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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  07.03.2014  până la  14.03. 2014 

 

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. 
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Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite  366 acte de control; 

- au fost întocmite  308  procese-verbale ( art.154 – 113; art.142 - 15; art. 

122 – 12; art.156 - 5; art.116 – 14;  art.114 – 2; art.109 – 32; art.147 – 6; 

art.110 – 3; art.143 – 18; art.136 – 41; art. 127 – 7; art.115 –  5; art.181 – 

11;  art.140 – 5; art.135 – 9; art.113 –  1; art.145 – 1;  art.95 – 3;  art.144 

–3; art.120 - 2); 

 

-  au fost prestate servicii în valoare de  140 629 lei; 

- au fost înaintate amenzi în valoare de 153 200 lei; 

- plata pentru poluarea mediului  calculată  280 240 lei; 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate   68  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: 

 -  46  autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -  13  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

-  15  avize  ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică  6  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 44 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 29  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; 

 

Articole, 

 IE Şoldăneşti -  tema ,,Interzicerea colectării plantelor emifere”. 

 IE Sîngerei - ziarul raional „Ecoul Nostru”  tema:  „Cu privire la organizarea 

şi desfăşurarea acţiunilor de salubrizare şi amenajare a localităţilor şi a 

corpurilor de apă”; 

mailto:ies@mediu.gov.md
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2. 

 

pagina 

web 

IES 

 La 22 martie – demarează acţiunile Bilunarului Ecologic de 

primăvară.   

 Ora Planetei – Eveniment major de sensibilizare ecologică. 

 Să stopăm arderea resturilor vegetale.  

 „Apa este izvorul vietii”. 

 Schimbarea climei – fenomen global. 

3. Cazuri  

relevan

te 

 

 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii. 

 Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului Mediului 

(10.03.2014, ora 12
00

). 

b) Probleme de fond. 

1. Acţiuni 

şi 

măsuri 

curente 

de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat, 

 Suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice la o documentaţie de proiect – (2700 lei); 

 Suma transferului de către beneficiari pe contul special al IES pentru 

servicii prestate complementare (pentru analizele de laborator) la 3 

documentaţii de proiect şi 1 AEPA – (5924,40 lei); 

 şi expediat răspunsul Ministerului Medilui cu privire la examinarea şi 

eliberarea avizului expertizei ecologice de stat la proiectul de execuţie 

„Staţie de alimentare a automobilelor cu hidrocarburi gazoase lichefiate şi 

gaz comprinat din strt. Uzinelor. 8/1, or. Chişinău” a „Gazenergoexpert” 

S.R.L.; 

 şi expediat răspuns la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor (şi solicitarea Ministerului Mediului) cu privire la examinarea 

proiectelor normativelor CP D.02.22-2014 „Regulament privind lucrările de 

stabilizare a solurilor (pămînturilor) cu stabilizator de sol pe bază de 

compuşi organici naturali polienzimici”; 

 şi expediat răspuns în adresa Ministerului Mediului la  solicitarea 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor privind examinarea în 

mod prioritar a unui şir de obiecte (Susţinerea dezvoltării sectorului privat şi 

procesului de atragere a investiţiilor în Regiunea de dezvoltare Nord prin 

construcţia reţelelor de apă şi canalizare pentru subzona nr.3 a Zonei 

economice libere ZEL Bălţi; Susţinerea dezvoltării sectorului industrial în 

RDN prin reabilitarea, modernizarea şi infrastructura de apă şi canalizare 

pentru Parcul Industrial pe teritoriul SA „Răut”, mun. Bălţi; Conectarea 

parcului industrial Edineţ la infrastructura de acces şi utilităţile publice; 

Centru creativ – inovativ „PRO” Cariera Otaci; Renovarea şi reconstrucţia 

staţiei de epurare din or. Costeşti, r-nul Rîşcani finanţat de GIZ Servicii 

calitate apă şi canalizare în or. Otaci pentru mediu curat în Regiunea de 

Nord, or. Otaci); 

 şi expediat răspuns în adresa „Telemautoservice” S.R.L. referitor la 

imposibilitatea scutirii (din motivul lipsei confirmării finanţării lucrărilor 

din bugetul de stat) de la plată în bugetul de stat pentru efectuarea repetată a 

expertizei ecologice de stat a proiectului de execuţie „Site-ul mobil -  

reciclarea deşeurilor cu conţinut de mercur”; 

