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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  31.01.2015  până  la 06.02. 2015 

 

Vitalie CURARARI, şef  al  Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax: 

226915. 

ies@mediu.gov.md; str. Cosmonauţilor  9 

 

Nr

. 

Compo

nenta 
Material descriptiv 

I. Activităţi curente de mediu ale direcţiilor şi secţiilor specializate ale IES. 

 

a) Generalizarea activităţii subdiviziunilor IES, inclusiv A/I Ecologice. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări 

totalizat-

oare pe  

Inspecto-

rat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări mai importante din activitatea de bază: 

 au fost întocmite   245 acte de control; 

 au fost întocmite  117 procese-verbale  ( art.122 – 12 ;  art.128 –  5;   

art.154 – 19;  art.142 – 10; art.123 –  1;   art. 114 –2; art.135 – 10; 

art.156 – 7; art.95 – 2; art.115 – 1; art.109 – 13; art.147 – 10; art.144 

– 1; art.116 – 3; art.143 – 5; art.136 – 14; art.132 - 2). 

 

  au fost prestate servicii contra plată în valoare de 187 729 lei şi 

achitate în valoare  186,1 mii  lei; 

 au fost înaintate amenzi în valoare de 128 100 lei; 

 plata pentru poluarea mediului  calculată   este de 652 968 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate  35 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: 

 -  39  autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -  6 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în    

atmosferă; 

-  7  avize ale expertizei ecologice de stat; 

 

 S-a participat în lucru a 30 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 18 comisii de 

recepţie finală a  obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 39 petiţii parvenite în 

subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale. 
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În perioada 2 – 6 februarie cancelaria Inspectoratului Ecologic de Stat a 

înregistrat  73 de documente la intrare. Dintre  acestea 19  au parvenit spre 

examinare prin intermediul Ministerului Mediului:  

- 10 doc. direct prin curierul MM; 

- 9 doc. prin poşta electronică. 

În urma unei analize a documentelor parvenite la Inspectorat prin 

intermediul Ministerului Mediului s-a stabilit că au fost primite spre examinare: 

a) Petiţii – 1; 

b) Invitaţie de participare la seminare, şedinţe – 2; 

c) Demersuri – 13; 

d) Avizare de proiecte de legi şi hotărîri de Guvern– 3 

Inclusiv în această perioadă de către angajaţii Inspectoratului Ecologic 

de Stat au fost perfectate  46 de scrisori, 5 dintre care în adresa Ministerului 

Mediului.  
   

 Cazuri de extragere ilicită a nisipului şi prundişului nu au fost depistate.  

 Cazuri de tăieri ilicite şi braconaj nu au fost depistate. 

 IE Căuşeni – un proces şi o armă ridicată. 

2. Articole, 

emisiuni 
 IE Briceni – 2 interviuri cu tematica ,,Tăieri ilicite”. 

 IE Teleneşti – un articol publicat în revista ,,Cuvîntul” - ,,Totalurile 

activităţii IE Teleneşti pe anul 2014”. 

 

3. 

 

Cazuri  

Relevante 

 

  

 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii. 

 Elaborarea Anuarelor teritoriale. 

b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central). 

 

 

1. 

 

 

Acţiuni 

şi măsuri 

curente       

de 

mediu. 

 

 

 

 

Examinat: 

 materialele parvenite din partea primăriei satului Cujba, raionul Glodeni 

privind autorizarea tăieri de regenerare şi curăţire, pe o suprafaţă totală de 

3,0 ha, fiind preconizată obţinerea unui volum de 110,0 m3 masă 

lemnoasă.           

Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea Întreprinderei de Stat pentru 

Silvicultură „Silva-Centru” Ungheni privind autorizarea tăieri de 

produse principale pentru anul 2015 în fondul forestier pe o suprafaţă 

totală de 202,7 ha, fiind preconizată obţinerea unui volum  de 21867,0 

m3 masă lemnoasă.            

Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător.  

 materialele parvenite din partea primăriei satului Tîrnova, raionul 

Donduşeni privind autorizarea tăieri de igienă pe o suprafaţă totală de 

15,6 ha, fiind preconizată obţinerea unui volum de 163,0 m3 masă 

lemnoasă.             

Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea primăriei satului Toxobeni, raionul 

Făleşti privind autorizarea tăieri de curăţire pe o suprafaţă totală de 14,3 
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ha, fiind preconizată obţinerea unui volum de 83,0 m3 masă lemnoasă.            

Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea primăriei oraşului Sîngerei, privind 

autorizarea tăieri de igienă pe o suprafaţă totală de 12,93 ha, fiind 

preconizată obţinerea unui volum de 39,0 m3 masă lemnoasă.             

Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea Î.M. ,,Combinatul Servicii Funerare” 

privind autorizarea tăieri de igienă  a  69 arbori, din  Cimitirul Central, 

Cimitirul Catolic şi Cimitirul Sf. Treime, mun. Chişinău, fiind 

preconizată obţinerea unui volum  de 163,4 m3 masă lemnoasă.                    

Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător.   

 materialele parvenite din partea Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură 

„Silva-Sud” Cahul privind autorizarea tăieri de produse principale 

pentru anul 2015 în fondul forestier pe o suprafaţă totală de 312,3 ha, 

fiind preconizată obţinerea unui volum  de 19 443,0 m3 masă lemnoasă.            

Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 cererea ,,Grand Oil” SRL în vederea atribuiri unui lot de teren din or. 

Căuşeni sub construcţia staţiei de alimentare. 

 şi verificat corectitudinea întocmirii raportului anual la 9 raioane privind 

resursele acvatice şi protecţia aerului atmosferic. 

 şi expertizat un proiect înaintat spre Fondul Ecologic Naţional. 

 şi expertizat 5 dosare  a produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi. 

 şi recepţionat dările de seamă de la I.E. 

 şi verificat rapoartele anuale de activitate a Inspecţiilor Ecologice  

raionale pe anul 2014.    

 
Transferuri efectuate: 

 Suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice la 3 documentaţii de proiect - 6300 lei. 

 Suma transferului de către beneficiari pe contul special al IES pentru 

servicii prestate complementare (investigaţii pe teren, analize de 

laborator) la 3 documentaţii de proiect –  3681 lei. 

 

Primit: 

 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 5 proiecte de execuţie : 

  

Pregătit: 

 răspuns dnei Veronica Alexeiciuc din or. Bălţi cu privire la verificarea 

legalităţii construcţiei obectivului din str. Feroviarilor or. Bălţi. 

 răspuns la petiţia dlui R. Gapeev privind modul de gestionare a deşeurilor 

în s. Bulboaca, rnl Anenii Noi. 

 informaţia privind măsurile întreprinse pe parcursul anului 2014 la 

realizarea Strategiei Naţionale cu privire la reducerea şi eliminarea 

poluanţilor organici persistenţi şi Planul Naţional de implementare a 



Raport de activitate a IES 
 

 

 

 

  4  

 

Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi, 

aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1155 din 20.10.2004.  
 aviz la un dosar cadastral privind schimbarea destinaţiei unui teren. 

 informaţia săptămînală cu privire la raidurile efectuate, pentru 

contracararea braconajului şi tăierilor ilicite, privind efectuarea vînătorii, 

în vederea ameliorării situaţiei epizootice a răspîndirii rabiei şi în scopul 

prevenirii depăşirii densităţii optime a vulpilor.  

 

Participat: 

 la şedinţa de judecată privind contestarea procesului-verbal de către  dl 

Gromovenco Vladimir în vederea poluării aerului atmosferic de la sursele 

mobile. 

 deplasări cu privire la verificarea legalităţii construcţiei obectivului din 

str. Feroviarilor, or. Bălţi. 

 în cadrul operaţiunii “CLEAN FARTH” privind combaterea traficului 

illicit de produse contrafăcute pentru protecţia plantelor şi deşeurilor 

periculoase. 

 la data de 04.02.2015, orele 13.00-17.00 la şedinţa de lucru a Guvernului 

R.M.  cu agenda: implementarea proiectului „Construcţia gazoductului 

Ungheni-Chişinău”. 

