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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  04.03.2014  până la  11.04. 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   354 acte de control; 

- au fost întocmite  414  procese-verbale      ( art.154 – 199; art.142 - 6; 

art. 122 – 21; art.156 - 4; art.116 – 16;  art.114 – 5; art.109 – 56; art.147 – 

6; art.112 – 1; art.143 – 13; art.136 – 44; art. 127 – 7; art.115 –  4; art.181 

– 12;   art.135 – 1; art.113 –  6; art.137 – 4;  art.149 – 2; art.120 – 1; 

art.132 - 1 ; art.182 – 1; art.118 – 2; art.337 – 2 ); 

 

-  au fost prestate servicii în valoare de  87 611 lei; 

- au fost înaintate amenzi în valoare de 214 300 lei; 

- plata pentru poluarea mediului  calculată   125 021 lei; 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate   91 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; 

 -  2  autorizaţii de folosinţă specială a apei; 

-  14  avize  ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică  5  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 30 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 39 petiţii parvenite în structurile 

IES în formă de plîngeri şi semnale; 

 

Emisiuni, TV: 

 IE Cimişlia - un intreviu la ”Jurnal de Chişinău”, tema : „Implimentarea 

politicilor de mediu”. 

 IE Basarabeasca - BASTV  „Efir în drect – întrebări şi răspunsuri cu 

mailto:ies@mediu.gov.md
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2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

pagina 

web 

IES 

telespctatorii raionului”.                                                                          

 IE Edineţ –  „Radio Moldova”: “Cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

acţiunilor de salubrizare şi amenajare a localităţilor”.  

 

 

 

 Tinerii antrenaţi în acţiuni ecologice. 

 

3. Cazuri  

relevan

te 

 Întrunirea Activului IES, 10.04.2014. 

 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii. 

 

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 5 documentaţii de proiect – 13 986 lei; 

 suma transferului de către beneficiari pe contul special al IES pentru servicii 

prestate complementare (pentru analizele de laborator) la 7 documentaţii de 

proiect – 13 115,80 lei; 

 şi expediat în adresa Ministerului Mediului şi Î.C.S. „Coca-Cola -Îmbuteliere 

Chişinău” S.R.L. răspunsul privind procedura şi modul de măsurare a 

emisiilor de poluanţi în aerul atmosferic, precum şi calcularea plăţii 

respecive; 

  şi expediat în adresa Ministerului Economiei propuneri la proiectul Legii şi 

Hotărării de Guvern „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea şi completerea unor acte legislative”; 

 şi avizat un proiect de Hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea 

destinaţiei terenului agricol; 

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

 materialele parvenite  din partea ÎM „ Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor 

Verzi”  privind autorizarea tăierilor de igienă a 8 arbori, din str.                 

P. Zadnipru, 2/7 fiind preconizată obţinerea unui volum de 1,58 m
3
 masă 

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

 materialele parvenite  din partea Muzeului Naţional de Etnografie privind 

autorizarea replantării unui molid ţepos în preajma bisericii de lemn 

Adormirea Măicii Domnului din bulevardul Dacia, mun. Chişinău. Ca 

rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite  din partea Mănăstiri „Sf. Femei Mironosiţe Marta şi 

Maria ”, satul Hagimus, raionul Căuşeni privind autorizarea tăierii de 

îngrijire şi conducere a arboretului,  fiind preconizată obţinerea unui volum 

de 132,0 m
3
 masă lemnoasă. Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de 

tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea primăriei sat. Cotiujeni, raionul Briceni  

privind autorizarea tăierilor de igienă a 402 arbori,  fiind preconizată 

obţinerea unui volum de  28,0 m
3
 masă lemnoasă. Ca rezultat a fost 

eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.  

 materialele parvenite din partea primăriei sat. Năvîrneţ, raionul Făleşti 

privind autorizarea tăierilor de curăţire  fiind preconizată obţinerea unui 

volum de 16,0 m
3
 masă lemnoasă. Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia 
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de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite  din partea ÎM „ Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor 

Verzi” privind autorizarea tăierilor de igienă a 6 arbori, din Str. M. 

Eminescu, 56, fiind preconizată obţinerea unui volum de  14,0 m
3
 masă 

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

 interpelarea cu ieşire la faţa locului parvenită în adresa Inspectoratului 

Ecologic de Stat din partea deputatului Ion Ceban privind legalitatea 

construcţiei din preajma blocului de locuit din str. Calea Ieşilor, 16/2, mun. 

