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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 mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite  379 acte de control; 

- au fost întocmite  237 procese-verbale ( art.154 – 102; art.136 – 29; 

art.143 - 5; art.109 – 19; art.142 – 15; art. 122 – 11; art.181 – 6; art.147 – 

6; art.110 – 3; art.115 – 4; art.128 – 1; art.111 – 1; art.156 - 6; art.144 - 4; 

art.127 – 2; art.119 – 2; art. 135 – 5 ; art. 114 – 4; art. 116 – 2; art. 113 – 

1; art.182 – 1; art. 112 – 2; art. 120 – 2; art. 113 – 1; art. 153 - 3); 

-  au fost prestate servicii în valoare de 87 181 lei, serviciile achitate     

constituie  65 956 lei; 

- au fost înaintate amenzi în valoare de 185 100 lei, sunt achitate în 

valoare de 70 950 lei 

- plata pentru poluarea mediului înaintată  16 172 lei, achitată 13 708 lei; 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate   53 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: 

 -   52  autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -   10  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

-    5 autorizaţii  de folosinţă specială a apei; 

-   7 avize  ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică  19 proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 31 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 22 comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 36 petiţii parvenite în structurile 

IES în formă de plîngeri şi semnale; 
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Emisiuni, radio TV: 

 IE Teleneşti – Televiziunea centrală – „Practici pozitive a poligonului 

or. Teleneşti” 

 

Articole: 

 IE Soroca – ziarul „Observatorul de nord” pe tema: „Nu ardeţi 

frunzele”. 

 IE Criuleni – ziarul raional „Est Curier” – „Arderea frunzelor îţi 

subţiază buzunarele” 

 

 

 

 

 Raport săptămînal. 

3. Cazuri  

relevante 

 

 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii. 

 Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului (11.11.2013, ora 

12
00

). 

b) Probleme de fond. 

1. Acţiuni şi 

măsuri 

curente de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat, 

 şi avizat 7 dosare ale produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor; 

 şi pregătit răspuns la adresarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor al RM privind proiectul documentului normativ CP C.04.05.-

2011 „Recomandări de executare a normelor, regulilor şi procedeelor la 

lucrările de finisare”; 

 şi pregătit răspuns la adresarea SRL „Canion Club” referitor la determinarea 

gradului de evaluare a fertilităţii solului de pe terenul proprietate privată a 

SRL „Autoframe-FM” (s. Stăuceni, mun. Chişinău); 

 2 dosare cu privire la modificarea categoriei destinaţiei terenurilor; 

 şi pregătit răspuns la cererea SRL „MAG” privind distrugerea produselor  

cosmetice, care au fost deteriorate în rezultatul incendiului produs pe traseul 

M-2 Chişinău-Soroca, km 39 şi nu corespund normelor de întrebuinţare;   

 informaţia cu privire la deşeurile periculoase stocate la întreprinderi 

industriale; 

  materialele parvenite din partea Primăriei sat. Arioneşti, r-nul Donduşeni, 

privind autorizarea tăierii de regenerare rasă, pe o suprafaţă de 3,9 ha, fiind 

preconizată obţinerea a 295,0 m
3
 masă lemnoasă. 

Notă:  

           Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea Agenţiei „Moldsilva”  privind autorizarea 

tăierii de igienă selectivă în o/s Nisporeni, o/s Grozeşti şi o/s Poruceni, pe 

o suprafaţă de 140,4 ha, fiind preconizată obţinerea a 1516 m
3
 masă 

lemnoasă.  

Notă:                                              

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.  

 materialele parvenite din partea Agenţiei „Moldsilva”  privind autorizarea 

tăierii de igienă selectivă în o/s Otaci, pe o suprafaţă de 37,5 ha, fiind 
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preconizată obţinerea a 251,0 m
3
 masă lemnoasă.  