 şi expediat răspuns la solicitarea S.R.L. „Moldeco-Nistru Flota” cu privire la 

refuzul de a prelungi sau elibera Aitorizaţia care ar permite efectuarea 

lucrărilor de adîncire a albiei fluviului Nistru pe sectoarele km226,50-

227,40; km227,80-228,50; km234,80-235,70; km237,85-238,80; km240,70-
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242,00; km330,65-331,35  

 solicitarea S.R.L. „Meteolis”  remisă pentru completare a 4 documentaţii 

de proiect: „Centrale termice pe biomasă la grădiniţele de copii din satele 

Cairaclia, Cealîc, Novosiolovca, Vinogradovca, raionul Taraclia”; 

 materialele şi eliberat AEPA în baza soluţiilor de proiect pentru 1 

întreprindere: ”Bemas” S.R.L., str. Uzinelor, 1, or. Chişinău. 

 materialele parvenite  din partea ÎM „ Asociaţia  de Gospodărire a Spaţiilor 

Verzi ” privind autorizarea tăierii  de curăţire sanitară a  9 arbori  din str. 

Dimo 7/3.  

            Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite  din partea ÎM „ Asociaţia  de Gospodărire a Spaţiilor 

Verzi ” privind autorizarea tăierii de igienă  a  1 arbore  din str. Ion 

Creangă, 62, fiind preconizată obţinerea unui volum de 0,6 m
3
 masă 

lemnoasă. 

           Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite  din partea primăriei com. Ciorescu, mun. Chişinău 

privind autorizarea tăierilor de igienă a 13 arbori,   fiind preconizată 

obţinerea unui volum de 9,45 m
3
 masă lemnoasă.  

           Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite  din partea SRL „GT SPORT AUTO” privind 

autorizarea tăierilor de  igienă a 74 de arbori,  fiind preconizată obţinerea 

unui volum de 15,0 m
3
 masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite  din partea ÎM „ Asociaţia  de Gospodărire a Spaţiilor 

Verzi ” privind autorizarea tăierii de igienă  a 5 arborii  din str. Malina 

Mică, 58-60,  fiind preconizată obţinerea unui volum de 7,63 m
3
 masă 

lemnoasă. 

           Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite  din partea primăriei com. Ţipala, r-nul Ialoveni 

privind autorizarea tăierilor de conservare a 4,0 ha,  fiind preconizată 

obţinerea unui volum de 57,0 m
3
 masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.        

 demersul primăriei satului Ferapontevca, raionul Comrat referitor la 

posibilitatea  autorizării tăierii de regenerare rasă în fîşia de protecţie a 

apelor, pe o suprafaţă de 1,58 ha, fiindcă lipsesc unele documente  i s-a 

refuzat; 

 şi dat răspuns la petiţia doamnei Leporda Zinaida din mun. Chişinău, str. 

Nadejda Russo, 2  cu privire la deteriorarea trandafirilor din preajma 

blocului locativ; 

  Proiectul combaterii aeriene a dăunătorilor pădurilor în Ocolul Silvic 

Ghidighici, din cadrul Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură Chişinău 

pentru anul 2014; 

 demersul SRL „CAND-VAS”  pentru eliberarea Avizului  Ecologic privind 

coordonarea atribuirii terenului repartizat pentru amplasarea şi proiectarea 

obiectului „Bloc locativ”  din str. Bogdan Voevod.         

 şi avizat 2 dosare cu privire la modificarea categoriei  de destinaţie a 

terenurilor; 

  şi avizat  5 dosare a produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor; 

 şi pregătit răspuns la solicitarea consiliului raional Rezina referitor la 
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posibilitatea evacuării stocurilor de pesticide inutilizabile cu termenul expirat 

din satul Păpăuţi, r-nul Rezina; 

 şi expertizat 8 proiecte înaintate spre finanţare din FEN pentru următoarele 

raioane:    rl Nisporeni, rl  Căuşeni, rl  Anenii Noi, rl Criuleni, rl Străşeni,  rl 

Ocniţa, rl Cimişlia, rl Comrat; 

 şi dat răspuns MM  referitor la proiectele finanţate din FEN pentru apeduct şi 

canalizări în următoarele raioane:  - Cimişlia,  Leova,  Basarabeasca,  Ceadîr 

Lunga, Comrat; 

 solicitarea Asociaţiei Internaţionale a păstrării rîului Prut ,,Eco-Tiras” cu 

privire la debitele ecologice de evacuare  în aval de Centrala Hidroelectrică 

Dnestrovsc în perioada de primaveră a anului 2014. 