Chişinău.  Rezultatele au fost expediate solicitantului;   

  solicitarea cu ieşire la faţa locului parvenită în adresa  Inspectoratului 

Ecologic de Stat  din partea Institutului Naţional de Cercetări Economice 

cu privire la coordonarea lucrărilor de eficientizare energetică  a spaţiilor 

(INCE) preconizate spre execuţie în cadrul unui grant ce urmează a fi 

solicitat de la Fondul pentru Eficienţă Energetică. Rezultatele au fost 

expediate solicitantului;   

 interpelarea cu ieşire la faţa locului parvenită în adresa Inspectoratului 

Ecologic de Stat din partea  Inspecţiei de Poliţie Rîşcani privind legalitatea 

eliberării autorizaţilor de tăiere în fondul forestier de Inspecţia Ecologică 

Râşcani.  Rrezultatele au fost expediate solicitantului.  

 petiţia parvenită de la un grup de cetăţeni ai s.Cruglic, r-nul Criuleni cu 

privire la haznaua neautorizată construită pe teren public de către cet. 

Minza Sava; 

  informaţia cu privire la eficacitatea staţiilor de epurare; 

 scrisoarea parvenită de la Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor 

Excepţionale cu privire la grupul de lucru pentru  informarea şi prevenirea 

populaţiei cu privire la riscul de inundaţii în bazinul rîului Nistru. 

 

Eliberat, 

 9 avize  ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie:     
1. „Valorificarea zăcămîntului de nisip-prundiş „Delacău-Puhăceni” (sectorul 

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

„Petriş-Grup”;  

2. „ Centrul de servicii auto cu spălătorie auto din s. Giurgiuleşti, r-nul Cahul” 

al S.R.L. „C&M Model”; 

3. „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”; 

4. „Reţele de apeduct şi canalizare în partea de nord-vest a or. Călăraşi şi 

reabilitarea unui segment de apeduct din str. Doina şi str. Alexandru cel Bun”, 

primăria oraşului Călăraşi; 

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

satului Unţeşti; 

6. „Reconstrucţia depozitului existent RH=P amplasat în Zona Economică 

Liberă,or. Ungheni, str. Crestiuc, 3” al S.R.L. „Sarco-Service”; 

7. „Staţia de purificare şi reţele de canalizare din s. Popeasca, r-nul Ştefan 

Vodă”, primăria satului Popeasca; 

8. „Proiectarea reţelei de alimentare cu apă potabilă în satul Unţeşti, raionul 

Ungheni”, primăria satului Unţeşti; 

9. „Staţie de alimentare cu gaz lichefiat din str. Gagarin, 16b, or. Rîşcani. 

Corectare” al S.R.L. „Texco-Impex”.  
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Efectuat: 

 o deplasare în comun cu AE Chişinău cu privire la examinarea semnalului 

cet. Ion Gorobica  din com. Cruzeşti, mun Chişinău privind deversările de 

ape uzate; 

 o deplasare în r-nul Dubăsari cu privire la petrecerea campaniei de 

salubrizare. 

 

Participat: 

 la şedinţa Consiliului Republican Interdepartamental pentru aprobarea 

produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor; 

 

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 5 proiecte de execuţie: 
    1. „Punct de alimentare cu carburanţi din str. Haltei, 6/1, or. Chişinău”, Depoul 

de Locomotive din Chişinău; 

     2. „Staţia de vulcanizare din com. Codreanca, r-nul Străşeni”, persoana fizică 

Valac Vadim; 

     3. „Alimentarea cu apă, evacuarea şi epurarea apelor uzate în comuna Bobeica,    

r-nul Hînceşti”, primăria comunei Bobeica; 

     4. „Reţele de canalizare şi staţie de epurare din s. Mereni, r-nul Anenii Noi”, 

primăria satului Mereni; 

     5. „Construcţia unei staţii de deservire a automobilelor tip P din str. Hînceşti, 

140/2, or. Chişinău”, persoana fizică Surugiu Anatolie. 

 
Pregătit: 

 răspuns către Ministerul Mediului privind măsurile întreprinse pentru 

implementarea Programului naţional privind managementul durabil al 

substanţelor chimice în RM, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 973 din 

18.10.2010; 

  informaţia privind activitatea inspecţiilor şi agenţiilor  teritoriale  în cadrul 

bilunarului de salubrizare.   

 

Întocmit: 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie reprezentantului SRL „Chirsan 

Com” 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 4000,0 lei.              

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Horosanov Dmitrii  pentru 

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

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

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Gaju Roman  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  2016,0  lei.        
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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-aprilie) constituie 4118,4 mii lei. De la 

începutul anului 2014 au fost înregistrate venituri în sumă de 6312,8 mii lei, 

inclusiv săptămîna curentă – 277,2 mii lei.  

     Soldul disponibil în contul trezorerial,  situaţia de  la 11.04.2014 

constituie – 4710,6 mii lei. 

- Servicii ecologice prestate contra plată.    Situaţia de la 11.04.2014, suma 

acumulărilor la venituri constituie 2030,8 mii lei, inclusiv săptămîna curentă 

– 177,8 mii lei  sau cu 29% mai mult  decît cele planificate pentru luna 

ianuarie-aprilie – 1569,6 mii lei. Soldul disponibil din veniturile acumulate 

pentru perioada de raportare,  situaţia de la 11.04.2014 constituie 762,8 mii 

lei. 

 

3. 

