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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  21.03.2014  până la  28.03. 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   434 acte de control; 

- au fost întocmite  368  procese-verbale ( art.154 – 152; art.142 - 4; art. 

122 – 13; art.156 - 2; art.116 – 12;  art.114 – 4; art.109 – 50; art.147 – 4; 

art.111 – 2; art.143 – 13; art.136 – 58; art. 127 – 8; art.115 –  9; art.181 – 

9;   art.135 – 7; art.113 –  3; art.137 – 6;  art.144 –2; art.134 – 1 ; art.120 

– 3; art.132- ; art.112 – 1; art.128-4); 

 

-  au fost prestate servicii în valoare de  118 907 lei; 

- au fost înaintate amenzi în valoare de 189 000 lei; 

- plata pentru poluarea mediului  calculată  233 520 lei; 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate   75  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: 

 -  49  autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -  8  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

 -  3  autorizaţii de folosinţă specială a apei; 

-  30  avize  ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică  4  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 34 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 20  comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 28  petiţii parvenite în 

structurile IES în formă de plîngeri şi semnale; 

 

Articole, 

 IE Cimişlia  -  la revista ”Natura” la tema ”Ora Planetei”;  

 IE Soroca - 2 articole în ziarul local „Observatorul de Nord” „Protecţia 

resurselor acvatice - una dintre direcţiile prioritare de activitate ale IE 
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Soroca” şi „Curăţenia de primăvară – în limitele legii”. 

 IE Şoldăneşti - articol la Ziarul “Cuvîntul” pe tema: ”Cu privire la organizarea şi   

desfăşurarea acţiunei de salubrizare a localităţilor din raionul Şoldăneşti”. 
 IE Răşcani - ,, 29.03.2014 Ora planetei” , ,,Arderea vegetaţiei uscate, 

deşeurilor - fenomen cu imact major asupra mediului şi sănătăţii 

populaţiei”. 

 

Emisiuni TV: 

 IE Taraclia – interviu la televiziunea locala privitor la rezultatele 

raidului  din Gaidabula. 

 IE Soroca -   un reportaj  la Moldova-1 – emisiunea Mesagerul şi SorTV 

– emisiunea Evenimentul zilei – cu privire la acţiunile din cadrul Zilei 

Mondiale a Apei.                                                       

 IE Căuşeni - emisiune –  televiziunea locală STUDIO-L, tema „Ziua 

Mondială a Apelor” 

 IE Basarabeasca - emisiuni  -   1 intrviu televizat la organizarea  „Ziua 

mondială a apei”,”Ziua planetei” , începerea bilunarului de primăvară  .                                                                                      

2. Cazuri  

relevan

te 

 

 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii. 

b) Probleme de fond. 

1. Acţiuni 

şi 

măsuri 

curente 

de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat, 

  şi pregătit  avize la 3 dosare cu privire la modificarea categoriei  de 

destinaţie a terenurilor; 

 şi pregătit  avize la 2 dosare a produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor; 

 şi pregătit răspuns la demersul Centrului Naţional Anticorupţie privind 

extragerea ţevilor din r-nul Ocniţa, Edineţ şi Drochia; 

 petiţia dnei Cliuev Elena din str. Cimbrului,15, or.Chişinău privind 

incomodităţile de trai create de vecinul din zona locativă; 

 demersul Primăriei s.Unţeşti, r-nul Ungheni privind schimbul de terenuri, 

proprietate publică a APL Ungheni; 

 şi pregătit răspuns la demersul înaintat de către Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare al Republicii Moldova referitor la asigurarea cu pază a 

depozitelor raionale de stocare a  pesticidelor inutilizabile şi interzise; 

 petiţia cu privire la producerea cărbunelui din lemn de către dl. Ion Manjeru 

în apropierea localităţii s.Mana, rl Orhei; 

 şi pregătit raspuns către Apele Moldovei cu privire la regimul de evacuare a 

debitelor ecologice de apă din lacul de acumulare Dnestrovsc (Ucraina) de 

pe fluviul Nistru în anul 2014; 

