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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la 19.08.2013  până la  23.08. 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  290 acte de control; 

- au fost întocmite  189 procese-verbale (art.135 – 2; art.154 – 70; art.136 

– 15; art.115 – 6; art.114 – 10; art. 143 -8; art.116 – 15; art.109 – 8; 

art.156 – 6; art.142 – 5; art. 122 – 9; art.147 – 8; art.127 – 8; art.16 – 1; 

art.110 – 7; art.181 – 1; art.111 – 2; art.128 – 5 ; art.118 – 1; art. 115 - 

2); 

-  au fost prestate servicii în valoare de 88 122 lei, serviciile achitate     

constituie  47 933 lei; 

- au fost înaintate amenzi în valoare de 197 600 lei, sunt achitate în 

valoare de 85 400 lei 

- plata pentru poluarea mediului înaintată  47 905 lei, achitată 73 780 lei; 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate   29 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: 

 -   22  autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -   16  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

 -   3  autorizaţii  de folosinţă specială a apei; 

-   12 avize  ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 10  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 24 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 41 petiţii parvenite în structurile 

IES în formă de plîngeri şi semnale; 

 

Emisiuni TV, Radio: 

 IE Soroca – „Natura în Obiectiv”, Moldova 1 – „Locurile pitoreşti şi 

turistice din raionul Soroca”. 

mailto:ies@mediu.gov.md
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 Ecoturismul şi parcul Naţional Orhei. 

 Raport săptămînal.  

3. Cazuri  

relevante 
 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii. 

 Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului (02.08.2013, ora 

12
00

). 

b) Probleme de fond. 

1. Acţiuni şi 

măsuri 

curente de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat, 

 şi expediat răspunsul în adresa Dnei Ciuvaga Stela (str. Calea Ieşilor, 51/2, 

ap.22, or. Chişionău) privind cerinţele legislaţiei de mediu la amplasarea 

întepriderilor de creşterte a animalelor pe teritoriul din inravilanul şi 

extravilanul localităţilor; 

 şi înaintat propuneri în adresa Ministerului Meduiului la proiectul Hotărîrii 

Guvernului R.M. şi Regulamentului cu privire la folosirea apelor din 

acumulările de apă pentru necesităţile comunităţii, irigaţie şi piscicultură; 

 şi expediat în subdiviziunile IES Dispoziţia nr.21-d din 20.08.2013 cu privire 

la modul de elaborare a actelor de control beneficiarilor de resurse naturale 

solicitanţi de autorizaţii de mediu. 

  normativul de deversări limitat admisibile (DLA) de poluanţi cu apele uzate 

pentru 2  întreprinderi: 1. Î.M. ”Sudzucker Moldova” din or. Drochia; 2. 

Î.M. ”Sudzucker Moldova” din or. Făleşti; 

  inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberat 

autorizaţiile de emisii respectiv pentru 3 întreprinderi: 1. Î.I. ”Mînăscurtă 

Ion”, s. Şendreni, com. Vărzăreşti, r-nul Nisporeni; 2. G.Ţ. ”Trifan Andrei 

Mitrofan”, s. Şendreni, com. Vărzăreşti, r-nul Nisporeni; 3. S.R.L. ”Bisson-

Plus”, str. t. Ciorbă, 2, or. Nisporeni.  

 şi  remis  materialele pentru eliberarea autorizaţiei de emisii AEPA pentru 1 

întreprindere: S.R.L. ”Cavendo Tutus”, s. Doroţcaia, r-nul Dubăsari. 

Termenul de eliberare a AEPA este suspendat prin scrisoarea IES nr.1752 

din 21.08.2013, pînă la prezentarea rezultatelor investigaţiilor de laborator 

la sursele de poluare; 

 materialele parvenite  de la d-na Lungu Ana din mun. Chişinău, str. I.Vieru 

privind autorizarea unei tăieri de igienă a 2 arbori, de pe teren privat, fiind 

preconizată obţinerea a 0,26 m masă lemnoasă. 