 

Juridică 
 

Au examinat: 

 solicitarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr.15/4-80 din 

24.03.2014, cu privire la examinarea şi avizarea proiectului Hotărîrii de 

Guvern „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi 

completarea Codului funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991” parvenită 

în adresa Ministerului Mediului cu nr. de intrare 679-c din 25.03.2014, fiind 

perfectat şi eliberat avizul cu nr. 616 din 08.04.2014; 

 proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

înaintat de Ministerul Justiţiei prin scrisoarea nr. 03/2534 din 18.03.2014 în 

adresa Ministerului Mediului, fiind perfectat şi eliberat avizul cu nr.631 din 

08.04.2014; 

 proiectul Legii  pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi 

Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative înaintat spre avizare de către 

Ministerul Economiei prin scrisoarea nr. 04/1-1835 din 28.03.2014, fiind 

perfectat şi eliberat avizul cu nr.641 din 09.04.2014; 

 scrisoarea Procuraturii Generale nr. 24-348/089-633 din 28.03.2014 prin care 

se solicită expedierea copiei documentelor care au stat la baza emiterii 

Ordinului IES nr. 37 din 11/03/2014,  fiind expediate copiile prin scrisoarea 

nr. 606 din 04.04.2014; 

 Încheierea Executorului Judecătoresc Ciobanu  Ruslan nr. 060-1051/14 din 

31.03.2014 privind primirea spre executare a documentului executoriu şi 

intentarea procedurii de executare,  Încheierea dată este atacată la 

Judecătoria sectorului Botanica, prin depunerea cererii de contestare nr. de 

ieşire 608 din 07.04.2014; 

 în comun cu Serviciul audit intern, petiţia dlui A. Gribovan, preşedinte 

A.P.L.P., nr. 25/31, or. Orhei, str. Mihai Eminescu 13, ap. 23 cu privire la 

prezentarea informaţiei şi a măsurilor întreprinse în privinţa dnei V. 

Vacarciuc pe cazul instalării ilegale a unei porţi pe teren public, fiind 

perfectat şi eliberat răspunsul cu nr.44-6/14 din 09.04.2014; 

 petiţia dlui Stavilă Tudor cu privire la acţiunile inspectorilor din cadrul  

Inspecţiei Ecologice Orhei a IES, răspunsul urmează a fi perfectat; 
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 indicaţia Ministerului Mediului cu privire la anularea Ordinului IES nr. 37 

din 15.03.2014. 
 

 

Au participat: 

 la 08.04.2014 la şedinţa de judecată , Judecătoria Rîşcani, pe dosarul Popescu 

L. către IES privind contestarea actului administrativ (aplicarea sancţiunii 

sub formă de avertisment), dosarul fiind la etapa procesuală - pronunţarea 

hotărîrii, cererea lui Popescu L. fiind respinsă ca neîntemeiată; 

 la 09.04.2014 la şedinţa de judecată,  Judecătoria Rîşcani,  pe dosarul Popescu 

L. către IES privind contestarea actului administrativ. 

 

Au elaborat: 

 cerere de recurs la Curtea de Apel Bălţi împotriva Hotărîrii Judecătoriei 

Ungheni din 04 aprilie 2014 pe dosarul nr. 5r-28/2014 ÎM „Apă - Canal” 

Ungheni către IE Ungheni; 

 3 procuri de reprezentare în instanţa de judecată a intereselor IES şi a 

subdiviziunilor sale teritoriale pe numele  colaboratorilor din cadrul IES; 

 anunţul cu privire la  iniţierea elaborării metodologiei de planificare a 

controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei 

criteriilor de risc pentru domeniul protecţiei mediului şi folosirii resurselor 

naturale, care urmează a fi publicat pe pagina oficială web a Ministerului 

Mediului; 

 scrisoarea înaintată autorităţilor competente, prin intermediul Ministerului 

Mediului, pentru examinare şi avizarea proiectului Hotărîrii Guvernului 

privind aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra 

activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc pentru domeniul 

protecţiei mediului şi folosirii resurselor naturale. 

 

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, 

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

după caz, de eliberat avizele respectiv la cele examinate.  

 

 

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

 Şef  al  Inspectoratului.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 solicitarea cu privire la eliberarea Autorizaţiei pentru emisia poluanţilor în 

atmosferă ( AEPA) pentru 1 întreprindere: S.R.L. ”Rioserg-Agro”, 

s.Pascani, r-nul Hincesti.  

 Scrisoarea Serviciului Piscicol cu propunerea privind soluţionarea la 

nivelul Ministerului Mediului a problemei ce ţine de coordonarea 

proiectului de execuţie nr.35-211-REC „Lucrări de reconstrucţie a reţelelor 

de canalizare şi a staţiei de epurare din or. Otaci” cu tragerea la răspundere 

a persoanelor ce se fac vinovate de amplasarea construcţiei şi punerea în 

funcţiune a obiectului menţionat fără coordonările şi autorizaţiile necesare. 
 

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. 

 