 şi pregătit raspuns către SRL Ditex, SRL Proiand cu privire la amplasarea 

unei cafenele pentru copii în str. S. Lazo; 

 şi pregătit răspuns către cetăţeanul Petrovici Nicolae cu privire la formarea 

unui grup de lucru în scopul identificării potenţialelor persoane care  ard 

calcarul în gospodăriile personale; 

 şi expediat răspunsul în adresa Ministerului Mediului privind susţinerea 

proiectului pentru dezvoltarea Registrului emisiilor şi transferului  de 

poluanţi (PRTR; 

 materialele parvenite  din partea Liceului Teoretic „Universul” din şos. 

Hînceşti, 136, mun. Chişinău   privind autorizarea tăierii  de igienă a  37 
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arbori şi curăţirea sanitară a unui arbore fitosanitar necorespunzători,  fiind 

preconizată obţinerea unui volum de 19,4 m 
3  

masă lemnoasă. Ca rezultat a 

fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător; 

 materialele parvenite  din partea ÎSS „Tighina”    privind autorizarea tăierii  

diverse în fondul forestier gestionat de ocolul silvic Căuşeni,  fiind 

preconizată obţinerea unui volum de  7,0 m
3  

masă lemnoasă. Ca rezultat a 

fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător; 

 materialele parvenite  din partea primăriei sat. Taraclia,  r-nul Cauşeni, 

privind autorizarea tăierilor de curăţiri şi rărituri a 6,5 ha,    fiind preconizată 

obţinerea unui volum de 9,0 m
3
 masă lemnoasă.Ca rezultat a fost eliberată 

autorizaţia de tăiere corespunzător; 

 materialele parvenite  din partea primăriei sat. Dolna,      r-nul Străşeni 

privind autorizarea tăierii de curăţire  a 10,0 ha,    fiind preconizată obţinerea 

unui volum de 42,0 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 tăierilor de  igienă a 6 arbori,  fiind preconizată 

obţinerea unui volum de 2,4 m
3
 masă lemnoasă.Ca rezultat a fost eliberată 

autorizaţia de tăiere corespunzător; 

 materialele parvenite din partea primăriei sat. Suruceni, r-nul Ialoveni,  

privind autorizarea tăierilor de conservare rasă a  1,7 ha, fiind preconizată 

obţinerea unui volum de 38,0 m
3
 masă lemnoasă.Ca rezultat a fost eliberată 

autorizaţia de tăiere corespunzător; 

 demersul  d-nei Victoria Neamţu referitor la posibilitatea tăierii arborilor de 

specia nuc din spaţiile verzi situaţi pe  adresa com. Stăuceni, str. Mateevici 

43, şi i s-a refuzat. 

 

Eliberat, 

 6 avize  ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie:     
1.    „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”;  

2. „Centrul comercial, salon auto cu deservire (spălătorie auto, punct de 

alimentare a autovehiculelor cu combustibil), or. Edineţ, „Vivami-Petrol” S.R.L.”; 

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

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

primăria satului Covurlui; 

4. „Consolidarea şi  amenajarea malurilor canaluluii de scurgere a apelor 

pluviale din or. Leova”, primarul or. Leova;  

5. „Canalizarea satului Sărata Veche, raionul Făleşti”, primăria comunei Sărata 

Veche; 

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

comunei Heciul Nou. 

 

Participat: 

 La iniţierea lucrărilor de evacuare a pesticidelor inutilizabile şi interzise 

stocate în depozitul din Alexăndreni, r-nul Sîngerei şi la Masă rotundă 

„Realizări şi perspective în contextul soluţionării definitive a problemei 

stocurilor de pesticide inutilizabile şi interzise în Republica Moldova”; 

 La şedinţa organizată de MM privind identificarea locatiei pentru 

depozitarea deseurilor de mercur. 
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 La şedinţa cu privire la lucrările de construcţie, montaj din cadrul proiectului  

,,Servicii calitative de apă şi canalizare din or. Otaci pentru mediu curat în 

regiunea de nord”. 