 

Eliberat, 

 6 avize (inclusiv 1 restituit fără acordare) ale expertizei ecologice la 

proiectele de execuţie:     

1. „Spălătorie auto pe str. Chişinău, extravilanul com. Stăuceni, mun. Chişinău” 

a persoanei fizice Pancu Octavian; 

2. „Curăţirea albiei  afluentului r. Cogîlnic în hotarele administrativ-teritoriale 

ale s. Ciuciuleni, r-nul Hînceşti)”, primăria satului Ciuciuleni; 

3. „Conducta de interconectare a Sistemului Naţional de Transport Gaze din 

România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi-

Ungheni, subtraversarea rîului Prut”, Ministerul Economiei al R.M.; 

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

primăria comunei Baimaclia. Restituit fără acordre. 

5. „Evacuarea apelor reziduale în s. Talmaza, r-nul Ştefan Vodă. Etapa I. Reţele 

sociale gospodărteşti”, primăria satului Talmaza; 

6. „Staţia multicarburant de alimentare a automobilelor cu hidrocarburi gazoase 

lichide şi produse petroliere pe str. Socoleni, com Stăuceni, mun. Chişinău. 

Reconstrucţie” al S.R.L. „Achira Grup”.  

 

Participat: 

 la 12-13 martie 2014 (dl V. Holban) la şedinţa de lucru organizată de 

Ministerul Mediului referitor la finalizarea elaborării proiectului Legii 

privind siguranţa infrastructurii hidrotehnice.  

 

Pregătit: 

 dispoziţia către IE/AE în vederea prevenirii şi contracarării arderi vegetaţiei 

şi resturilor vegetale; 

 dispoziţia către AE/IE cu privire la desfăşurarea acţiunii de salubrizare şi 

amenajare a localităţilor şi corpurilor de apă, organizate în cadrul 

concursului Naţional ,, Cea mai modernă , mai salubră  şi mai amenajată 

localitate; 

 dispoziţia MM cu privire la extragerea ilegală a nisipului şi prundişului din 

albia minoră a fluviului Nistru. 

 
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 6 proiecte de execuţie:   
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1. „Staţie de alimentare a automobilelor cu produse petroliere şi gaz lichefiat pe 

drumul R3 Chişinău-Hînceşti-Cimişlia-Basarabeasca, km.7+874-7+966 

(partea dreaptă)” al S.R.L. „Saverin Prim” ; 

2. „Reţele de apă şi canalizare în satul Unţeşti, raionul Ungheni”, primăria 

satului Unţeşti; 

3. „Depozit-frigorifer de păstrare şi sortare a fructelor din s. Hlina, r-nul 

Briceni” al S.R.L. „Elit Fruct-E.V.”; 

4. „Măsuri hidrotehnice de menţinere a nivelului navigabil al fluviului Nistru 

pe sectorul km 480.2-485.1 de la estuar” al Î.S „Portul Fluvial Ungheni”; 

5. „Alimentarea cu apă şi canalizarea satului Şercani, comuna Pohrebeni, r-nul 

Orhei”, primăria comunei Pohrebeni; 

6. „Staţia de alimentare cu gaz lichefiat la staţia de alimentare cu produse 

petroliere din s. Cojuşna, r-nul Străşeni” al S.R.L. „Vitgorvid-Vi”. 

 

Întocmit: 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Scutelnic Tatiana pentru 

colectarea sau nimicirea plantelor, incluse în cartea Roşie în temeiul art. 

140 alin.(1), Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 

2000,0 lei; 

  un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Rotari Oleg   pentru 

colectarea sau nimicirea plantelor, incluse în cartea Roşie în temeiul art. 

140 alin.(1), Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 

1000,0 lei.  

 

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. 

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 304. 

 

2. Financi

ară 

- contribuţia la FEL –conform planului de finanţare s-au aprobat venituri şi 

cheltuieli  pentru anul 2014 în sumă de 8 700,0 mii lei, iar planul precizat 

pentru perioada de gestiune (ianuarie-martie) constituie 3018,4 mii lei. De la 

începutul anului 2014 au fost înregistrate venituri în sumă de 4757,7 mii lei, 

inclusiv săptămîna curentă – 274 mii lei.  

     Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de  la 13.03.2014 

constituie – 3735,7 mii lei. 

- Servicii ecologice prestate contra plată.    La situaţia de la 13.03.2014 

suma acumulărilor la venituri constituie 1339,7 mii lei, inclusiv săptămîna 

curentă – 129,5 mii lei (planificate pentru luna ianuarie-martie - 1106 mii 

lei). Soldul disponibil din veniturile acumulate pentru perioada de raportare 

la situaţia de la 13.03.2014 constituie 585,2 mii lei. 

