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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. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări 

totalizato-

are pe  

Inspecto-

rat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite  447 acte de control; 

- au fost întocmite  224  procese-verbale ( art.154 – 71; art.136 – 13; 

art.143 - 5; art.109 – 28; art.142 – 11; art. 122 – 23; art.181 – 1; art.147 – 

15; art.110 – 2; art.115 – 8; art.128 – 9; art.111 – 3; art.156 - 7; art.144 - 

2; art.127 – 8; art.119 – 1; art. 135 – 3 ; art. 114 – 5; art. 116 – 4; art. 113 

– 1;  art. 112 – 1; art. 120 – 1; art. 337 – 1; art. 149 - 1); 

 

-  au fost prestate servicii în valoare de 57 174 lei; 

 

- au fost înaintate amenzi în valoare de 201 200 lei; 

- plata pentru poluarea mediului  calculată  12 650 lei; 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate   52 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: 

 -   42  autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -   3  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

-   15  avize  ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică  12  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 32 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 25 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; 
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2.  

 

 

 

 

 

 

pagina 

web IES 

 

Emisiuni, radio TV: 

 IE Căuşeni – Televiziunea local – Emisiune  la tema „Daca sunt  lupi in   

regiune”. 

 

 Raport săptămînal. 

 Anuarul IES – 2012 

Articole: 

 În calea răufăcătorilor 

 Braconaj în Ocolul  Silvic Pîrliţa 

3. Cazuri  

relevante 

 

 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii. 

 Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului Mediului 

(18.11.2013, ora 12
00

). 

b) Probleme de fond. 

1. Acţiuni şi 

măsuri 

curente de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat, 

  şi avizat 12 dosare ale produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, 

 şi avizat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la schimbarea destinaţiei 

categoriei unor terenuri agricole în legătură cu construcţia turnurilor pentru 

amplasarea antenelor şi a echipamentelor reţelei celulare  de către SA 

„Moldtelecom”;  

 şi pregătit răspuns la adresarea Ministerului Sănătăţii privind proiectul 

Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind 

buna practică de fabricaţie a materialelor şi obiectelor destinate să vină în 

contact cu produsele alimentare”; 

 şi pregătit răspuns  la adresarea S.A. „Intertur” către Guvernul Republicii 

Moldova referitor la încheierea contractului de arendă a terenului aferent 

construcţiilor, proprietate privată amplasate pe malul drept al lacului 

Ghidighici; 

 şi pregătit răspuns la adresarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor privind eliberarea solului fertil pentru amenajarea teritoriului 

aferent clădirii Parlamentului RM; 

 şi pregătit răspuns la demersul dlui Ion Butmalai, deputat în Parlamentul 

RM, adresat Guvernului RM privind urgentarea începerii lucrărilor de 

stopare a proceselor erozionale din intravilanul s.Goteşti, r-nul Cantemir; 

 şi pregătit răspuns la adresarea primarului satului Chiriet-Lunga, r-nul Ceadîr 

Lunga referitor la permiterea exploatării zăcămîntului de argilă din cariera 

neautorizată situată în extravilanul localităţii pentru repararea drumurilor 

locale; 

 demersul Primăriei com.Ocolina, rl. Soroca privind  implicarea în 

cazul de evacuare neautorizată a apei din bazinul acvatic; 
 materialele parvenite din partea Primăriei sat. Logăneşti,   r-nul Hînceşti, 

privind autorizarea tăierii de regenerare rasă, pe o suprafaţă de 1,1 ha, 

fiind preconizată obţinerea a 46,0 m
3
 masă lemnoasă. Ca rezultat a fost 

eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător; 

 materialele parvenite din partea „Effes Vitanta” SA   privind autorizarea 

tăierii de igienă a 4 arbori din mun. Chişinău, str. Uzinelor 167, fiind 

preconizată obţinerea a 1,2 m
3
 masă lemnoasă. Ca rezultat a fost eliberată 

autorizaţia de tăiere corespunzător; 

 materialele parvenite din partea Î.M. „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor 
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Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă în 16 parchete din Parcul silvic 

Nistrean, fiind preconizată obţinerea a 1740,0 m
3
. Ca rezultat a fost 

eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător; 

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

Basarabeasca, privind autorizarea tăierii de igienă rasă şi conservare pe o 

suprafaţă totală de 3,19 ha, fiind preconizată obţinerea a 221,0 m
3
 masă 

lemnoasă. 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 din mun. 

