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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  13.02.2015  până  la 20.02. 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   369 acte de control; 

 au fost întocmite  206 procese-verbale  ( art.122 – 26 ;  art.128 –  4;   

art.154 – 57;  art.142 – 21; art.143 –  3;   art. 115 –6; art.135 – 5; 

art.156 – 7; art.349 – 1; art.144 – 7; art.109 – 13; art.147 – 9; art.116 

– 5; art.119 – 7; art.137 – 5; art.136 – 17; art.111 – 2; art.127 – 5; 

art.120 -3; art.132 – 3; art.110 – 2). 

 

  au fost prestate servicii contra plată în valoare de 176 026 lei.  

 au fost înaintate amenzi în valoare de 196 200 lei. 

 plata pentru poluarea mediului  calculată   este de 434 797  lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate  33 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: 

 -  48 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 - 13 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în    

atmosferă; 

-  4 avize ale expertizei ecologice de stat; 

 

 S-a participat în lucru a 34 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 38 petiţii parvenite în 

subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale. 

 

 
În perioada 16 – 20  februarie cancelaria Inspectoratului Ecologic de 

mailto:ies@mediu.gov.md
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Stat a înregistrat  54  documente la intrare. Dintre  acestea  9  au parvenit spre 

examinare prin intermediul Ministerului Mediului:  

- 5 doc. direct prin curierul MM; 

- 4 doc. prin poşta electronică. 

În urma analizei  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 – 4; 

c) Demersuri – 4. 

           În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au perfectat  

28 de scrisori, 4 dintre care în adresa Ministerului Mediului. 

  
   

 Cazuri de extragere ilicită a nisipului şi prundişului: un caz la Leova 

 Cazuri de tăieri ilicite şi braconaj: au fost întreprinse 16 raiduri  

antibraconaj, şi la IE Teleneşti au fost  ridicate 2 arme.    

2. Articole, 

emisiuni 
 AE Bălţi – publicaţie în ziarul  „SP” cu privire la situaţia ecologică din 

mun.Bălţi şi problemele cu care se confruntă  inspectorii ieşind în teren. 

 AE Cahul -  publicaţie în ziarul săptămînal  ,,Cahul Expres”, un articol 

privitor la obținerea autorizațiilor pentru tăierea arborilor din fondul 

forestier și a  vegetației din afara fondului forestier. 

 IE Donduşeni – publicaţie  în ziarul local cu tema: ,,Problemele de 

mediu”. 

 

 

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 SRL „Reconseivit” privind autorizarea 

tăierii de igienă a 7 arbori de specii diferite din strada I. Creangă, 61,  

mun. Chişinău, fiind preconizată obţinerea unui volum de 8,6 m3 masă 

lemnoasă.             

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea Agropiese TGR GRUP  privind 

autorizarea tăierii de igienă a 23 arbori de specii diferite din şoseaua 

Munceşti, 426, mun. Chişinău, fiind preconizată obţinerea unui volum 

de 13,5 m3 masă lemnoasă.             

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea primăriei satului Cigîrleni, raionul 

Ialoveni privind autorizarea tăierii de conservare, pe o suprafaţă totală 

de 5,3 ha, fiind preconizată obţinerea unui volum de 206,0 m3 masă 

lemnoasă.             

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea ÎS.pentru  Silvicultură „Iargara” privind 
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autorizarea tăierii de conservare şi igienă pe o suprafaţă totală de 170,6 

ha, fiind preconizată obţinerea unui volum de 16 700 m3 masă 

lemnoasă.            

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea primăriei satului Donduşeni, raionul 

Donduşeni privind autorizarea tăierii de curăţire pe o suprafaţă de 2,0 

ha, fiind preconizată obţinerea unui volum de 2,77 m3 masă lemnoasă.             

         Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 şi avizat  un dosar cadastral cu privire la modificarea categoriei  de  

destinaţie a terenului. 

 şi expertizat 7 dosare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. 

 demersul Primăriei comunei Cărpineni, rl Hînceşti privind eliberarea 

avizului ecologic pentru coordonarea selectării terenului pentru apeduct 

din satul Cărpineni. 

 petiţia cet. Coşula Anatolie din s. Albineţul Vechi, rl Făleşti cu privire la 

staţia de epurare din sat.    

 şi verificat corectitudinea întocmirii raportului anual de activitate a 4 

raioane privind resursele acvatice şi protecţia aerului atmosferic. 

 

Transferuri efectuate: 

 Suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice a 2 documentaţii de proiect – 0 lei. 

 Suma transferului de către beneficiari pe contul special al IES pentru 

servicii prestate complementare (investigaţii pe teren, analize de 

laborator) la  2 documentaţii de proiect –  2883,60 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 expertiză 

ecologică ulterioară a 7 proiecte de execuţie. 

 

Pregătit: 

 şi prezentat Ministerului Mediului informaţia referitor la implementarea 

Platformei de Autorizaţii de folosinţă a apei,  parte integră al planului de 

acţiuni pentru 2014 pentru implementarea Programului Strategic de 

modernizare tehnologică a guvernării ( e-Transformare).  

 avize la 3 proiecte de Hotărîre de Guvern privind transmiterea şi 

modificarea categoriei de destinaţie a terenurilor. 

 răspuns către Inspectoratul de Poliţie, sec.Botanica, Serviciul Investigare 

Fraude Economice referitor la nimicirea unui lot de produse alimentare cu 

termen de valabilitate expirat. 

 răspuns la solicitarea Ministerul Mediului referitor la folosirea apelor 

subterane din sondele arteziene pentru alimentarea cu apă potabilă a 

populaţiei şi coordonarea proiectărilor sondelor pentru captarea apelor 

subterane. 

