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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la 26.01.2013  până la  01.02. 2013 

 

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. 
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Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite  121  acte de control; 

- au fost întocmite   37  procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de  47 007  lei, serviciile achitate  

constituie  34 536  lei; 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate  7 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: 

 -   21 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -   27  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

-   11  avize  ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 8  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 27 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 20 comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 13 petiţii parvenite în structurile 

IES în formă de plîngeri şi semnale; 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pagina 

web IES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opriţi distrugerea Pădurii! 

 Raportul Săptămînal. 

 

 

 

3. Cazuri  

relevante 

          

Vizite de lucru în agenţii şi inspecţii. 

 

b) Probleme de fond. 
1. Acţiuni şi 

măsuri 

curente de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat: 

 solicitarea  Mişcării Ecologiste din Moldova (Organizaţia Teritorială 

Chişinău) cu privire la prezentarea informaţiei necesare pentru editarea 

buletinului periodic „Cronica Apelor”; 

 adresarea Serviciului Hidrometeorologic de Stat nr. 38/05 din data de 

11.01.13, referitor la cazurile  de poluare excepţională a apelor de suprafaţă 

în anul 2012 .  

Notă: 

  Inspectorii din teritoriu  prin intermediul Centrului Investigaţii Ecologice 

(CIE) al Agenţiei Ecologice Chişinău (AEC),  au efectuat controale 

ecologice cu prelevări de probe pentru fiecare caz de poluare excepţională 

indicat în  buletinele-alerte adresate către IES. Răspunsul a fost expediat 

solicitantului. 

 n

nota informativă nr. 02/1/21-480 din 18.12.12 a preşedintelui Consiliului 

raional Orhei  Ion Ştefîrţa şi vă aduce la cunosţinţă, că elaborarea proiectului 

Hotărîrei de Guvern cu privire la retrocedarea lacului administraţiei raionului 

nu ţine de competenţa IES. 

Notă:Modul de determinare a regimului juridic al  terenurilor proprietate 

publică, precum şi modul de transmitere a dreptului de proprietate asupra 

terenurilor, este reglementat de Legea nr. 91 din 05.04.07 privind terenurile 

proprietate publică şi delimitarea lor.  

 solicitarea Dlui Grigore Şcetinin din str. Puşchin, 8, or. Criuleni referitor la  

impactul negativ asupra mediului înconjurător cauzat de lipsa sitemelor de 

apeduct şi canalizare în cartierul în care locueşte.  

Notă:  
   Conform Legii nr. 436 din 28.12.06 cu privire la Administraţia Publică 

Locală, problema abordată ţine de competenţa administraţiei publice locale de 

nivelul I, în cazul dat a primăriei or. Criuleni. Despre acest fapt a fost 

informat ulterior de către Consiliul raional Criuleni, prins scrisoarea nr. 246 

din 21.07.11. 

    Pentru soluţionarea problemei abordate este necesar ca primăria or. Criuleni 

să înainteze propuneri de proiect eligibile la Fondul Ecologic Naţional, care 

potrivit procedurii stabilite, vor fi examinate la şedinţa Consiliului de 

Administrare al FEN.  

   Totodată, conform prevederilor Regulamentului privind fondurile ecologice, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 988 din 21.09.1998, orice ajutor 
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financiar poate fi acordat doar în baza cererii de solicitare a grantului de la 

Fondul  Ecologic Naţional şi documentaţiei de proiect, coordonate şi avizate 

în modul stabilit. 

 şi avizat 2 materiale de modificare a catigoriei destinaţiei terenului; 

 şi avizat 2 dosare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;  

 şi expediat răspuns  în adresa Ministerului Mediului referitor la examinarea 

Regulamentului sanitar privind zonele de protecţie sanitară a surselor de apă 

potabilă şi apeductelor; 

 inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberat 

autorizaţiile de emisii respectiv pentru 7 întreprinderi; 

 materialele primăriei satului Slobozia, raionul Ştefan Vodă privind 

autorizarea tăierii de regenerare rasă a arborilor din fondul forestier 

gestionat, pe o suprafaţă  de 4,17 ha, cu obţinerea unui volum de 204,0 m
3
 

masă lemnoasă. 

Notă: 

             Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.  

 materialele Agenţiei „Moldsilva” privind autorizarea tăierilor de produse 

principale suplimentare  în ÎSS Silva-Sud şi ÎSS Şoldăneşti, pe o suprafaţă  

de 36,5 ha, cu obţinerea unui volum total de 4300,0 m
3
 masă lemnoasă. 

Notă: 

      Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.    

 materiale ÎM „Asociaţiei de Gospodărire a Spaţiilor Verzi”,privind 

eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de igienă a unui arbore de 

specia mesteacăn, din bd. Decebal, 22/3, mun. Chişinău.     