Chişinău, str. Albişoara 17, fiind preconizată obţinerea a    1,31 m
3
 masă 

lemnoasă. Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător; 

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

privind autorizarea tăierii de igienă rasă pe o suprafaţă de 2,0 ha, fiind 

preconizată obţinerea a 78,0 m
3
 masă lemnoasă. Ca rezultat a fost 

eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător; 

  materialele parvenite din partea Primăriei sat. Toceni,     r-nul Cantemir  

privind autorizarea tăierii de igienă rasă şi conservare  pe o suprafaţă totală 

de 3,65 ha, fiind preconizată obţinerea a 172,0 m
3
 masă lemnoasă. Ca 

rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 

Eliberat, 

 12 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie:                                                               

1. „Reţele de apă potabilă şi canalizare în complex cu staţia de epurare, 

rezervor de apă şi fîntînă arteziană din s. Ustia, r-nul Dubăsari” primăria s. Ustia, r-

nul Dubăsari ; 

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

S.R.L. „Pe costişă”; 

3. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat în complex cu 

obiectivul existent (spălătorie auto cu spaţii comerciale, oficii şi cafenea - bar)” pe 

str. Calea Orheiului 17/1, Sectorul Rîşcani, mun. Chişinău” al S.R.L. „OVM-

TRANCARGO”; 

4. „Extinderea apeductului,  etapa II de proiectare a sistemului de alimentare cu 

apă în s. Gălăşeni, r-nul Rîşcani”, primăria comunei Gălăşeni ; 

5.  „Proiectul de forare a sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apă a staţiei 

de alimentare cu carburanţi în s. Balabanu, r-nul Taraclia” al  „Bemol Retail” 

S.R.L.; 

6. „Abator de bovine în extravilanul s. Ţarigrad, r-nul Drochia” al persoanei 

fizice Saptaru Silvia; 

7. „Studiul de fezabilitate şi proiectul de execuţie Reconstrucţia drumului 

Sagaidac-Porumbrei M-3 (Chişinău – Cimişlia – Vulcăneşti – Giurgiuleşti - 

frontiera cu România) r-nul Cimişlia” al primăriei s. Sagaidac, r-nul Cimişlia ; 

8. „Alimentarea cu apă a satului Măcăreşti, r-nul Ungheni” primăria com. 

Măcăreşti, r-nul Ungheni ; 

9. „Elaborarea proiectului reţelelor de canalizare şi a staţiei de epurare din s. 

Ţînţăreni, r-nul Anenii Noi”, primăria com. Ţînţăreni ; 

10. „Alimentarea cu apă potabilă a satului Dobruşa, r-nul Şoldăneşti”, primăria 

comunei Dobruşa ; 

11. „Reţeaua de canalizare şi staţia de epurare din satul Dobruşa, r-nul 

Şoldăneşti”, primăria comunei Dobruşa ; 

12. „Spălătorie şi cosmetica auto din str. Carpişin, 66c, or. Briceni”, al S.R.L. 
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„Briauto-Lux” .  

 

Efectuat: 

 O deplasare în s. Palanca, rl. Ştefan Vodă cu privire la barajul piscicol. 

S-a întocmit act de control şi s-au dat indicaţi primăriei s. Palanca să 

suspende efectuarea lucrărilor în zona riverană a r. Nistru pînă la 

coordonarea lucrărilor cu organele de mediu; 

 O deplasare în s. Purcari, rl. Ştefan Vodă referitor  la depozitul pentru 

păstrarea tehnicii agricole şi amplasarea sondei arteziene. S-a întocmit act de 

control  şi s-a prescris SRL ,,Bravo Wine” sistarea lucrărilor pînă la 

obţinerea avizului pozitiv al expertizei ecologice de stat. 

  

Participat, 

● la şedinţa organizată de Ministerul Mediului cu privire la atelierul de 

instruire destinat membrilor grupului ministerial de lucru SAICM cu 

tematica „Metodele de ridicare a nivelului de conştientizare a publicului 

privind securitatea chimică”; 

● la şedinţa Comisiei de experţi pentru înregistrarea produselor biodistructive, 

organizată de Ministerul Sănătăţii. 

 la cursul de instruire cu tematica ,,Managementul proiectului şi consolidarea 

instituţională”, organizat de către Unitatea de Implementare a Proiectelor de 

Aprovizionare cu Apă şi Canalizare. 

