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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la 27.05.2013  până la  31.05. 2013 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări 

totalizato-

are pe  

Inspecto-

rat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite  281 acte de control; 

- au fost întocmite  184 procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de  48 617 lei, serviciile achitate  

constituie  53 674  lei; 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate  65 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: 

 -   25   autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -   20 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

 -   4  autorizaţii de folosinţă specială a apei; 

-   15  avize  ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică  10 proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 42 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 26 petiţii parvenite în structurile 

IES în formă de plîngeri şi semnale; 

      

    Articole publicate: 

 IE Dubăsari – „Acţiuni de ziua Nistrului” în  ziarul  „Noutăţi Nistrene”. 

 IECantemir - Ziarul raional  - Desfăşurarea acţiunii de primăvară           

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

 

  Emisiuni radio, TV: 

 IE Basarabeasca - reportaj la  BAS TV locală cu tematica: „Bilunarul 

ecologic”. 

 IE Şoldăneşti - La TV Locală , ziarul “ Opinia Publică ” cu tematica:          

“5 iunie -Ziua Mediului” 
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 26 mai  - Ziua Nistrului. 

 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  referitor la amplasarea mai multor  construcţii neautorizate pe 

teritoriul sat. Brăneşti, r-nul Orhei. 

Notă: 

      În rezultatul controlului s-a constatat:  că terenul cu suprafaţa de 1,50 ha a 

fost procurat în baza contractului de vînzare - cumpărare a terenului N-002 în 

baza deciziei Consiliului Local Ivancea ,,Cu privire la vînzarea terenului 

proprietate publică a comunei”. Pe acest teren a fost construit un imobil ( casa 

pescarului), două căsuţe pentru odihnă şi construcţii auxiliare. 

                Căsuţele de odihnă au fost construite  fără avizul de atribuire a terenului, 

eliberat de către IE Orhei şi în lipsa proiectului de execuţie. Pe acest teren se 

află lacul biologic de acumulare a fostei staţii de epurare a sat. Ivancea, apa 

fiind acumulată din izvoare şi apele subterane. Al doilea teren alăturat cu o 

suprafaţă de 1,42 ha a fost procurat în baza contractului de vînzare - 

cumpărare a terenului, număr cadastral 67403071165 din 01.03.2013. 

       Gunoiştea autorizată a com. Ivancea dispune de dig de protecţie şi se află 

la o distanţă de 300 m de la sonda arteziană neautorizată şi 250 m de la lacul 

susnumit, astfel apele pluviale de pe teritoriul  gunoiştei nu se scurg în lac şi 

spre sonda arteziană. 

     Pentru contravenţiile depistate d-lui Suvac Boris i s-a întocmit proces-

verbal nr.030375 la 25.04.13 în baza art.144 CC cu privire la încălcarea 

cerinţelor ecologice la construcţia sondei arteziene. Efectuînd controlul 

repetat şi examinînd setul de documente d-lui Suvac Boris i s-a întocmit al 

doilea proces verbal nr. 030328 din data de 08. 05.13 în baza  art. 144 CC cu 

privire la încălcarea cerinţelor ecologice, la punerea în funcţiune a casei 

pescarului şi al altor construcţii neautorizate de pe teritoriu, cu condiţia 

perfectării documentaţiei conform legislaţiei ecologice.     

 şi întocmit răspunsul la propunerile Î.I. „Taţenco Iurii” privind eliberarea 

autorizaţiilor de folosinţă specială a apei întreprinderilor municipale  „Apă-

Canal”; 

  şi întocmit răspunsul la solicitarea  Î.I. „Taţenco Iurii” privind reexaminarea 

Avizului IES nr.05-1-320/923 din 02.05.2013 şi eliberarea autorizaţiei de 

folosinţă specială a apei pentru Î.M. „Apă-Canal Vulcăneşti”; 

  materialele Institutului „Mamei şi Copilului” privind autorizarea tăierii de 

igienă din str. Burebista, 93, mun. Chişinău. 
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Notă: 

     Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele „SPB Constructorul” privind autorizarea tăierii de igienă a unui 

arbore din str. Zelinschii, 15, mun. Chişinău. 

Notă: 

     Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele ÎCS „Finpar Invest”SRL privind autorizarea tăierii de igienă a 

48 arbori din str. Ghioceilor, 1, mun. Chişinău. 

