
Raport de activitate a IES 

 

 

MINISTERUL MEDIULUI 
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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  376  acte de control; 

- au fost întocmite   115  procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de  44 203  lei, serviciile achitate  

constituie  35 884  lei; 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate  20  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: 

 -  49  autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -  16  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

 -  26  avize  ale expertizei ecologice de stat; 

-   6  autorizaţii de folosinţă specială a apei; 

 Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 7 proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 35 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a  27 comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 24 petiţii parvenite în structurile 

IES în formă de plîngeri şi semnale; 

 

           

           Publicate articole: 

 

 Pentru Revista  „Natura” au fost pregătite 2 materiale. 
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 Cu grijă pentru sursele de apă. 

 Raportul sătpămînal. 

 

 

 

3. Cazuri  

relevante 

          

Vizita de lucru în agenţii şi inspecţii. 

 

b) Probleme de fond. 
1. Acţiuni şi 

măsuri 

curente de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat: 

 interpelarea d-lui Anatolie Dimitriu, Deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova  referitor la verificarea legalităţii amplasării antenei GSM de către 

Întreprinderea Mixtă „Moldcell” SA pe turnul de apă al sondei arteziene din 

satul Zîmbreni, raionul Ialoveni. 

Notă: 

    Controlul ecologic efectuat la 30.11.2012 de către Inspecţia Ecologică 

Ialoveni, în comun cu administraţia publică locală, a stabilit faptul că antena 

GSM al Companiei Moldcell a fost amplasată în zona de protecţie a resurselor 

acvatice şi pusă în funcţiune în lipsa acordului organelor de mediul, ceea ce 

încalcă prevederile art.23 din Legea nr.1515-XII din 16.06.1993 privind 

protecţia mediului înconjurător. 

      Inspecţia Ecologică Ialoveni a calificat acţiunile ÎM „Moldcell” SA în baza 

art.144 Cod Contravenţional al R.Moldova, şi a aplicat o sancţiune 

contravenţională sub formă de amendă în mărime de 400 u.c., ce constituie 

8000 lei. 

   Prin Actul nr.062643 din 30.11.2012 al inspectării îndeplinirii cerinţelor 

privind protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale, 

directorului general al ÎM „Moldcell” SA, Dlui Ghizic Gaburici i-au fost 

prescrise indicaţii obligatorii în vederea demontării echipamentului GSM 

instalat neautorizat pînă la 06.12.2012. 

    Cît priveşte potenţialul impact asupra sănătăţii populaţiei menţionăm, că în 

conformitate cu prevederile art.6 lit.(g) din Legea nr.1422-XIII din 

17.12.1997 privind protecţia aerului atmosferic şi art.33 din Legea nr.10-XVI 

din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, prevenirea 

acţiunilor negative a iradierii electromagnetice asupra sănătăţii populaţiei ţine 

de competenţa Ministerului Sănătăţii, care în baza investigaţiilor de laborator 

stabileşte zonele de protecţie sanitară. 

 în limita competenţelor, cu deplasare la faţa locului, petiţia primarului 

comunei Lingura, raionul Cantemir, d-lui Ion Sîrbu  cu privire la legalitatea 

întocmirii  proceselor-verbale în privinţa persoanelor care au extras nisipul şi 

faptului eschivării semnării procesului-verbal de dare în exploatare a 

apeductului din s. Lingura, raionul Cantemir de către Inspecţia Ecologică 

Cantemir. 

Notă: 

            Pe teritoriul comunei Lingura există o carieră din care se extrage  neautorizat 

nisipul, fapt ce contravine prevederilor art.72,79 al.1, lit.(a) al Codului 
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subsolului nr.1511-XII din 15.06.1993. Procesele-verbale cu privire la 

contravenţie nr.0277717 şi nr.0277728  din 12.11.2012 în privinţa cetăţenilor 

S. Baran şi I. Vasilenco au fost întocmite în conformitate cu legislaţia în 

vigoare şi transmise pentru examinare la Agenţia pentru Geologie şi Resurse 

Minerale.  

  Lucrările de construcţie a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă a      

s. Lingura, raionul Cantemir se efectuează conform proiectului de execuţie 

coordonat pozitiv prin Avizul Expertizei Ecologice de Stat nr.196 din 

31.05.2010, susţinut financiar de către Consiliul de Administrare a Fondului 

Ecologic Naţional (FEN) în suma de 2,5 mln. lei. 