 

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 12 proiecte de execuţie: 

 

1. „Uzina de producere a asfaltobetonului din strada N. Iorga, or. Cimişlia”, al 

„Irinda Prim” S.R.L. ; 

2. „Elaborarea proiectului reţelelor de canalizare şi a staţiei de epurare din s. 

Ţînţăreni, r-nul Anenii Noi”, primăria com. Ţînţăreni ; 

3. „Bază de producţie şi comerţ a materialelor de finisare în com. Bubuieci, 

mun. Chişinău” a „Bicomplex” S.R.L.; 

4. „Frigider pentru păstrarea fructelor şi legumelor din str. Lenin, 220, s. 

Congoz, r-nul Comrat” al „ENIIJA” C.R.A. ; 

5. „Reparaţia capitală a grădiniţei de copii din s. Baimaclia, r-nul Căuşeni”, 

primăria comunei Baimaclia ; 

6. „Staţie de alimentare cu produse petroliere (motorină, benzină, gaz lichefiat) 

din s. Răuţel, r-nul Făleşti” al „Energia” S.R.L. ; 

7. „Staţie multicarburant de alimentare a autovehiculelor nr.62 din str. Calea 

Ieşilor, or. Chişinău. Reconstrucţie” al „Lukoil Moldova” S.R.L.; 

8. „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în s. Selişte, r-nul Nisporeni”, 

primăria comunei Selişte ; 

9. „Canalizarea satului Rîşcova, r-nul Criuleni”, primăria satului Rîşcova ; 

10. „Site-ul mobil pentru reciclarea deşeurilor cu conţinut de mercur” al 

„Telemautoservice” S.R.L.; 

11. „Centrul comercial cu depozite angro din str. Chişinăului, 21, or. Hînceşti” al 

S.C. „Madlen-SB” S.R.L. ; 
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12. „Reţele de canalizare a sectorului nou pentru 306 case de locuit,  s. Coloniţa, 

mun. Chişinău”, primăria s. Coloniţa. 

 

Au pregătit:   

● informaţia cu privire la deşeurile industriale periculoase stocate la întreprinderi 

şi prezentată Ministerului Mediului. 

● şi prezentat informaţia la Curtea de Conturi referitor la buletinul de alertă 

Hidrometeriologic din 05.11.2013, în vederea depăşirilor normativelor  

oxigenului dizolvat  în rîul Ichel, s.Goian, com Ciorescu, mun Chişinău; 

● avizul  ecologic la proiectul ,,Lichidarea gunoiştii neautorizate de pe teritoriul 

s. Boşcana, rl. Criuleni”; 

● avizul ecologic la proiectul  ,,Lucrările de amenajare şi înverzire a curţii 

bisericii,  Învierea Maici Domnului” s. Unguri, rl Ocniţa; 

● avizul ecologic la proiectul ,,Amenajarea fîntîni s. Ialpujeni, rl. Cimişlia.”; 

●  răspuns  la scrisoarea  parvenită de la Serviciul Piscicol cu privire la lichidarea 

îndiguirilor neautorizate pe rîul Răut; 

● răspuns primăriei s. Hîrbovăţ , rl. Anenii Noi referitor la forarea unei sonde 

arteziene. 

 

Au întocmit: 

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

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

(1) Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată amendă de 8000,0 lei, 

prejudiciul cauzat Mediului constituie 3312,0 lei.    

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Tăbîrţa Ion  pentru încălcarea 

prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia fondului 

cinegetic, în temeiul art. 128 alin. (2),   Cod contravenţional al RM, fiindu-i 

aplicată amendă de 2000,0 lei.    

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Cojocaru Alexandru pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia 

fondului cinegetic, în temeiul art. 128 alin. (1), Cod contravenţional al RM, 

fiindu-i aplicată amendă de 400,0 lei.    

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

încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia 

fondului cinegetic, în temeiul art. 128 alin. (1), Cod contravenţional al RM, 

fiindu-i aplicată amendă de 1000,0 lei.    

  un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Vasilioglo Vitali pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia 

fondului cinegetic, în temeiul art. 128 alin. (1), Cod contravenţional al RM, 

fiindu-i aplicată amendă de 1000,0 lei.    

  un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Burlacu Constantin pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea  şi protecţia 

fondului cinegetic, în temeiul art. 128 alin. (1), Cod contravenţional al RM, 

fiindu-i aplicată amendă de 1000,0 lei.   