  

Eliberat: 

 5 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie: 
1. „Construcţia reţelei de canalizare şi staţiei de epurare din s. Ceadîr, raionul 

Leova” al Primăriei s. Ceadîr, raionul Leova. Aviz negativ. 

2. „Reţele de canalizare cu scurgere gravitaţională şi 3 staţii intermediare a apelor 

menajere în sectoarele Albeni, Huţuleuca, Bozu ale or. Ialoveni”.   

3.„Depozit frigorific în com. Grigorievca, r-nul Căuşeni” al S.R.L. „Largul 

Holdelor”. 

4.„Construcţia bazinului de acumulare a apei în hotarele administrativ-teritoriale 

ale com. Dănceni, r-nul Ialoveni”, persoana fizică Bujor Nadejda   

5. „Uzina de sortare a deşeurilor cu capacitatea de 200t/zi, situată în r-nul Edineţ, 

or. Cupcini, str. Gării, nr.4/2”, (examinare repetată).   

 

Expediat: 

 răspunsul în adresa S.A. „Apă-Canal Chişinău” privind stadiul realizării 

cererii întreprinderii cu privire la  eliberarea Autorizaţiei de mediu pentru 

folosinţa specială a apei. 

 

Întocmit: 

 un act de control complex cu privire la atribuirea unui lot de teren din 

or.Căuşeni pentru construcţia staţiei de alimentare. 

 un act de control şi un proces-verbal. 

 

 

 

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) . 
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1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 298 

2. Finan- 

ciară 
 Contribuţia la FEL - conform planului de finanţare s-au aprobat venituri 

pentru anul 2015 în sumă de 8 700,0 mii lei. De la începutul anului 2015 

au fost înregistrate venituri la FEL în sumă de 1391,4 mii lei, inclusiv 

săptămîna curentă - 511,7 mii lei. 

 Servicii ecologice prestate contra plată - conform planului de finanţare   

s-au aprobat  venituri pentru anul 2015 în sumă de 3983,7 mii lei. 

Veniturile pentru săptămîna curentă constituie - 186,1 mii lei. 

 

3. 

 

Juridică 
 

Au examinat: 

 Cererea de recurs declarată la 16.01.2015 de către SC „Narsim” SRL 

asupra Deciziei Colegiului Civil al Curţii de Apel Chişinău din 

30.09.2014 pe dosarul Primăria Comunei Hruşeva către SC „Narsim” 

SRL privind rezilierea contractului de arendă a terenului agricol încheiat 

între administraţia publică locală respectivă şi societatea în cauză, 

intervenient accesoriu IES - Inspecţia ecologică Criuleni, urmînd a fi 

perfectată în termen de o lună referinţa referitor la inadmisibilitatea 

recursului. 

 Cererea de recurs declarată la 06.01.2015 de către Zgherea Constantin 

asupra Deciziei Colegiului mixt penal, civil, comercial şi de contencios 

administrativ al Curţii de Apel Cahul din 30 octombrie, 2014 pe dosarul 

Zgherea Constantin împotriva Agenţiei Ecologice Cahul, Inspectoratului 

Ecologic de Stat, Ministerului Finanţelor cu privire la repararea 

prejudiciului şi încasarea cheltuielilor judiciare, urmînd a fi perfectată în 

termen de o lună referinţa referitor la inadmisibilitatea recursului. 

 Solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 78/09 din 

03.02.2015 privind eliberarea mandatului de control pentru efectuarea 

controalelor planificate asupra folosirii raţionale şi protecţiei subsolului la 

agenţii economici incluşi în Graficul controalelor planificate pe trimestrul 

I al anului 2015, înregistrat la Cancelaria de Stat cu nr. 3305-

20/18122014, fiind eliberat mandatul de control unic nr.01-MC/15 din 

06.02.2015.  