 informaţia săptămînală cu privire la raidurile efectuate pentru 
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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 organizată de către Ministerul Mediului referitor la revizuirea 

mecanismului de aplicare a plăţilor pentru poluare la importul mărfurilor 

din UE. 

 la şedinţa organizată de către Ministerul Mediului în scopul elucidării 

situaţiei create ca rezultat al depozitării deşeurilor de către locuitorii 

raionului Anenii Noi la poligonul din s.Bulboaca. 

 la procedura de distrugere a lotului de marfă-dezinfectant  "Viruguat-240" 

în cantitate de 4000 kg cu termen de valabilitate expirat. 

 la şedinţa convocată de Ministerul Mediului cu privire la identificarea 

problemelor actuale ale lacului Ghidighici în scopul întreprinderii tuturor 

măsurilor necesare de elucidare într-un timp cît mai restrîns. 

 la şedinţa convocată de Ministerul Mediului cu privire la proiectul 

Ordinului privind modalitatea de ţinere a cadastrului de Stat al apelor şi a 

regulamentului privind modalitatea de ţinere  a Cadastrului de stat al 

apelor. 
 

Eliberat: 

 2  avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie: 

1.  „Aprovizionarea cu apă potabilă a satului Chelauza, r-nul Străşeni”, 

primăria satului Chelauza.  

2. „Staţia de tratare a apei din or. Corneşti, r-nul Ungheni”, primăria or. 

Corneşti.   

 

Expediat:  

 răspunsul în adresa Serviciului Piscicol privind eliberarea Autorizaţiilor 

de folosinţă specială a apei pe perioada 2013-2015 din sursele de apă de 

suprafaţă şi Avizelor expertizei ecologice eliberate la efectuarea lucrărilor 

în obiectele acvatice piscicole naturale pe perioada 2013-2015.  

 expediat răspunsul în adresa Centrului de Sănătate Publică din mun. 

Chişinău privind modul de a introduce unele schimbări în modelul 

Avizului eliberat în cadrul sistemului ghişeului unic.  

 

Întocmit: 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Bordea Dumitru pentru 

încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, de 

transportare şi de export al lemnului în temeiul art. 142 alin.(3), Cod 

contravenţional al Republicii Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 

6000 lei.  

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet.Micher Vladimir pentru 

încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, de 

transportare şi de export al lemnului în temeiul art. 142 alin.(3), Cod 

contravenţional al Republicii Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 
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6000 lei. 

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

 

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 2 509,4 mii lei, inclusiv 

săptămîna curentă - 599,0 mii lei. 

 Servicii ecologice prestate contra plată - conform planului de finanţare   

s-au aprobat  venituri pentru anul 2015 în sumă de 3 983,7 mii lei. 

Veniturile pentru săptămîna curentă constituie - 189,6 mii lei. 

 

 

3. 

 

Juridică 
 

Au examinat: 

 cererea prealabilă a ,,Antala-Com SRL” referitor la anularea procesului-

verbal cu privire la contravenţie întocmit de către inspectorul Agenţiei 

ecologice Chişinău, Ciugui Grigore, fiind perfectat răspunsul în limitele 

competenţei.  

 solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale referitor la 

eliberarea deciziilor de control planificat conform Graficului  controalelor 

planificate pe trimestrul I – 2015, fiind perfectate  deciziile de control 01-

23 DC/15 din 20.02.2015. 

 

Au participat: 

 la 16.02.2015, la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei sect. Rîşcani, 

mun. Chişinău pe cauza Gîrbu Nicolae către IES privind contestarea 

actului administrativ, fiind prelungită examinarea cauzei cu stabilirea 

unei noi şedinţe pentru data de 15.04.2015. 

 la 17.02.2015, la şedinţa de judecată pe cauza Gojan Feodora către AE 

Chişinău, IES şi Ministerul Mediului privind încasarea prejudiciului 

material şi moral, fiind stabilită o nouă şedinţă pentru data de 

11.06.2015.  

Au perfectat: 

 capitolul „Asistenţa juridică şi contravenţii de mediu” din Anuarul IES 

pentru anul 2014,  fiind definitivat cuprinsul tabelelor capitolului. 

 procura pe numele dlui Vasile Grozavu, şef Direcţie Inspecţia ecologică 

Rîşcani referitor la reprezentarea IES în vederea iniţierii procedurii 

necesare edificării oficiului IE Rîşcani. 

 

Au verificat: 

 Rapoartele săptămînale cu privire la rezultatele controalelor 

planificate/inopinate efectuate de AE Cahul, IE Sîngerei, IE Ungheni, IE 

Ocniţa, IE Soroca şi IE Edineţ iar rezultatele totalizate au fost plasate pe 

portalul electronic guvernamental www.controale.gov.md.  
 

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

 Şeful   Inspectoratului 
 

 Ex. D.Osipov,  

0-22-22-69-51 

 

 

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: 

 44  proiecte de execuţie, din ele: 1 PE a fost remis beneficiarului pentru 

completare; 3 PE pentru examinare repetată, 36 DP - repartizate pentru 

examinare curentă şi, după caz, de eliberat avizele respective. 

 materialele autorizaţiilor de folosinţă specială a apei (AMFSA) pentru 1 

întreprindere: 

1.S.A. „Apă-Canal” din Ungheni, str. Naţională, 9, or. Ungheni – au fost 

scanate actele solicitate conform Anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr.894 din 12.11.2013.  

 solicitarea cu privire la eliberarea Autorizaţiei pentru emisia poluanţilor 

în atmosferă ( AEPA) pentru 1  întreprindere:  

1. Î.C.S. ”Knauf-Gips” S.R.L., str. Ştefan cel Mare, 178, or. Bălţi.  

 

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 

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. 

 