Notă: 

     Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele Secretariatului Parlamentului R.Moldova privind autorizarea 

tăierii de igienă a unui molid din str. A. Corobceanu, 10, mun. Chişinău. 

Notă: 

     Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 şi avizat 3 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului; 

 şi avizat 5 dosare pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de uz 

Fitosanitar şi a Fertilizanţilor; 

 şi pregătit răspuns la petiţia parvenită de la Serviciul de Informaţie şi 

Securitate al RM referitor la modul de evacuare a deşeurilor de origine 

animală de către întreprinderea S.A. „Floreni” în locuri neautorizate; 

 şi pregătit răspuns la adresarea S.A. Tracom privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal elaborat pentru înfiinţarea Parcului Industrial „Tracom” în 

str. Columna, 170 mun. Chişinău. 

 

Eliberat:  

 4 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie: 

1. „Reconstrucţia lacului de acumulare a apei pe terenul S.R.L. „Crama 

Mirceşti”, satul Mirceşti, r-nul Ungheni” al S.R.L. „Crama Mirceşti”;   

2.  „Construcţia bazinului de acumulare a apei din sat. Speia, r-nul Anenii Noi” 

al G.Ţ. „Teleman S”; 

3. „Alimentarea cu apă a satului Chetrosu, r-nul Drochia”, primăria satului 

Chetrosu;  

4.     „Construcţia sistemului de aprovizionare cu apă potabilă şi staţie de 

epurare din s. Ermoclia, r-nul Ştefan Vodă” (Corectare) al S.R.L 

„Izodromgaz”. 

    

Efectuat: 

 un control în vederea contracarării şi depistării cazurilor de încălcare a 

Legislaţiei Ecologice. 

 Ca rezultat s-au încheiat 3  procese-verbale. 

 Cet. Ponte Ştefan în baza art. 122 alin.(2) CC al R.Molova ia fost 

întocmit un proces verbal,  fiindu-i aplicată o amendă  de 800 lei. 

Prejudiciul cauzat mediului fiind de 672 lei.  

  Cet. Camencean Olga în temeiul art. 154 alin. (1) CC al 

R.Moldova ia fost întocmit un proces verbal pentru încălcarea 

regulilor de gestionare a deşeurilor, fiindu-i aplicată o amendă de 

400 lei. 

 Cet. Cioban Nicolaie ia fost întocmit un proces verbal în baza art. 

120 CC al R.Moldova, amenda constituind 800 lei şi prejudiciul 

cauzat Mediului 5760 lei.  
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 SRL „Codru-ST” ia fost întocmit un proces verbal  în baza art.154 

alin (1), CC al R.Moldova, fiind aplicată o amendă în sumă de 

4000 lei.  
 

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 10 proiecte de execuţie:                                                                

1.  „Forarea sondei arteziene pentru alimentarea cu apă potabilă a satelor Ţipala 

şi Budăi, r-nul Ialoveni”, primăria comunei Ţipala; 

2. „Construcţia a patru terenuri de tenis de cîmp din parcul Nistrean, or. Vadul 

lui Vodă, mun. Chişinău” al Clubului sportiv „Tenis Plus” S.R.L.; 

3.  „Proiectarea reţelelor de apeduct şi canalizare în com. Pînzăreni, r-nul 

Făleşti”, primăria comunei Pînzăreni;      

4.  „Construcţia reţelei de canalizare pentru evacuarea apelor pluviale str. 

Romană-str-la Prutului-frontiera de stat-r. Prut, or. Ungheni”, „Consolidarea şi 

restabilirea malului între r. Prut şi str-la Prutului din or. Ungheni”, primăria 

oraşului Ungheni;  

5.    „Instalaţia de sortare a pietrei concasate din cariera S.A. „Calcar”, s. 

Beleavinţi, r-nul Briceni” al S.A. „Calcar”;      

6. „Centrala termică pe biomasă, nodul de conectare, reţele termice exterioare 

pentru gimnaziul şi grădiniţa de copii din s. Gaidar, r-nul Ceadîr-Lunga” al S.R.L. 