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Timcov Maxim pentru 

încălcarea regulilor de protecţie a resurselor piscicole şi a regulilor de pescuit, 

în temeiul art. 114 alin. (2), Cod contravenţional al R.M., fiindu-i aplicată 

amendă de 100,0 lei.   

 un proces-verbal cu privire la contravenţie SRL „Trial-Sistem” pentru 
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neîndeplinirea prevederilor legislaţiei privind expertiza ecologică de stat şi 

evaluarea impactului asupra mediului, în temeiul art. 156,  Cod 

contravenţional al RM, fiindu-i aplicată amendă de 8000,0 lei.   

  un proces-verbal cu privire la contravenţie SRL „Max-House” ICS pentru 

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

(2), Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată amendă de 8000,0 lei, 

prejudiciul cauzat mediului constituie 4200,0 lei.  

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

încălcarea regulilor de protecţie a resurselor piscicole şi a regulilor de pescuit, 

în temeiul art. 114 alin. (2), Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată 

amendă de 200,0 lei.  

  un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Ursu Ion  pentru încălcarea 

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

contravenţional al RM, fiindu-i aplicată amendă de 400,0 lei.  

 
 

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 8 700,0 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 11 805,5 mii 

lei, inclusiv săptămîna curentă – 281,6 mii lei.   

  Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de la 22.11.2013 constituie – 

5 230,1 mii lei. 

- Servicii ecologice prestate contra plată. Situaţia de la 22.11.2013 -  suma 

acumulărilor la venituri constituie 3 475,4 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 

125,5  mii lei (sau 94,2 % din cele planificate pentru 11 luni – 3 641,0 mii lei).  

Soldul disponibil din veniturile acumulate pentru perioada de raportare a 

situaţiei de la 22.11.2013 constituie - minus 165,6 mii lei.    

 

3. 

 

Juridică 
 

Examinat (sub aspect juridic)şi perfectat, 

 

 în comun cu DIG cererea parvenită de la SA „Intertur” cu privire la 

posibilitatea încheierii contractului de arendă, fiind prezentată informaţia 

relevantă.  

 solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice nr. 01-04/476 din 19.11.2013 cu privire la eliberarea deciziei de 

control, pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului 

controalelor planificate pentru trimestrul IV al anului 2013,  fiind eliberată 

decizia de control nr.182-DC/13; 

 solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice nr. 01-04/477 din 19.11.2013 cu privire la eliberarea deciziei de 

control, pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului 

controalelor planificate pentru trimestrul IV al anului 2013,  fiind eliberată 

decizia de control nr.183-DC/13; 

 solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 
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Radiologice nr. 01-04/478 din 19.11.2013 cu privire la eliberarea deciziei de 

control, pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului 

controalelor planificate pentru trimestrul IV al anului 2013,  fiind eliberată 

decizia de control nr.184-DC/13; 

 solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice nr. 01-04/479 din 19.11.2013 cu privire la eliberarea deciziei de 

control, pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului 

controalelor planificate pentru trimestrul IV al anului 2013,  fiind eliberată 

decizia de control nr.185-DC/13; 

 solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice nr. 01-04/480 din 19.11.2013 cu privire la eliberarea deciziei de 

control, pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului 

controalelor planificate pentru trimestrul IV al anului 2013,  fiind eliberată 

decizia de control nr.186-DC/13; 

 solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice nr. 01-04/481 din 19.11.2013 cu privire la eliberarea deciziei de 

control, pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului 

controalelor planificate pentru trimestrul IV al anului 2013,  fiind eliberată 

decizia de control nr.187-DC/13; 

  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, fiind 

eliberat răspunsul conform legii. 

 

Au  participat:  

 La 19.11.2013 (Edineţ) la seminarul de instruire cu tematica „Legea nr.131 

din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. 

Codul contravenţional al Republicii Moldova, Legea nr.190 din 

19.07.1994 cu privire la petiţionare”. 

  la 21.11.2013 (Cantemir) la seminarul de instruire cu tematica „Legea 

nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de 

întreprinzător. Codul contravenţional al Republicii Moldova, Legea nr.190 

din 19.07.1994 cu privire la petiţionare”. 