 La 27.03.2014, orele 10.00-12.00 ( A. Moldovan) la şedinţa comisiei 

consultative a Ministerului Economiei pe tematica: discuţia versiunii 

preliminare a raportului-pilot „Evaluarea progresului de dezvoltare a 

economiei verzi în Republica Moldova”. 

 la 26.03.2014 (V. Holban) la şedinţa de lucru a Ministerului Mediului cu 

privire la examinarea metodologiei de calcul a prejudiciului cauzat resurselor 

biologice acvatice în rezultatul folosirii apelor pentru irigare şi în alte 

scopuri. 

 La 26.03.2014 (V. Holban) la şedinţa Ministerului Economiei la discuţii pe 

marginea proiectului de Lege a Parlamentului pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative nr.21 din 24.01.2014; la Art.I – Legea 

nr.1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător; La 

Art.VI–Legea nr.851-XIII din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică şi 

evaluarea impactului asupra mediului înconjurător. 

 La activitatea de instruire (O. Osoianu) a subdiviziunilor teritoriale ale IES 

începînd cu 24.03.2014 pe tema  „Cerinţe legale pentru autorizarea de mediu 

pentru folosinţa specială a apei” în contextul eliberării AMFSA prin 

intermediul ghişeului unic; 

 în comun cu Agenţia „Moldsilva” conform comisiei  Parlamentare de 

anchetă referitor la gestiunea fondului forestier la SRL „Popasul Boieresc”. 

 

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 4 proiecte de execuţie: 
- „Apeductul din satul Nicoreni, raionul Drochia”, primăria satului Nicoreni; 

- „Valorificarea zăcămîntului de nisip-prundiş „Delacău-Puhăceni” (sectorul 

Puhăceni) cu recultivarea terenului, raionul Anenii Noi. Corectare” al S.R.L. 

„Petriş-Grup”; 

- „Staţia de alimentare cu gaz lichefiat SAAG-M5 din or. Străşeni” al S.R.L. 

„Vero-Nadina”; 

- „Blocuri locative în complex cu obiective de menire social-culturală şi 

parcări auto din str. Bogdan Voievod, or. Chişinău” al S.R.L.  

 

Întocmit: 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Rotaru Iurie   pentru 

încălcarea regimului de protecţie a apelor în temeiul art. 109 alin. (3), CC 

al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei; 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Negară Isai   pentru 

încălcarea regimului de protecţie a apelor în temeiul art. 109 alin. (3), CC 

al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei; 

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

încălcarea regimului de protecţie a apelor în temeiul art. 109 alin. (3), CC 

al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei; 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Medviţchi Veceaslav  

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



Raport de activitate a IES 

 
 

 

122 alin.(1), CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 800,0 lei, 

prejudiciul cauzat mediului este  86,4 lei; 

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

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

alin.(2), CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată  o  amendă de 1000,0 lei, 

prejudiciul cauzat mediului este  5460,0 lei; 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Dorofeev Nicolae  pentru 

neîndeplinirea prevederilor legislaţiei privind expertiza ecologică de stat şi 

evaluarea impactului asupra mediului  în temeiul art. 156 CC al 

R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 1000,0 lei; 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie lui „Neo – Camping” SRL  

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

122 alin.(1), CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 8000,0 lei, 

prejudiciul cauzat mediului este  5479,2 lei.               

 

 A fost expediat: 

  un demers la Agenţia „Moldsilva” cu privire la efectuarea unui control în 

ocolul silvic Capriana;  

 un demers cu privire la controlul efectuat în ocolul silvic  Capriana către 

Direcţia Investigare Fraude Economice.   

 

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 5680,6 mii lei, 

inclusiv săptămîna curentă – 398,8 mii lei.  