Notă: 

            Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea Agenţiei „Moldsilva”  privind autorizarea 

tăierii diverse în o/s Vadul lui Vodă, pe o suprafaţă de 0,08 ha, fiind 

preconizată obţinerea a 1,0 m
3
 masă lemnoasă.  

     Notă: 

      Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea Agenţiei „Moldsilva”  privind autorizarea 

tăierii diverse, o/s Talmaza, pe o suprafaţă de 79,8 ha, fiind preconizată 

obţinerea a 89,0 m
3
masă lemnoasă.  

Notă:  

             Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea Agenţiei „Moldsilva”  privind autorizarea 

tăierii de igienă, o/s Talmaza, pe o suprafaţă de 16,1 ha, fiind preconizată 

obţinerea a 652 m
3
 masă lemnoasă.  

Notă: 

             Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea Agenţiei „Moldsilva”  privind autorizarea 

tăierii diverse, o/s Olăneşti, pe o suprafaţă de 0,9 ha, fiind preconizată 

obţinerea a 83,0 m
3
 masă lemnoasă.  

Notă: 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea SRL „47 Parallel”   privind autorizarea 

tăierii de igienă din str. Lev Tolstoi 24/1 a 9 arbori, fiind preconizată 

obţinerea a 13,24 m
3
 masă lemnoasă.  

Notă: 

            Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea Î.M. „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor 

Verzi”  privind autorizarea tăierii de igienă a 101 arbori din Parcul „Valea 

Morilor”, fiind preconizată obţinerea a 12,3 m
3
 mun. Chişinău.  

Notă: 

              Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

 materialele parvenite din partea Primăriei com. Javgur,    r-nul Cimişlia,  

privind autorizarea tăierii de igienă, pe o suprafaţă de 11,5 ha, fiind 

preconizată obţinerea a 235,0  m
3
 masă lemnoasă.  

Notă: 

             Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea Bursei Imobiliare „Lara” SRL privind 

autorizarea tăierii de igienă din sat. Ustia, r-nul Dubăsari, pe o suprafaţă 

de 20,89 ha, fiind preconizată obţinerea a 107,0 m
3
 masă lemnoasă. 

Notă: 

             Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea Î.M. „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor 

Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă a 4 arbori în Parcul Nistrean, 

fiind preconizată obţinerea a  8,9 m
3
 masă lemnoasă. 

Notă: 

             Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea Primăriei sat. Batîr, r-nul Cimişlia  

privind autorizarea tăierii de regenerare rasă, pe o suprafaţă de 2,0 ha, 
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fiind preconizată obţinerea a 168,0 m
3
 masă lemnoasă. 

Notă: 

             Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea Primăriei sat. Porumbrei,  r-nul Cimişlia 

privind autorizarea tăierii de regenerare rase, pe o suprafaţă de  4,1ha, 

fiind preconizată obţinerea a 383,0 m
3
 masă lemnoasă. 

Notă: 

            Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea Primăriei sat. Palanca,  r-nul Ştefan Vodă 

privind autorizarea tăierii de igienă, pe o suprafaţă de 5,0 ha, fiind 

preconizată obţinerea a 44,0 m
3
 masă lemnoasă. 

Notă: 

            Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea Primăriei sat. Stoianovca,   r-nul 

Cantemir,  privind autorizarea tăierii de igienă selectivă, pe o suprafaţă de 

10,0 ha, fiind preconizată obţinerea a 79,0 m
3
 masă lemnoasă. 

Notă:  

            Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea Î.M.”Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor 

Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă, a unui arbore de specia ulm, 

din str. Uzinelor – 17.  

Notă: 

             Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 şi monitorizat informaţia la solicitarea Curţii de Conturi în vederea 

amplasării obiectivelor cu impact sporit în zonele şi fîşiile de protecţie a 

r.Răut şi r.Ichel; 

 şi prezentat informaţia la solicitarea Curţii de Conturi privind starea actuală 

şi eficacitatea lucrului  staţiilor de epurare a apelor uzate din RM. 