 

Au verificat şi coordonat:  

 

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

asigurată temeinicia şi legalitatea emiterii acestora. 

 

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 

mediulu. 
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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, 

 49  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 4 întreprinderi: 

 

1.  „Cavendo Tutus” S.R.L., s. Doroţcoie, r-nul Dubăsari.  

2. S.C. „Basapetrol” S.R.L., SAC, s. Ciucur-Mingir, r-nul Cimişlia.  

3. „Petvlad” S.R.L., SAC, s. Poruceni, r-nul Nisporeni.  

4. Î.C.S. „Petrom Moldova” S.R.L., SACG, com. Valea Perjei, r-nul 

Cimişlia.  

 Solicitarea şi de prezentat Controlorului Curţii de Conturi informaţia 

privind situaţia la moment a ”Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti. 

Cheiul” şi acţiunile întreprinse de autorităţile de protecţie a mediului: 

executori Şt. Stasiev. V. Gîrneţ 

 Solicitarea şi de prezentat Controlorului Curţii de Conturi informaţia 

privind: „1. Care este impactul negativ asupra calităţii apelor rîurilor în 

cazul ridicării nivelului apelor şi restabilirii debitului apelor (2-3 propoziţii) 

2. Cantitatea maximal admisibilă de poluanţi evacuaţi în rîul Bîc prin apele 

epurate de la staţia de epurare Chişinău este adaptată la volumul/debitul apei 

rîului Bîc ? 3. Care este motivul necalculării prejudiciilor poluatorilor 

depistaţi care deversează apele uzate în corpurile de apă ? ”: executor V. 

Holban. 
 

  

De participat: 

● pe data de 25-29 11.13 (M.Petreanu şi O. Osoianu ) la cursuri de instruire la 

Modulul 3 „Monitorizarea şi evaluarea proiectelor” în cadrul componentei 

III „Managementul proiectului şi consolidarea instituţională” a Proiectului 

Naţional de Aprovizionare cu Apă şi Canalizare, organizat de către Unitatea 

de Implementare a Proiectelor de Aprovizionare cu Apă şi Canalizare 

desfăşurate în mun. Chişinău, str. Kogîlniceanu 58, a între orele 8
30
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Ordinul Şefului IES  Nr.134 din 06.11.2013 

● pe data de 27.11.13, (A. Moldovan, M. Petreanu ) ora 09.30, 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” Nr.2649 din 13.11.2013. 

● în grupul de lucru ce urmează a fi creat de Ministerul Mediului pentru 

executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.778 din 04.10.2013 

„Cu privire la unele măsuri de implementare a ghişeului unic în 

desfăşurarea activităţii de întreprinzător, cu scopul: 

 

a. elaborării şi  prezentării Guvernului pînă la 04.01.2014 spre aprobare 



Raport de activitate a IES 

 
 

 

                                                                                                                             

 

 

Vitalie CURARARI, 

 Şef  al  Inspectoratului   
 

 

 

 

 

 

Ex.D.Osipov 22-69-15   

proiectul regulamentului necesar pentru organizarea şi funcţionarea ghişeului unic 

pentru Autorizaţia de emisie a poluanţilor în atmosferă de la sursele fixe. 

 

      b. creării  mecanismelor necesare pentru aplicarea principiului aprobării 

tacite pentru iniţierea şi/sau desfăşurarea activităţii de întreprinzător, prevăzut la 

atrt.11 al Legii nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de 

reglementare a activităţii de întreprinzător şi la art.23,24 ale Legii nr.161 din 22 

iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de 

întreprinzător pentru care autorităţile emitente şi cele solicitante sunt obligate 

să implementeze principiul de declarare pe propria răspundere a următoarelor 

acte permisive: - Aviz de acordare/neacordare a normativelor deversărilor limitat 

admisibile (DLA) de poluanţi cu ape uzate în apele de suprafaţă; - Aviz de 

acordare/neacordare a normativelor emisiilor limitat admisibile (ELA) de poluanţi 

în atmosferă de la sursele fixe; - Aviz de acordare a deversărilor de poluanţi cu ape 

uzate în apele de suprafaţă cu depăşirea normativelor DLA; - Aviz de acordare a 

terenului pentru amplasarea, proiectarea obiectelor ca rezultat al participării în 

comisii la alegerea loturilor. nr.2346 din 08.10.2013, executor V. Holban, termen 

04.01.2014.  
 

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. 

 