„Tehno Test”;      

7. „Centrala termică pe biomasă, nodul de conectare, pentru grădiniţa de copii 

din s. Tomai, r-nul Ceadîr-Lunga” al S.R.L. „Tehno Test”;      

8. „Centrala termică pe biomasă, nodul de conectare, reţele termice exterioare, 

pentru liceul teoretic din s. Tomai, r-nul Ceadîr-Lunga” al S.R.L. „Tehno Test”;      

9. „Renovarea şi modernizarea sistemului existent de alimentare cu apă a 

gospodăriilor şi obiectelor sociale din s. Ciulucani, r-nul Teleneşti”, primăria 

satului Ciulucani;     

10. Studiu de fezabilitate „Minifabrica de prelucrare şi utilizare a 

deşeurilor din str. Pruncul, mun. Chişinău” al S.R.L. „Artesa Cons”.      

 

 

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 – mai ) constituie  5300,0 mii lei. De la începutul 

anului 2013 au fost înregistrate venituri în sumă de 7030,6 mii lei, inclusiv 

săptămîna curentă – 285,1 mii lei.  

    Soldul disponibil în contul trezorerial  la situaţia de 30.05.2013 constituie –     

4491,6 mii lei. 

 Servicii ecologice prestate contra plată.     
La situaţia de 30.05.2013 suma acumulărilor la venituri constituie 1529,0 mii lei, 

inclusiv săptămîna curentă – 86,6 mii lei sau cu 72,1% din cele planificate pentru 

5 luni - 2119,3 mii lei. Soldul disponibil a mijloacelor speciale (servicii cu plată) la 
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situaţia  de 30.05.2013 constituie 22,2 mii lei, ceea ce este suficient pentru 

acoperirea cheltuielilor de întreţinere pînă la finele anului. 

 

3. 

 

Juridică 
Examinat: 

 Cererile cet. Odnostalco Victor și Leicovici Petru din 09.04.2013 și 

30.04.2013 adresate IES și Ministerului Mediului,  cu privire la necesitatea 

eliberării din funcția deținută a dlui Șevcenco Evghenii, Șef serviciu 

inspectare ecologică a AE U.T.A Găgăuzia, fiind efectuată ancheta de 

seriviciu cu ulterioara sancționare disciplinară  a funcționarilor AE U.T.A 

Găgăuzia, cu eliberarea răspunsului nr. 1045 din 27.05.2013; 

 Cererea cet. Odnostalco Victor și Leicovici Petru din 19.05.2013 cu privire 

la eliberarea copiilor de pe materialele anchetei de serviciu în privința dlui 

Șevcenco Evghenii, Șef serviciu inspectare ecologică al AE U.T.A 

Găgăuzia, fiind eliberate materialele solicitate prin răspunsul nr. 1047 din 

27.05.2013; 

 Cererea cet. Odnostalco Victor și Leicovici Petru cu privire la distituirea din 

funcția de coordonator al AE U.T.A. Găgăuzia a dlui Rusu Vladimir; 

 Interpelarea Inspectoratului de poliție sect. Rîșcani privind înaintarea către 

Universitatea Federală din Siberia a unei solicitări cu privire la confirmarea 

faptului efectuării studiilor în cadrul Universității, specialitatea drept, a dlui 

Kopuschulu Georgy în perioada 1985-1981, fiind înaintat demersul 

respectiv și informarea Inspectoratului de poliție prin scrisoarea nr. 1044 

din 27.05.2013.  

 

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: 

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

 

De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.: 

 materialele autorizaţiilor de folosinţă specială a apei (AFSA) pentru 2 

întreprinderi: 1. SACG nr.48 a Î.M. ”Tirex Petrol” S.A. din str. 

Suveranităţii f/n, r-nul Nisporeni; 2. ACG nr.19 a Î.M. ”Tirex Petrol” S.A. 

din s. Bursuc, r-nul Nisporeni;  

 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 

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

5 întreprinderi: 1. S.A. „Moldtelecom”, str. Chişinăului, 1, or. Hînceşti;     

2. Î.C.S. „Petrom Moldova” S.A., str. Lenin, 1A, or. Ceadîr-Lunga;           

3. Î.C.S. „Lukoil-Moldova” S.R.L., SACG nr.87, din str. Libertăţii, 33A, 

or. Lipcani, r-nul Briceni;  4. S.C. ”Sălcioara Vâscan” S.R.L., str. Tighina, 

49/2, or. Chişinău; 5. S.R.L. ”Garnet-Lux”, str. S. Rădăuţanu, 10/1, or. 

Codru, mun. Chişinău. 

 

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. 

 