     Periodic, odată cu finisarea anumitor lucrări  Inspecţia Ecologică Cantemir 

la solicitarea Administraţiei Publice Locale com. Lingura,  întocmeşte acte   

ale inspectării îndeplinirii cerinţelor privind protecţia mediului şi folosirea 

resurselor naturale. Pînă în prezent au fost întocmite două acte de control cu 

nr. 045542 din 16.05.2012 şi nr. 024694 din 26.11.2012, semnate de către 

primarul com. Lingura, dl.Ion Sîrbu. 

     Actualmente lucrările de construcţie a reţelelor de aprovizionare cu apă 

potabilă nu sunt finalizate, deoarece implementarea deplină a proiectului de 

execuţie necesită surse financiare suplimentare, care vor fi alocate din FEN în 

valoare de 64 mii lei. 

               Odată cu finalizarea lucrărilor de construcţie a obiectului menţionat va fi 

întocmit Avizul  de recepţie finală a lucrărilor de construcţie de către Inspecţia 

Ecologică Cantemir. 

 materialele primăriei satului Porumbeni, raionul Cimişlia privind 

autorizarea tăierii de regenerare rasă a arborilor din fondul forestier 

gestionat, pe o suprafaţă totală de 2,0 ha, cu obţinerea unui volum de 224,0 

m
3
 masă lemnoasă. 

Notă: 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.  

 materialele Agenţiei „Moldsilva” privind autorizarea tăierilor de produse 

principale pentru anul 2012, pe o suprafaţă  de 4372,0 ha, cu obţinerea 

unui volum de 338,1 mii m
3
 masă lemnoasă. 

Notă: 

      Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.    

 materialele Agenţiei „Moldsilva” privind autorizarea extragerii pomilor de 

iarnă. 

Notă: 

      Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.    

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

eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea defrişării  a 2 arbori din şos. 

Balcani, 2/2, mun. Chişinău. 

     Notă: 

 Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele primăriei satului Costeşti, raionul Ialoveni privind autorizarea 

tăierii de igienă selectivă şi curăţirii  arborilor din fondul forestier 

gestionat, pe o suprafaţă  de 12,88 ha, cu obţinerea unui volum de 171,0 m
3
 

masă lemnoasă. 

Notă: 

             Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materiale Primăriei or. Vadul lui Vodă, privind eliberarea autorizaţiei 

pentru efectuarea tăierii de igienă selectivă a 8 arbori, transplantare a 2 

arbori şi a unui  arbore, curăţire din primăria or. Vadul lui Vodă mun. 
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Chişinău.    

     

Notă: 

 Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele primăriei satului Hîjdieni, raionul Glodeni privind autorizarea 

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

suprafaţă  de 3,77 ha, cu obţinerea unui volum de 115,0 m
3
 masă lemnoasă. 

Notă: 

             Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.  

 materialele ÎSS Chişinău privind autorizarea tăierilor diverse, cu obţinerea 

unui volum de 29,0 m
3
 masă lemnoasă. 

Notă: 

      Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.    

 demersul Institutului de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia” 

referitor la autorizarea extragerii arborilor fitosanitar necorespunzători din 

sistemul de perdele forestiere de protecţie din preajma mun. Bălţi, pe o 

suprafaţă totală de 127,5 ha, inclusă în Legea nr. 1538-XIII din 25.02.1998 

privind fondul ariilor naturale protejate de stat; 

  şi expediat în adresa Ministerului Mediului raportul privind executarea 

planul de activitate a Ministerului pentru anul 2012; 

  şi întocmit Avizul IES(V. Holban), varianta finală, din 22.11.12 a 

Regulamentului privind prevenirea poluării apelor; 

 şi remis inventarul surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic 

pentru 1 întreprindere: Î.M. ”Tirex Petrol” S.A., s. Stoianovca, r-nul 

Cantemir. 

 şi avizat 4 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului; 

 şi avizat 3 dosare de uz fitosanitar; 

 şi pregătit răspuns la petiţia parvenită de la cet. Vitalie Baranov din s. 

Coloniţa referitor la selectarea unui teren pentru amenajare a unei 

platforme de colectare a deşeurilor de la blocurile de locuit din str. 

Nucarilor 9, s. Coloniţa.  

 

 

Întocmit: 

 un proces verbal cet. Doroftei Vasile pe cazul încălcării modului de 

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

lemnoase în temeiul art. 142 alin. (2) al CC al R.Moldova,  

 

Participat: 

 la 06.12.12 (A.Moldovan)  la şedinţa grupului de lucru organizat de 

Ministerul Mediului în cadrul proiectului Air-Q-Gov (Guvernarea aerului) şi  

a Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi 

(CLRTAP); 

 la  03.12.2012 la seminarul privind modificările şi completarea proiectului 

de lege a legislaţiei în vigoare ce ar permite trecerea unor terenuri ocupate de 

drumuri şi alte terenurile ce servesc activităţile agricole.  
 