Notă: 

       C                 Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzătoare 

 materialele parvenite de la Instituţia Medico-Sanitară Publică   Centrul 

Naţional Ştiinţifico –Practic Medicină de Urgenţă, mun. Chişinău, str. T. 

Ciorba, 1 privind autorizarea unei tăieri de igienă a 6 arbori de specii 

diferite, fiind preconizată obţinerea a 2,26 m
3
 . 

Notă: 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzătoare. 
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Eliberat, 

 3 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie: 

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

Glingeni; 

2. „Alimentarea cu apă a s. Recea, r-nul Străşeni”, primăria satului Recea; 

3. „Staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din s. Coloniţa, 

mun. Chişinău” al S.R.L. „Danatprt”. 

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

întreprinderi, 1 solicitare reîntoarsă solicitantului: 1. Î.M. ”Sudzucker 

Moldova” din or. Drochia; 2. Î.M. ”Sudzucker Moldova” din or. Făleşti; 3. 

”Piscicola Gura Bîcului” S.A., str. Calea Ieşilor,10, or. Chişinău  - prin 

scrisoarea IES a fost suspendată examinarea solicitării din cauza lipsei 

Regulamentului de exploatare a bazinelor de apă şi necesitatea prezentării 

rezultatelor investigaţiilor de laborator ale IES  
     
 

Participat, 

 la 17.08.2013 (dl V. Holban) la şedinţa comisiei de disciplină pentru 

examinarea cauzelor ce ţin de abaterile disciplinare ale dlui A. Ibrişim, V. 

Ciorbă, V. Catan, V. Dermenji, V. Zgîrcibabă, C. Vancea.  

 

 

Pregătit, 

 informaţia privind starea Uzinelor  de asfalt din R.Moldova. 

 răspuns la demersul parvenit de la Anenii Noi privind nerespectarea 

condiţiilor  ecologice la ferma de porcine şi bovine din s. Floreni,  r-nul 

Anenii Noi, conform art.6, al.2, lit. ,,c” subalin.7,  al  Legii nr.851 privind 

expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului,  beneficiarului i 

s-a întocmit act de control şi proces-verbal conform art. 156 Codul 

Contravenţional al R.Moldova. 

 

 

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 10 proiecte de execuţie:    

1. „Reabilitarea sistemului de irigare în s. Jora de Jos, r-nul Orhei”, Fondul 

Provocările Mileniului  - Moldova; 

2. „Reabilitarea sistemului de irigare în s. Coşniţa, r-nul Dubăsari”, Fondul 

Provocările Mileniului  - Moldova; 

3. „Reabilitarea sistemului de irigare în s. Roşcani, r-nul Anenii Noi”, Fondul 

Provocările Mileniului  - Moldova; 

4. „Reabilitarea sistemului de irigare în s. Puhăceni, r-nul Anenii Noi”, Fondul 

Provocările Mileniului  - Moldova; 

5. „Proiectarea reţelei de canalizare a s. Buşila, r-nul Ungheni”, primăria 

satului Buşila; 

6. „Staţia de epurare a apelor uzate de producere a fabricii de vin din s. 

Chirsova, r-nul Comrat” al S.R.L. „Invinprom”; 
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7. „Reutilarea tehnică. Producerea spirtului rectificat şi distilatului de vin cu 

capacitatea de 500 dal/zi la fabrica de vin din s. Chirsova, r-nul Comrat” al 

S.R.L. „Invinprom”; 

8. „Alimentarea cu apă în s. Făgureni, r-nul Străşeni”, primăria or. Străşeni; 

9. „Alimentarea cu apă a satelor Vulpeşti, Nicolaevca Nouă, Rezina, 

Mănoileşti, r-nul Ungheni”, Primarul com. Mănoileşti; 

10. „Modernizarea centralei termice la Î.M. „Beer Master” S.A. din or. Bălţi. 