 

Au efectuat: 

 Deplasare de serviciu în cadrul Inspecţiei ecologice Ungheni în vederea 

acordării suportului metodologic la examinarea cauzei contravenţionale 

parvenite de la ÎSS „Silva-Centru Ungheni”, fiind asigurată procedura 

legală de examinare pe dosarul contravenţional încheiat în privinţa 

pădurarului V. Vlas . 

 

Au verificat: 

 Rapoartele anuale ale Agenţiilor şi Inspecţiilor ecologice pe 

compartimentul „Asistenţă juridică şi combaterea contravenţiilor de 

mediu în anul 2014” prezentate de către AE Chişinău, IE Şoldăneşti, IE 

Căuşeni, IE Făleşti, IE Ialoveni, IE Rîşcani, IE Criuleni, IE Cimişlia, IE 
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Ocniţa, IE Nisporeni, IE Teleneşti. 

 Rapoartele cu privire la rezultatele controalelor planificate/inopinate 

efectuate de subdiviziunile teritoriale ale IES şi anume de către AE 

Chişinău, AE U.T.A. Găgăuzia, IE Făleşti, IE Floreşti, IE Glodeni, IE 

Cimişlia, IE Cimişlia, IE Sîngerei, IE Nisporeni, IE Anenii Noi, IE 

Edineţ, IE Ialoveni, iar rezultatele totalizate au fost plasate pe portalul 

electronic guvernamental www.controale.gov.md. 

 

2. Planificarea activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu A/I Ecologice 

pentru săptămîna următoare. 

 

1. 

 

Acţiuni şi 

măsuri 

 

De examinat/ supus expertizei/autorizării: 

 28 proiecte de execuţie. 

 materialele autorizaţiilor de folosinţă specială a apei (AMFSA) pentru 3 

întreprinderi: 

1. S.A. „Întreprinderea de Deservire Tehnică din Bardar”, s. Bardar, r-nul 

Ialoveni. 

2. Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Ştefan Vodă”, str. 31 August, 

9, or. Ştefan Vodă. 

3. S.A. „Apă-Canal” din Ungheni, str. Naţională, 9, or. Ungheni. 

 solicitarea cu privire la eliberarea Autorizaţiei pentru emisia poluanţilor 

în atmosferă ( AEPA) pentru 2  întreprinderi:  

1. Î.C.S. ,,Petrom-Moldova” S.A., s. Ţaul, Donduşeni, nr.199 din 

04.02.2015. 

2. Î.M. Rompetrol -Moldova” S.A., str. Socoleni, 2/6, com. Stăuceni, mun. 

Chişinău. nr.203 din 05.02.2015. 

 Solicitarea Ministerului Mediului de a examina petiţia administraţiei 

S.R.L. „Tansepa” referitor la prezentarea informaţiei dacă Ministerul a 

revizuit şi a adus actele sale normative în concordanţă cu Legea nr.163 

din 09.07.10 privind autorizarea lucrărilor de construcţie şi a aplicat art.4 

din această lege.  

 Solicitarea S.R.L. „Accesoil” privind comunicarea condiţiilor tehnice ce 

urmează a fi îndeplinite pentru amplasarea şi utilizarea unui punct mobil 

de alimentare cu carburanţi destinat pentru consum propriu. 

  Solicitarea Serviciului Piscicol de a prezenta informaţia privind 

Autorizaţiile de folosinţă specială a apei eliberate de IES pe perioada 

2013-2015 din sursele de apă de suprafaţă şi Avizele expertizei ecologice 

eliberate la efectuarea lucrărilor în obiectele acvatice piscicole naturale pe 

perioada 2013-2015.  

 Solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al 

Republicii Moldova privind examinarea proiectului documentului 

normativ în construcţii (PA): NCM G.04.10-2015 „Centrale termice”.  

 

De efectuat: 

 deplasări după caz; 

 1 raid în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj. 

 examinarea cererilor, petiţiilor şi altor materiale parvenite în adresa 

http://www.controale.gov.md/
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                                                                                                                      Vitalie CURARARI, 

 Şeful   Inspectoratului 
 

 Ex. D.Osipov,  

0-22-22-69-51 

 

 

Inspectoratului. 

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; 298 

angajaţi. 

 