Eliberat: 

 15 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie: 
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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 7 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-decembrie) constituie 8800,0 mii lei. De la începutul 

anului 2012 au fost înregistrate venituri în sumă de 10005,1 mii lei, inclusiv 

săptămîna curentă – 205,8 mii lei şi s-au executat cheltuieli de casă în sumă de 

5272,7 mii lei.  

    Soldul disponibil în contul trezorerial  (situaţia de la 06.12.2012) constituie – 

4732,4 mii lei. 

 Servicii ecologice prestate contra plată.     
La 06.12.2012 suma acumulărilor la venituri constituie 2833,2 mii lei, inclusiv 

săptămîna curentă – 125,6 mii lei sau cu 74,6% mai puţin faţă de planul pentru 

perioada de gestiune (3795,0 mii lei), diferenţa fiind de 961,8 mii lei. Cheltuielile  

pentru întreţinerea curentă a activităţii Inspectoratului constituie 3333,0 mii lei. 

          

3. Juridică  

Examinat: 

 informaţia privind rezultatele examinării dosarelor contravenţionale remise 

către AGRM de către Agenţiile şi Inspecţiile a IES din perioada ianuarie-

noiembrie 2012; 

  proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind modul de instruire şi atestare a personalului agenţilor economici; 

 cererea prealabilă a cet. Cuiumju Olga referitor la pretenţia privind 

recuperarea prejudiciului material adus mediului înaintată de IES; 

 demersul CP r-nul Ialoveni cu privire la identificarea responsabilului 

pentru monitorizarea fîşiei riverane a lacului Costeşti; 

 cererea de chemare în judecată ca intervenient accesoriu pe dosarul SA 

„Flamingo-96” contra SRL „Bălţi-Gaz”; 

 contestaţia împotriva procesului-verbal nr. 016469 din 19.11.2011 întocmit 

de IES; 

 Monitoarele Oficiale ale R.Moldova 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. 
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1. Acţiuni şi 

măsuri 
De examinat şi supus expertizei/autorizării: 

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

 
 
De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.: 

 demersul primăriei Orhei referitor la mirosul neplăcut ca rezultat al 

activităţii unor întreprinderi; 

  cererea d-lui  Blanovschi Radu din str. Dacia, 28 mun. Chişinău referitor 

la legalitatea construcţiei efectuată de SRL „Trabo-Plus”; 

  demersul Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală privind 

posibilitatea autorizării extragerii  arborilor fitosanitar necorespunzători 

din cadrul parcului „Conacul Parc-Baloz” s. Ivancea, r-nul Orhei; 

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

arborilor din fondul forestier gestionat; 

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

arborilor din fondul forestier gestionat; 

 materialele primăriei s. Troiţcoe, r-nul Cimişlia privind autorizarea tăierii  

arborilor din fondul forestier gestionat; 

  materialele primăriei s. Cobani, r-nul Glodeni privind autorizarea tăierii  

arborilor din fondul forestier gestionat; 

 materialele primăriei s. Albina, r-nul Cimişlia privind autorizarea tăierii  

arborilor din fondul forestier gestionat; 

  materialele primăriei s. Izvoare, r-nul Floreşti privind autorizarea tăierii  

arborilor din fondul forestier gestionat; 

 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 

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

pentru 3 întreprinderi; 

 condiţiile de folosinţă specială a apei (AFSA) pentru 2 întreprinderi; 

 cererea dlui Blanovschi Radu locatarul or. Chişinău, bd. Dacia, 28, ap.197, 

de a i se prezenta copiile materialelor prospecţiunilor geologice prin care a 

fost stabilit nivelul apelor freatice indicat în Avizul Expertizei ecologice de 

stat nr.464-01-08/1-668 din 06.04.2009 eliberat de Agenţia Ecologică 

Chişinău;. 

 interpelarea Deputatului Parlamentului R.Moldova, dl Gheorghe Brega, 

preşedintele comisiei pentru examinarea situaţiei pe piaţa farmaceutică  de 

a prezenta informaţia, dacă construcţia şi activitatea fabricii de 

medicamente a S.C. „Balkan Pharmaceuticals” S.R.L. din str. N. Grădescu, 

4, or. Chişinău corespunde prevederilor legislaţiei în vigoare. 

 

 

   

De efectuat: 

 2 raiduri în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj; 

 deplasări după caz; 
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Şeful  Inspectoratului                                                       

                                                                                                     Veaceslav Untila, 
 

 

 

 

 

 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. 

 