Î.M. „Beer Master” S.A.                                                

 

 

Întocmit: 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie maistrului silvic  al ocolului  

Ghidighici Rotari Ion pentru întocmirea incorectă a materialilor primare în 

temeiul art. 142 alin (3) CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 

6000 lei. 

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

tăierea ilegală a unui arbore în temeiul art. 122 alin.(1) CC al R.Moldova, 

fiindu-i aplicată o amendă în sumă de 800,0 lei, prejudiciu cauzat mediului 

fiind de 19,8 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie Iavorschi Constantin maistrul 

silvic al ocolului Ghidighici pentru întocmirea incorectă a materialelor 

primare în temeiul art. 142 alin. (3) CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o 

amendă  de 6000 lei. 

  un proces-verbal cu privire la contravenţie maistrului silvic al ocolului 

Durleşti  Stepaniuc Ivan   pentru întocmirea incorectă a materialelor 

primare în temeiul art. 142 alin. (3)  CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o 

amendă de  4000 lei. 

  un proces-verbal cu privire la contravenţie şefului adjunct al ocolului 

silvic Ghidighici Maştaler Demitre  pentru întocmirea incorectă a 

materialelor primare în temeiul art. 142 alin. (3)  CC al R.Moldova, fiindu-

i aplicată o amendă de  4000 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Papucci Serghei   pentru 

vătămarea sau tăierea samavolnică a vegetaţiei din zonele verzi ale 

localităţilor în temeiul art. 182 CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o 

amendă de 1000 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie SRL „Inima Codrului” pentru 

tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 

alin.(2)  CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de  8000 lei. 

  un proces-verbal cu privire la contravenţie SRL „ INAMSTRO” pentru  

tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor  în temeiul art.122 alin. 

(2)   CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de  10000 lei, 

prejudiciul cauzat mediului fiind de 20160,0 lei. 

 

 

Efectuat,  

 un control în comun cu IE Căuşeni  a Staţiei de epurare  ÎM ,,Apă canal 

Căuşeni” cu întocmirea actului de control şi procesului -  verbal conform 

art. 111 Codul Contravenţional al R.Moldova. 

 un control în comun cu colaboratorii Inspectoratului de Poliţie Călăraşi cu 

privire la respectarea legislaţiei de mediu în prim. Săseni, r-nul Călăraşi. 
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Ca rezultat s-a depistat faptul tăierii ilicite din fondul forestier gestionat de 

primărie a unui număr de 505 arbori de diferite specii şi diametre. În 

rezultat prejudiciul cauzat mediului constituie 23896,8 lei, iar volumul 

masei lemnoase este de 109 
m3

. Materialele pe cazul dat vor fi înaintate 

Inspectoratului de Poliţie Călăraşi pentru atragerea la răspundere a 

persoanelor culpabile.   

 lucrările de coordonare la parchetele propuse pentru tăierile de produse 

principale în ocoalele silvice Durleşti, Ghidighici. 

 

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. 

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 304. 

 

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-august) constituie 6900,0 mii lei. De la începutul 

anului 2013 au fost înregistrate venituri în sumă de 9517,1 mii lei, inclusiv 

săptămîna curentă – 215,0 mii lei.   

  Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de 23.08.2013 constituie – 

5088,3 mii lei. 

- Servicii ecologice prestate contra plată.    La situaţia de 23.08.2013 suma 

acumulărilor la venituri constituie - 2316,8 mii lei, inclusiv săptămîna curentă -

66,0 mii lei sau 73% din cele planificate pentru 8 luni – 3157,0 mii lei.  

- Soldul disponibil din veniturile acumulate pentru perioada de raportare la 

situaţia de 23.08.2013 constituie - minus 161,7 mii lei.        

 

3. 