     Soldul disponibil în contul trezorerial,  situaţia de  la 28.03.2014 

constituie – 4478,9 mii lei. 

- Servicii ecologice prestate contra plată.    Situaţia de la 28.03.2014, suma 

acumulărilor la venituri constituie 1717,8 mii lei, inclusiv săptămîna curentă 

– 166,3 mii lei  sau cu 55% mai mult  decît cele planificate pentru luna 

ianuarie-martie - 1106 mii lei. Soldul disponibil din veniturile acumulate 

pentru perioada de raportare,  situaţia de la 28.03.2014 constituie 828,4 mii 

lei. 

 

 

3. 

 

Juridică 
 

Au examinat: 

 demersul Guvernului RM cu privire la elaborarea şi prezentarea 

metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de 

întreprinzător în baza criteriilor de risc, fiind eliberat răspunsul cu nr. 517 

din 27.03.2014; 

 cererea S.R.L. „Sagitta & Co” adresată Ministerului Mediului (MM) (nr. de 

intrare 602 din 17.03.17.03.2014) şi altor autorităţi publice, scrisoarea 

aparatului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 06/4-04-17 din 21.03.2014 

Guvernului Republicii Moldova nr.1469-250 din 24.03.2014 înaintată în 

adresa MM  referitor la examinarea problemei abordate în adresarea 
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petiţionarului în cauză şi anume referitor la verificarea corectitudinii deciziei 

luate de IES în emiterea Ordinului nr. 37 din 11 martie 2014 cu privire la 

retragerea avizului expertizei ecologice de stat (Ordinul), cu luarea în calcul 

a posibilului act de corupere (la care a fost anexată copia scrisorii către IES 

privind anularea actului administrativ respectiv), fiind eliberat răspunsul cu 

nr. 528 din 27.03.2014; 

 graficul controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014 înregistrat 

de Cancelaria de Stat cu nr. 3305-8/26032014, fiind semnat de către şeful 

IES şi plasat pe pagina electronică a IES şi www.controale.md. 

 

Au participat: 

 la 24.03.2014 la şedinţa de judecată , Judecătoria Rîşcani pe dosarul Munteanu 

I. către IES privind contestarea actului administrativ; 

 la 25.03.2014 la şedinţa de judecată, Judecătoria Rîşcani pe dosarul Bularga 

M. către IES privind contestarea actului administrativ. 

 

Au perfectat: 

 cererea de recurs împotriva Hotărîrii Judecătoriei Rîşcani,  mun.Chişinău din 

14.12.2013 pe dosarul nr. 5-702/2013 prin care s-a admis contestaţia 

persoanei juridice Grădina Botanică a AŞM împotriva proceselor-verbale cu 

privire la contravenţie din 17.05.2013 pe art. 122 alin. (2), 154 alin. (1), 116 

alin. (2), fiind încetate cauzele contravenţionale cu anularea deciziilor de 

sancţionare; 

 cererea de apel pe dosarul Sapunji Matvei către IES privind recuperarea 

pagubei morale. 

 

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. 
 

Au verificat şi coordonat:  

 rapoartele săptămînale cu privire la rezultatele controalelor 

planificate/inopinate efectuate de către subdiviziunile teritoriale IES, 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, 

 44 proiecte de execuţie (dintre care,  la 7 - examinarea este suspendată) şi, 

după caz, de eliberat avizele respectiv la cele examinate.  

 

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

 solicitarea cu privire la eliberarea Autorizaţiei pentru emisia poluanţilor în 

atmosferă ( AEPA) pentru 1 întreprindere:   S.A. „Combinatul de articole 

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

 Şef  al  Inspectoratului.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

din carton”, str. Transnistria, 16, or. Chişinău.  

 solicitarea Î.C.S. „Coca-Cola Îmbuteliere Chişinău” S.R.L. de a i se 

prezenta explicaţiile privind procedura şi modul de măsurare a emisiilor de 

poluanţi în aerul atmosferic, precum şi calcularea plăţii respecive.   

 

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. 

 