 şi prezentat informaţia referitor la solicitarea  Curţii de Conturi în vederea 

participării în şedinţe , seminare , perfecţionări în domeniul apelor. 

 şi prezentat informaţia la solicitarea Curţii de Conturi cu privire la calculul 

plăţii pentru poluarea mediului din 7 raioane RM; 

  şi elaborat Raportul de serviciu în adresa Şefului Inspectoratului Ecologic 

de Stat privind anularea AFSA eliberată de către Inspecţia Ecologică Ştefan 

Vodă pentru S.A. „Nistru-Olăneşti” cu încălcarea ordinului de competenţă 

şi în lipsa Avizului Serviciului Piscicol; 

  şi elaborat Raportul de serviciu cu propunerile respective în adresa Şefului 

Inspectoratului Ecologic de Stat, referitor la abaterile de la normele legale 

ale Agenţiei Ecologice Chişinău depistate în urma examinării proiectului de 

execuţie - „Staţia de alimentare a automobilelor cu produse petroliere în 

complex cu obiectul existent (spălătorie auto cu spaţii comerciale, oficii şi 

cafenea-bar (SASCOCB) pe str. Calea Orheiului, 17/1, sectorul Rîşcani, 

mun. Chişinău” al „OVM-Transcargo” S.R.L.; 

  elaborat şi prezentat Secţiei Sinteze Informaţionale a IES Raportul de 

activitate a Sistemului Expertizei Ecologice pe parcursul de 10 luni a anilor 

2012, 2013 cu propunerile respective pentru colegiul Ministerului; 

 şi prezentat informaţia la solicitarea controlorilor Curţii de Conturi referitor 

la calcularea prejudiciului cauzat în rezultatul încălcării legislaţiei apelor, 

precum şi a mărimii plăţii pentru poluare, documentaţiei ecologice eliberate 

Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti. 
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  şi eliberate materialele Autorizaţiei de folosinţă specială a apei (AFSA) 

pentru 3  întreprinderi: 

1. Î.M. „Resan”, str. Industrială, 21, or. Chişinău; 

2. S.A. „Piscicola Gura Bîcului”, str. Calea Ieşilor,10, or. Chişinău; 

3. S.A. „Franzeluţa”, str. Sarmizegetusa,30, or. Chişinău. 

 proiectul normativelor de deversări limitat admisibile (DLA) de poluanţi cu 

apele uzate şi întocmit Avizul de acordare respectiv  pentru 1  întreprindere : 

Î.M. „Resan”, str. Industrială, 21, or. Chişinău; 

 proiectele normativelor emisiilor limitat admisibile (ELA) de poluanţi în 

aerul atmosferic şi eliberat autorizaţia pentru emisia poluanţilor în aerul 

atmosferic pentru  1 întreprindere : Î.M. „Trans Oil Refinery” S.R.L., str. 

Bugeacului, 24, or. Ceadîr-Lunga; 

  inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberat 

autorizaţia pentru emisia poluanţilor în aerul atmosferic pentru 1 

întreprindere : „Basapetrol” S.R.L., s. Baraboi, r-nul Donduşeni. 

 

Eliberat, 

 5 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie:                                                               
1. „Curăţarea canalelor de evacuare a apelor pluviale în hotarele administrativ-

teritoriale ale or. Orhei şi com. Vatici, r-nul Orhei” (Etapa I - com. Vatici) al Î.S. 

„Protecţia Solurilor şi Îmbunătăţiri Funciare”; 

2. „Spălătorie auto autonomă cu camera pentru clienţi în s. Giurgiuleşti, r-nul 

Cahul” al persoanei fizice Niculiseanu Vasile; 

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

Leova), Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor. Examinarea a fost reactualizată 

prin cererea nr.01.10.2013 a Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor” nr.2330 din 

03.10.2013; 

4. „Vulcanizare, spălătorie auto şi bar din s. Călugăr, r-nul Făleşti, traseul Bălţi-

Ungheni” al S.R.L. „Solconat”. De către beneficiar a fost prelungit termenul de 

examinare din 02.10.2013;    

5. „Staţie multicarburant de alimentare a autovehiculelor nr.64 din str. s. 