 

 

Juridică 

 

Examinat (sub aspect juridic), 

 solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 832/09 din 

20.08.2013 cu privire la eliberarea deciziei de control, pentru efectuarea 

controlului planificat conform Graficului controalelor planificate pentru 

trimestrul III al anului 2013,  fiind eliberată decizia de control nr.121-

DC/13; 

 solicitarea Cancelariei de Stat nr. 2503-217 din 16.08.2013 cu privire la 

transmiterea formularelor documentelor utilizate în procedura de control, 

fiind perfectat răspunsul în limita competenţelor; 

 petiţia de la ÎI „Pogurschi Grigore” cu privire la anularea actelor 

administrative, emise de IE Orhei, ca fiind nejustificate, fiind perfectat 

răspunsul nr.1730 din 19.08.2013 şi expediat în adresa petiţionarului; 

  situaţia creată în privinţa prejudiciului înaintat de IE Leova către primăria 

Borogani, fiind perfectată şi prezentată conducerii IES nota informativă pe 

cazul dat. 

 
A participat: 

 la şedinţa de judecată la Curtea de Apel Chişinău pe cauza contravenţională 

Inspectoratul Ecologic de Stat către SRL „Făclia” în contestarea Încheierii 

Judecătoreşti Judecătoria Cimişlia, fiind satisfăcute cerinţele IES, fiind 

dispusă rejudecarea cauzei de instanţa de fond în alt complet de judecată. 
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A efectuat: 
 

 la 22.08.2013, o deplasare şeful interimar ai secţiei juridice , dl Carp Serghei, 

la IE Anenii Noi, pe marginea desfăşurării anchetei de serviciu în baza 

Dispoziţiei IES nr. 16-d din 01.08.2013;  

 la 23.08.2013, de către specialiştii principali ai secţiei, dl Buzu Mihail şi dl 

Carp Serghei, s-a efectuat deplasarea la IE Orhei în vederea examinării 

faptelor expuse în petiţia cet. Pogurschii Grigore, fiind efectuat un control al 

activităţii inspecţiei ce ţine de emiterea actelor nominalizate în petiţie, 

ulterior urmînd a fi înaintate conducerii IES, propunerile de rigoare. 

 
A acordat: 

 asistenţă consultativ-metodică Agenţiilor şi Inspecţiilor ecologice, Direcţiilor 

şi Secţiilor din cadrul aparatului central al IES, referitor la examinarea 

petiţiilor, cauzelor contravenţionale, cererilor prealabile, contestaţiilor 

depuse, precum şi modalităţii recuperării prejudiciului cauzat mediului. 

 

 
A verificat şi coordonat:  

 proiectele de ordine cu privire la personal, de activitate curentă a IES, fiind 

asigurată temeinicia şi legalitatea emiterii acestora. 

 

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, 
● 40 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective.  

 

De examinat( demersuri, petiţii, solicitări, etc.,) 

 solicitarea Agenţiei Ecologice Chişinău dacă este necesară eliberarea 

Autorizaţiei de folosinţă specială a apei utilizatorilor din fîntînile de mină; 

 cererea unui grup de locuitori din str. 31 August, sectorul Slobozia 

Doamnei, or. Orhei, de a nu admite construcţia unei staţii de alimentare cu 

produse petroliere pe str. 31 August, nr.97/c, or. Orhei, motivînd, că în 

preajmă este amplasată şcoala, grădiniţa-creşă de copii nr.20; 

 solicitarea Agenţiei Ecologice Chişinău privind ordinea legalizării 

complexului mobil pentru spălarea automobilelor al „S-top Elit” din str. 

Columna, 170, mun. Chişinău; 

 petiţia unui grup de cetăţeni din s. Şaptebani, r-nul Rîşcani referitor la 

construcţia haznalei pentru stocarea apelor uzate de la o casă particulară. 

 

 

De efectuat, 

● un raid în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj; 

● deplasări după caz. 
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Vitalie CURARARI, 

 Şef  al  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. 

 


