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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la 19.07.2013  până la  26.07. 2013 

 

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

226915. 

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

 

Nr

. 

Compone

nta 
Material 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 

totalizato-

are pe  

Inspecto-

rat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite  314 acte de control; 

- au fost întocmite  125 procese-verbale (art.154 – 30,  art.181 – 2, art.136 

- 17, art.109 – 12;art.114 – 8;art.147 – 2;art.112 – 1;art.143 – 13;art.115 

– 9;art.156 – 4; art.122 – 4; art.110 – 1; art.113 – 4; art.116 – 3; art.127 – 

3; art.142 – 4; art.120 – 1;art.128 – 1;art.181 – 2; art.144 – 1; art.118 – 

2; art.135 – 1).  

- au fost prestate servicii în valoare de 66 070 lei, serviciile achitate  

constituie  62 436 lei; 

- au fost înaintate amenzi în valoare de 105 600 lei, sunt achitate în 

valoare de 38 400 lei 

- plata pentru poluarea mediului înaintată –  119 802 lei, achitată –            

96 474 lei; 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate   22 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: 

 -   23 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -   10 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

 -   2  autorizaţii  de folosinţă specială a apei; 

-   6  avize  ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică  6  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 43 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 24 comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 40 petiţii parvenite în structurile 

IES în formă de plîngeri şi semnale; 
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2.  
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web IES 

 

   Articole: 

 IE Şoldăneşti - TV Locală ,,Impuls TV” -  “Folosirea neutorizată a 

subsolului”. 

 IE Glodeni – “Cîmpia Glodenilor” - „Utilizarea produselor de uz 

fitosanitar de către SRL „Angard Viraj”.   

 

 

 

 

 Ministerul Mediului a consolidat baza tehnico – materială a 

Inspectoratului Ecologic de Stat cu încă un set numeros de unităţi 

auto.  

 Raport saptamînal.  

3. Cazuri  

relevante 
 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii. 

 Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului (19.07.2013, ora 

12
00

). 

 

b) Probleme de fond. 

1. Acţiuni şi 

măsuri 

curente de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat, 

 inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberat 

autorizaţiile de emisii respective pentru 1 întreprindere:  Î.M. ”Auto Mall” 

S.R.L., str. Calea Ieşilor, 10, or. Chişinău. 

  petiţia privind modul de exploatare a bazinului acvatic din r-nul Hînceşti, 

satele Mingir şi  Semionovca; 

 şi prezentat răspuns  la petiţia  dnei   Grumeza, r-nul Drochia cu privire la  

depozitarea ilegală a deşeurilor; 

  materialele Întreprinderii Silvo-Cinegetice „Sil Răzeni” privind autorizarea 

tăierii diverse în unitatea amenajistică 20H/1, pe o suprafaţă de 0,1 ha, fiind 

preconizat obţinerea a 20,0 m
3
 masă lemnoasă. 

Notă: 

     Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 dosarul cadastral privind modificarea categoriei de destinaţie a terenului 

agricol, proprietatea privată a S.C. „Rumeon” SRL, amplasat în limitele 

administrative ale comunei Băcioi, mun. Chişinău, cu suparafaţă de 1,4695 

ha, cu scopul necesităţii proiectării şi construirii unui dealer-centru de 

comercializare a automobilelor Volkswagen şi Audi cu staţie de asistenţă 

tehnică; 

 solicitarea Consiliului Municipal Chişinău al Veteranilor privind eliberarea 

legitimaţiilor pentru inspectorii voluntari de mediu din cadrul Consiliului; 

 demersul, referitor la finanţarea lucrărilor de amenajare cu spaţii verzi a 

teritoriului adiacent al Casei Teritoriale de Asigurări Sociale Bălţi. 

 şi  anulat avizul nr. 004251 din 08.06.2013 de acordare a terenului pentru 

amplasarea şi proiectarea obiectului eliberat de Inspecţia ecologică 

Ialoveni pentru SRL „Dumbrava Nestemată”; 

  solicitarea primăriei Vorniceni, r-nul Străşeni referitor la eliberarea 

autorizaţiei pentru efectuarea tăierilor de igienă selectivă în fondul forestier 

gestionat; 

 şi acordat Inspecţiei ecologice Ungheni ajutorul metodologic solicitat 

privind coordonarea tăierilor de produse principale în fondul forestier 
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gestionat de ÎSS „Silva-Centru” Ungheni, preconizate pentru anul 2014; 

 şi avizat 1 material de modificare a categoriei destinaţiei terenului; 

 şi avizat 1 proiect de Lege cu privire la modificarea destinaţiei unor 

terenuri.  

 
Eliberat, 

 4 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie,: 

1. „Alimentarea cu apă a s. Vozneseni, s. Troiţa, s. Troian, r-nul Leova”, 

primăria comunei Vozneseni; 

2. .„Proiectarea reţelelor de canalizare menajer-fecaloidă pe str. Gh. Asachi, 

Negruzzi, Trandairilor, Vatra, Testimiţanu, Viilor, Pucioasa, Şt. Neaga, B. 