Cişmea, r-nul Orhei. Reconstrucţie” al S.R.L. „Lukolil - Moldova”. 

 

Efectuat: 

 un control cu ieşire la faţa locului în rl Anenii Noi la SA „ Agrovin 

Buliboaca”  în comun cu inspectorii IE Anenii Noi cu întocmirea actului de 

control şi a 2 procese verbale conform art  154, art. 144 CC RM.; 

  un control cu ieşirea la faţa locului în comun cu IE Cimişlia la depozitul 

deşeurilor menajere din or.Cimişlia, SRL “ Axedum”, f-ca avicola, 

s.Iurievca, r-nul Cimişlia, cu întocmirea actelor de control şi proceselor 

verbale.  

  

Participat, 

 la şedinţa Consiliului Republican Interdepartamental pentru Aprobarea 

Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor al R.Moldova;  

 la şedinţa organizată de Agenţia „Apele Moldovei” cu scopul examinării 

adresării SA „Intertur” privind posibilitatea încheierii contractului de arendă 

funciară a terenului aferent construcţiilor, proprietate privată, amplasate pe 

malul drept al lacului Ghidighici; 

 la şedinţa organizată de Ministerul Mediului cu privire la soluţionarea 
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problemei locaţiilor contaminate cu poluanţi organici persistenţi ca urmare a 

adresării SA „ECOPRO”; 

 în şedinţa de lucru în cadrul proiectului regional „ Protecţia mediului în 

bazinele rîurilor internaţionale”  organizată de către MM; 

 în şedinţa ordinară a Consiliului Sectorial de Coordonare a asistenţei 

externe „ Mediu, aprovizionarea cu apă şi canalizare”  organizată de către 

MM. 

 

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 19 proiecte de execuţie: 

1. „Extinderea apeductului şi canalizarea s. Cneazevca, r-nul Leova”, primăria 

comunei Cneazevca; 

2. „Staţie de alimentare a automobilelor cu hidrocarburi gazoase lichefiate şi 

gaz comprimat din str. Uzinelor 8/1, or. Chişinău” al „Gazenergoexpert” S.R.L.; 

3. „Lucrări de consolidare a terenului afectat de procesele de eroziune şi 

alunecări în hotarele administrativ-teritoriale ale s. Covurlui, r-nul Leova”, 

primăria satului Covurlui; 

4. „Reţelele de canalizare şi staţiile de epurare a apelor reziduale din s. Crihana 

Veche, r-nul Cahul”, primăria satului Crihana Veche; 

5. „Staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din str. Chişinău, 

or. Nisporeni” al persoanei fizice Ciocan Ion; 

6. „Forarea sondei exploatabile pentru aprovizionarea cu apă a s. Cornova, r-

nul Ungheni”, primăria satului Cornova; 

7. „Staţia de alimentare cu gaz lichefiat din s. Costeşti, r-nul  Ialoveni” al 

S.R.L. „Pe costişă”; 

8. „Post de alimentare cu gaz (HGL) în componenţa staţiei existente nr.03 din 

şos. Hînceşti, or. Chişinău” al S.R.L. „Bemol Retail”; 

9. „Post de alimentare cu gaz (HGL) în componenţa staţiei existente nr.30 din 

bd. Dacia, or. Chişinău” al S.R.L. „Bemol Retail”; 

10. „Post de alimentare cu gaz (HGL) în componenţa staţiei existente nr.25 din 

str. Grenoble,134/3, or. Chişinău” al S.R.L. „Bemol Retail”; 

11. „Post de alimentare cu gaz (HGL) în componenţa staţiei existente nr.37 din 

şos. Munceşti, or. Sîngera, mun. Chişinău” al S.R.L. „Bemol Retail”; 

12. „Post de alimentare cu gaz (HGL) în componenţa staţiei existente nr.11, s. 

