişinău „Franzeluţa”,  2. „Sistemul de evacuare şi de acumulare în bazine 

a deşeurilor fermei de porcine S.R.L „Orhcojdoi”, s. Pohorniceni, r-nul  

Orhei (Corectare)” al S.R.L.  „Orhcojdoi”. 

 

Participat:   

 la şedinţă  Ministerului Mediului  referitor la protecţia resurselor piscicole şi 

gestionarea bazinelor acvatice naturale; 

  la 20.02.13 (dl Şt. Stasiev, dna V. Busuioc)  la şedinţa de lucru organizată de 

Ministerul Mediului referitor la executarea legii nr.851-XIII din 29.05.96 

privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului 

înconjurător, ce ţine de aspectul evaluării impactului asupra mediului; 

  la  20.02.13 (dna R. Popriţac) la şedinţa de lucru în cadrul audierilor 

parlamentare, condusă de dl. Eduard Muşuc, preşedintele comisiei 

parlamentare pentru administraţie publică şi dezvoltare regională. 

 

Primit în lucru: 

 prin verificarea prealabilă a complexităţii documentaţiei de proiect, 

dispunerii de coordonările necesare, corespunderii normelor (în baza 

Instrucţiunii nr.188 din10.09.02, p.2,3. din nota anexei 2) şi ulterioara 

expertiză ecologică 5 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 2013 în sumă de 8700,0 mii lei, iar planul precizat pentru 

perioada de gestiune  ianuarie – februarie constituie  2100,0 mii lei. De la începutul 

anului 2013 au fost înregistrate venituri în sumă de 2475,7 mii lei, inclusiv 

săptămîna curentă – 748,1 mii lei.  

    Soldul disponibil în contul trezorerial  la situaţia de 19.02.2013 constituie –     

2475,7 mii lei. 

 Servicii ecologice prestate contra plată.     
La situaţia 19.02.2013 suma acumulărilor la venituri constituie 510,7 mii lei, 

inclusiv săptămîna curentă – 50,5 mii lei sau cu 55,4% din cele planificate pentru 

2 luni- 921,9 mii lei.  

Soldul disponibil este de 133,1 mii lei. 
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3. 

 

Juridică 
Examinat: 

 demersul Guvernului Republicii Moldova cu privire la implementarea 

eficientă a Hotărîrii Guvernului nr. 56 din 31.01.2012 „Cu privire la 

modificarea planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă 

din Republica Moldova pentru anii 2011-2015” fiind înaintate propunerile 

respective pentru Ministerul mediului (nr. 310 din 20.02.2013);  

 demersul Cancelariei de Stat cu privire la desemnarea funcţionarilor 

responsabili pentru implementarea prevederilor Legii nr. 31 din 08.06.2012 

privind controlul de Stat al activităţii de întreprinzător, fiind eliberat 

răspuns; 

 adresarea SC „Inamstro” SRL cu privire la solicitarea documentelor aferente 

cauzei contravenţionale nr. 017425 din 02.03.2012. (în comun cu I. 

Caliniuc). 

 

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: 

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

 

De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.: 

 solicitarea  SA „Apă Canal Chişinău” privind inspectarea situaţiei 

ecologice a obiectivelor acvatice pentru primirea AFSA; 

 materialele parvenite din partea primăriei s. Moleşti,   r-nul Ialoveni 

privind autorizarea tăierii arborilor din fondul forestier gestionat; 

  materialele parvenite din partea primăriei or. Nisporeni  privind 

autorizarea tăierii arborilor din fondul forestier gestionat; 

 materialele parvenite din partea primăriei or. Cahul  privind autorizarea 

tăierii arborilor de pe teritoriul parcului central „Grigore Vieru”; 

 materialele Autorizaţiilor de folosinţă specială a apei (AFSA) pentru  1 

întreprindere: S.C. „Gorobica Agro” S.R.L., str. Florilor,11, or. Criuleni 

(nr.51 din 15.02.2013, termen 01.03.2013);                        

 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 

atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile de emisii AEPA respective 

pentru 5 întreprinderi;                   

 petiţia cet. Eugen Neghină, domiciliat pe str. Gherman Pîntea, 140, or. 

Chişinău cu privire la legalitatea eliberării de către AE Chişinău a  

Avizului expertizei ecologice de stat nr.1449-01-08/1-923 din 14.09.2012 

la proiectul de execuţie „Bloc locativ D-P-3E” din str. Gherman Pîntea, 

com. Stăuceni, mun. Chişinău” al C.C.P. „Reconda” S.R.L.; 

 petiţia Î.I. „Achimov Alexandr” cu privire la retragerea Autorizaţiei pentru 

emisia poluanţilor în atmosferă eliberată de Inspectoratul Ecologic de Stat, 

tipografiei din or. Criuleni a S.A „Crio”;       

 solicitarea d-lui Taţenko Iu. N. privind necesitatea aprobării valorilor 

provizorii de poluanţi cu deversările de ape uzate în receptori naturali de la 

staţii de epurare biologică în fază de reabilitare.                                                                 

 

De efectuat: 

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

 deplasări după caz. 
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                                                                                                     Veaceslav Untila, 

 Şeful  Inspectoratului                                                       
 

 

 

 

  Ex.D.Osipov 22-69-15 

   

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. 

 