 

 

3. 

 

Juridică 
 

Au examinat: 

 petiţia nr. 3  din 11.02.2014 a dlui Leon Leşanu, administratorul S.A. „Plai 

Gură de Rai” înaintată în adresa Inspectoratului Ecologic de Stat, fiind 

perfectat răspunsul corespunzător Nr. 10-l/14 din 10.03.2014; 

 solicitarea Guvernului nr. 1212-38 din 24.02.2014 înaintată Ministerului 

Mediului referitor la prezentarea propunerilor privind aducerea legislaţiei în 

vigoare şi a actelor normative ale Guvernului în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 325 din 23.12.2013 „Privind testarea integrităţii profesionale” cu 
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prezentarea acestora Centrului Naţional Anticorupţie, fiind înaintate 

propunerile de rigoare referitoare la posibilitatea completării Legii nr. nr. 

158-XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public”, totodată fiind luate măsuri de informare a 

angajaţilor IES despre posibilitatea aplicării testelor de integritate 

profesională;    

 solicitarea din 03.03.2014, nr. de înregistrare 469, a Î.I. Griţcu Marcu, 

administrator al procesului de insolvabilitate în privinţa F.P.C. „IRVALEX-

PRIM” S.R.L, referitor la înaintarea creanţelor în cadrul procesului de 

insolvabilitate intentat la 27.01.2014 de către Curtea de Apel Chişinău la 

cererea administratorului Veaceslav Sahanovici, fiind eliberat răspunsul nr. 

421 din 12.03.2014 referitor la faptul că agentul economic nu are datorii 

faţă de IES şi nu sunt temeiuri de depunere în instanţa de insolvabilitate a 

cererii de admitere a creanţelor certe şi exigibile. 

 

Au participat: 

 la 13.03.2014 în şedinţa de judecată la Judecătoria Ciocana pe dosarul 

Procuratura mun. Chişinău în interesele statului,  Inspectoratului Ecologic de 

Stat către SRL „Buseli-M” privind recuperarea prejudiciului cauzat mediului 

în sumă de 90000 lei; 

 la 13.03.2014 în şedinţa de judecată la Judecătoria sectorului Rîşcani pe 

dosarul Bularga Mihail către Inspectoratul Ecologic de Stat privind 

contestarea actului administrativ; 

 la 13.03.2014 şi 14.03.201 la şedinţele organizate de Ministerul Mediului 

referitor la examinarea proiectului de Lege privind siguranţa infrastructurii 

hidrotehnice; 

 

Au elaborat: 

 proiectul graficului controalelor planificate pentru trimestrul - II a anului 

2014, conform prevederilor Legii nr. 131 din 08.06.2012, fiind transmis spre 

examinare şi înregistrare Cancelariei de Stat; 

 

Au verificat şi coordonat:  

 rapoartele săptămînale cu privire la rezultatele controalelor 

planificate/inopinate efectuate de către ANRANR, AE Bălţi, IE Rezina, IE 

Cimişlia, IE Taraclia, IE Donduşeni, IE Criuleni,  IE Briceni, IE Ialoveni, 

fiind rectificate şi plasate pe portalul electronic guvernamental 

www.controale.gov.md. 

 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, 

 42 proiecte de execuţie (dintre care la 10  proiecte - examinarea este 

suspendată) 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 

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

 Şef  al  Inspectoratului.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. D.Osipov, 22-69-51. 

atmosferă ( AEPA) pentru 2 întreprinderi: 

1. S.A. „Combinatul de articole din carton”, str. Transnistria, 16, or. 

Chişinău. Examinare suspendată pina la prezentarea masurărilor instrumentale ale 

emisiilor in aerul atmosferic, actului de receptie finala, efectuate de CIE al AE 

Chisinau. 

2. ”Elitautodiamant” S.R.L., bd. Dacia, 55, or. Chişinău.  

3. ”Lafarge - Ciment (Moldova)” S.A., str. Viitorului, 1, or. Rezina. 

 solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (şi 

solicitarea Ministerului Mediului) cu privire la examinarea proiectelor 

normativelor NCM G.03.02-2014 „Reţele şi instalaţii exterioare de 

canalizare”; 

 solicitarea Ministerului Mediului de a prezenta scrisoarea de susţinere a 

proiectului pentru dezvoltarea  Registrului emisiilor şi transferului  de 

poluanţi (PRTR); 

 

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. 

 