Voloviţa, r-nul Soroca” al S.R.L. „Bemol Retail”; 

13. „Post de alimentare cu gaz (HGL) în componenţa staţiei existente nr.12 din 

str. Independenţei, or. Sîngerei” al S.R.L. „Bemol Retail”; 

14. „Monobloc de alimentare cu gaz (HGL) în componenţa staţiei existente nr.27 

din or. Edineţ, tr. Brest-Chişinău-Odesa, km.662” al S.R.L. „Bemol Retail”; 

15. „Post de alimentare cu gaz (HGL) în componenţa staţiei existente nr.22 din s. 

Chetrosu, r-nul Drochia” al S.R.L. „Bemol Retail”; 

16. „Post de alimentare cu gaz (HGL) în componenţa staţiei existente nr.06 din 

str. Gribov 2, or. Leova” al S.R.L. „Bemol Retail”; 

17. „Post de alimentare cu gaz (HGL) în componenţa staţiei existente nr.02 din 

str. Ştefan cel Mare, 117/3, or. Cimişlia” al S.R.L. „Bemol Retail”; 

18. „Post de alimentare cu gaz (HGL) în componenţa staţiei existente nr.01 din 

str. Şoseaua Şcheia, 76, or. Cahul” al S.R.L. „Bemol Retail”; 
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19. „Post de alimentare cu gaz (HGL) în componenţa staţiei existente nr.05 din s. 

Balabani, r-nul Taraclia” al S.R.L. „Bemol Retail”. 

 

Întocmit: 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Cotiujanschii Victor  

pentru încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de 

recoltare, de transportare şi de export al lemnului, în temeiul art. 142 

alin.(3) CC al R.M., fiindu-i aplicată o amendă de 5000,0 lei;  

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Curschii Aritina pentru 

neîndeplinirea prevederilor legislaţiei privind expertiza ecologică de stat şi 

evaluarea impactului asupra mediului, în temeiul art. 156 CC al R.M., 

fiindu-i aplicată o amendă de 2000,0 lei, prejudiciul cauzat Mediului 

constituie 20304,0 lei; 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie SRL „Restant Business” 

pentru decopertarea şi distrugerea neautorizată a litierei, a păturii vii şi a 

stratului superior de sol fertil, în temeiul art. 120  CC al R.M., fiindu-i 

aplicată o amendă de 3000,0 lei;   

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

neîndeplinirea prevederilor legislaţiei privind expertiza ecologică de stat şi 

evaluarea impactului asupra mediului, în temeiul art. 156 CC  al R.M., 

fiindu-i aplicată o amendă de 8000,0 lei;   

  un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Codrean Simion pentru 

tăierea ilicită a arborilor, în temeiul art. 122 alin. (1) CC al R.M., fiindu-i 

aplicată o amendă de 1000,0 lei, prejudiciul cauzat Mediului constituie 

305,28 lei;  

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Cărcimaru Eugen  pentru 

tăierea ilicită a arborilor, în temeiul art. 122 alin. (2) CC al R.M., fiindu-i 

aplicată o amendă de 800,0 lei, prejudiciul cauzat Mediului constituie  

2016,0 lei;  

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Cărcimaru Eugen pentru 

încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor, în temeiul art. 154 alin. (1) 

CC al R.M., fiindu-i aplicată o amendă de 800,0 lei; 

 un  act de control  - SA „ Cariera Micăuţi „  s. Gornoe, r-nul Străşeni. 

 

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-noiembrie) constituie 8300,0 mii lei. De la 

începutul anului 2013 au fost înregistrate venituri în sumă de 11493,5 mii lei, 

inclusiv săptămîna curentă – 70,5 mii lei.   

  Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de la 08.11.2013 constituie – 

4554,4 mii lei. 

- Servicii ecologice prestate contra plată. Situaţia de la 14.11.2013 -  suma 

acumulărilor la venituri constituie 3321,8 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 

39,7  mii lei (sau 91 % din cele planificate pentru 11 luni – 3641,0 mii lei).  

Soldul disponibil din veniturile acumulate pentru perioada de raportare a 

situaţiei de la 14.11.2013 constituie - minus 256,0 mii lei.    



Raport de activitate a IES 

 
 

 

 

3. 

 

Juridică 
 

Examinat (sub aspect juridic)şi perfectat, 

 în comun cu DIG demersul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor cu privire la soluţionarea problemei privind eliberarea a 

950m
3
 de cernoziom pentru formarea stratului de sol fertil la amenajarea 

teritoriului aferent clădirii Parlamentului RM, la necesitate fiind prezentată 

informaţia relevantă; 

 cererea prealabilă a dlui Grigore Iliescu referitor la solicitarea revocării 

ordinului IES nr. 243-p din 10 octombrie, 2013 cu privire la destituirea din 

funcţia publică, urmează a fi perfectat răspunsul în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

 plîngerea dnei Bradiştean Natalia, s. Ermoclia, r-nul Ştefan Vodă cu privire 

la acţiunile inspectorilor IE Ştefan Vodă în procesul inspectării efectuate pe 

data de 22 octombrie, 2013 pe teritoriul s. Ermoclia, r-nul Ştefan Vodă, pe 

cazul dat au fost solicitate explicaţiile de rigoare a inspectorilor IE Ştefan 

Vodă şi  urmează a fi perfectat răspunsul în conformitate cu legislaţia în 

vigoare; 

 raportul dnei Roşca Violeta, şef IE Drochia cu privire la acţiunile şoferului 

IE Drochia, fiind perfectat răspunsul corespunzător. 

 

Au  participat:  

 şedinţa de judecată la judecătoria sect. Rîşcani pe cauza Bularga Mihail către 

IES privind anularea actului administrativ, pentru pregătirile judiciare a fost 

elaborată şi prezentată instanţei referinţa pe cazul dat; 

 şedinţa de judecată la judecătoria sect. Rîşcani pe cauza Sapunji Matvei către 

IES privind recuperarea prejudiciului cauzat; 

 la comisia de concurs privind ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul 

IES. 

 

Au elaborat: 

 recurs asupra hotărîrii sect. Rîşcani cu privire la admiterea contestaţiei 

depuse împotriva proceselor-verbale cu privire la contravenţie întocmite pe 

numele S.A.„Plai Gură de Rai” de către agentul constatator al IES. 

 

Au  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. 

 

 

 

 



Raport de activitate a IES 

 
 

 

                                                                                                                             

 

 

Vitalie CURARARI, 

 Şef  al  Inspectoratului   
 

 

 

 

 

 

Ex.D.Osipov 22-69-15   

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, 

 48  proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective la cele 

examinate.  

 

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

 solicitarea cu privire la eliberarea Autorizaţiei pentru emisia poluanţilor în 

atmosferă ( AEPA) pentru 1 întreprindere: „Cavendo Tutus” S.R.L., s. 

Doroţcoie, r-nul Dubăsari. 
 

  

De participat: 

 la 27.11.13( A.Moldovan, M.Petreanu) la cea de a doua sesiune a 

seminarului organizat de Ministerul Mediului cu agenda „Elaborarea 

Planului Naţional de acţiuni pentru ratificarea şi implementarea 

protocoalelor Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe 

distanţe lungi (CLRTAP)”, din cadrul proiectului „Guvernarea calităţii 

aerului în ţările din Europa de Est”. 
 

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; 304 angajaţi. 

 