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

 

Întocmit: 

 un proces-verbal ÎI „Cristina Roşca”, pe cazul neîndeplinirii prevederilor 

legislaţiei privind expertiza ecologică de stat şi evaluarea impactului 

asupra mediului  în temeiul art. 156 Cod contravenţional al RM,  fiindu-i 

aplicată o amendă de 6000 lei; 

 un proces-verbal cet. Tîcu Sergiu, pe cazul folosirii  neautorizate a 

terenurilor din fondul forestier şi spaţiilor verzi pentru defrişare, 

construcţie de clădiri administrative, depozite şi alte obiecte în temeiul art. 

134 Cod contravenţional al RM,  fiindu-i aplicată o amendă de 800 lei, 

prejudiciul cauzat mediului constituie 12 528 lei. 

 un proces-verbal cet. Tîcu Sergiu, pe cazul încălcării regulilor de 

gestionare a deşeurilor, în temeiul art. 154 alin. (1) Cod contravenţional al 

RM,  fiindu-i aplicată o amendă de 800 lei. 

 un proces-verbal cet. Dragan Vitalic, pe cazul tăierii  ilegale sau vătămării 

arborilor şi arbuştilor, în temeiul art. 122 alin. (1) Cod contravenţional al 

RM,  fiindu-i aplicată o amendă de 800 lei, prejudiciul cauzat mediului 

constituie 1072,8 lei. 

 un proces-verbal cet. Cataraga Ion, pe cazul încălcarii  modului de 

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

al lemnului, în temeiul art. 142 alin. (1) Cod contravenţional al RM,  

fiindu-i aplicată o amendă de 600 lei. 
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Eliberat:  

 4 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie. 

 

Participat:   

 la 31.01.2013 la şedinţa organizată de Agenţia Relaţii funciare şi cadastru 

privind dezbaterile asupra divergenţilor la proiectul HG „Cu privire la 

modificarea şi completarea regulamentului cu privire la modul de atribuire, 

modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor, aprobat prin HG nr. 1451 din 

24.12.2007”; 
 la 28.01.2013 la şedinţa organizată de Ministerul Mediului referitor la 

colectarea informaţiei despre realizarea Programului naţional privind 

managementul durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova. 
 

 
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 8 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  constituie  400,0 mii lei. De la începutul anului 2013 

au fost înregistrate venituri în sumă de 750,4 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 

398,7 mii lei.  

    Soldul disponibil în contul trezorerial  la situaţia de 29.01.2013 constituie –     

750,4 mii lei. 

 Servicii ecologice prestate contra plată.     
La situaţia 29.01.2013 suma acumulărilor la venituri constituie 201,4 mii lei, 

inclusiv săptămîna curentă – 36,3 mii lei sau cu 48,5%  faţă de planul pentru luna 

ianuarie (414,5 mii lei). 

 
 

3. 

 

Juridică 
 

Examinat: 

 demersul Cancelariei de Stat cu privire la prezentarea informaţiei privind 

controalele efectuate de către IES pe parcursul anilor 2010, 2011, 2012 şi 

formularele tip în baza cărora se iniţiază şi se petrec acţiunile de control. 

 Proiectul de lege pentru completarea/modificarea unor acte legislative 

(Legea nr. 60 din 30.03.2012) înaintat de Ministerul Muncii. 

 

A participat: 

 pe cauza civilă Procuratura mun. Chişinău în interesul IES împotriva cet. 

Pînzaru Ion, cu privire la în casarea prejudiciului cauzat mediului. 
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                                                                                                     Veaceslav Untila, 

 Şeful  Inspectoratului                                                       
 

 

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: 

 16 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 eliberat Autorizaţiile de emisii respectiv pentru 3 

întreprinderi; 

 trei regulamente: (cu privire la registrul autorizaţiilor de mediu pentru 

folosinţa specială a apei; cu privire la evidenţa şi raportarea apei folosite; 

cu privire la funcţionarea ghişeului unic în domeniul autorizării folosinţei 

speciale a apei; ); 

 Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la identificarea, delimitarea şi 

clasificarea corpurilor de apă; 

 şi de răspuns la întrebările Ministerului Mediului referitor la „Studiul de 

performanţă în domeniul mediului, ediţia III; 

 petiţia locatarilor din str. Calea Ieşilor, nr.19b, Pavel Boţu, nr.66,  A. 

Belousov nr.49 din or. Bălţi referitor la legalitatea construcţiei staţiei de 

alimentare cu combustibil la intersecţia str. Calea Ieşilor şi str. Glodenilor 

a „Metalix Plus” S.R.L. III; 

 demersul Deputatului în Parlamentul RM – Doamnei Ana Guţu referitor 

la încălcările legislaţiei privind extragerea ţiţeiului din Rezervaţia 

Ştiinţifică „Prutul de Jos”. 

 demersul cet. Covaci V., referitor la încălcările legislaţiei ecologice care 

au avut loc  în fondul forestier al  Rezervaţiei Ştiinţifică „Prutul de Jos”.  

 

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. 
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 Ex.D.Osipov 22-69-15 

   