Herculane, E. Loteanu, E. Doga, Bernadazzi, M. Manole, Cuza Vodă, 

(Etapa III) din or. Vadul lui Vodă, mun. Chişinău” al S.R.L. „Boncom 

Proiect”; 

3. „Construcţia garajului şi schimbarea destinaţiei garajuluii cu anexă în 

vulcanizare şi spălătorie auto din str. Petru Rareş 36, 38°, or. Rîşcani” al 

persoanei fizice Axentii Adrian; 

4. „Reconstrucţia sisetmului de aprovizionare cu apă potabilă şi de 

canalizare din s. Baccelia, r-nul Căuşeni” (Corectare), primăria satului 

Baccelia. 

 

Participat, 

 la şedinţa de la Ministerului Mediului cu privire la expediţia  pe r. Prut. 

 la 23 iulie 2013 în şedinţa de lucru, cu privire la examinarea procedurii de 

import în R.M. a substanţelor chimice care distrug stratul de ozon, la şedinţa 

organizată de Ministerul Transpoturilor şi Infrastructurii Drumurilor referitor 

la lucrările de reabilitare, modernizare şi extindere a drumului M1 Chişinău-

Leuşeni (sectorul km 6-14).     

 

Pregătit, 

 o scrisoare pentru Ministerul Mediului cu privire la inundaţia s.Costeşti r-nul 

Ialoveni care a poluat solul şi canalele de scurgere a apelor meteorice; 

 o informaţie cu privire la sesizarea Serviciului de Informaţii şi Securitate  

privind gestionarea deşeurilor şi plata pentru poluarea mediului; 
 răspuns la petiţia cet. G. Cucereavîi locuitor a s. Briceni, r-nul Donduşeni 

referitor la utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru protecţia pomilor 

fructiferi de catre cet. A. Creţu.   

    

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) pentru ulterioara 

expertiză ecologică 6 proiecte de execuţie: 

1. “Reconstrucţia sisetmului de aprovizionare cu apă potabilă şi de canalizare 

din s. Baccelia, r-nul Căuşeni” (Corectare), primăria satului 

Baccelia(executat); 

2. „Alimentarea cu apă a s. Glingeni, r-nul Şoldăneştui”, primăria satului 

Glingeni; 

3. „Centru comercial cu oficii, parcări subterane şi spălătorie auto din str. 
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Mircea cel Bărtrîn, 20, or. Chişinău” al Î.C.S. „AR & L Construction 

Group”; 

4. „Proiectarea reţelelor de canalizare şi staţiei de epurare din s. Răzeni, r-nul 

Ialoveni”, primăria comunei Răzeni; 

5. „Lucrări de reparaţie a drumului Mingir (raionul Hînceşti) – Tomai (raionul  

Leova)”, Î.S. „Administraţia de Stat a Drunurilor; 

6. „Aprovizionarea cu apă potabilă a s. Heciul Nou, r-nul Sîngerei”, primăria 

comunei Heciul Nou. 

         
Efectuat,  

 1 control de stat asupra activităţii de întreprinzător la SA. „Cariera 

Micăuţi” din satul Gornoe, com. Micăuţi raionul Străşeni cu scopul 

verificării respectării legislaţiei ecologice privind protecţia mediului şi 

folosirea raţională a resurselor naturale. 

 

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. 

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 310. 

 

2. Financiară - Contribuţia la FEL –conform planului de finanţare s-au aprobat venituri şi 

cheltuieli  pentru anul 2013 în sumă de 8700,0 mii lei, iar planul precizat pentru 

perioada de gestiune (ianuarie-iulie) constituie 6500,0 mii lei. De la începutul 

anului 2013 au fost înregistrate venituri în sumă de 8561,8 mii lei, inclusiv 

săptămîna curentă – 243,0 mii lei.   

- Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de 26.07.2013 constituie – 

5020,2 mii lei. 

- Servicii ecologice prestate contra plată.    La situaţia de 26.07.2013 suma 

acumulărilor la venituri constituie 2183,3 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 

230,8 mii lei sau cu 74,7 % din cele planificate pentru 7 luni - 2922,0 mii lei. 

Soldul disponibil din veniturile acumulate pentru perioada de raportare la 

situaţia de 26.07.2013 constituie - minus 146,7 mii lei.        

 

 

3. 

 

Juridică 
Examinat (sub aspect juridic), 

 şi avizat Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la abrogarea unor 

hotărîri de guvern”. Termen – pe parcursul săptămînii. 

 şi perfectat răspunsul la petiţia parvenită de la SC „BUICANI REAL 

ESTATE HOLDING” SRL cu privire la examinarea acţiunilor ilegale 

privind defrişarea unor arbori. Termen – pe parcursul săptămînii.    

 

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, 
● 22 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. Î.S. „MOLDRESURSE” în proces de insolvabilitate;        

2. Î.S. „Direcţia Nodului Hidrotehnic „Costeşti – Stînca”. 
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Vitalie CURARARI, 

 Şef  al  Inspectoratului                               
 Ex.D.Osipov 22-69-15   

  proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 

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

pentru 1 întreprindere: C.P. „Universal-2”, s. Tvardiţa, r-nul Taraclia. 

 

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. 

 


