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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  30.05.2014  până la  06.06. 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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Realiză

ri 

totaliza

to-are 

pe  

Inspect

o-rat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite   299 acte de control; 

- au fost întocmite  200  procese-verbale  ( art.154 – 77; art. 122 – 3; 

art.156 - 8; art.116 – 6;  art.114 – 10; art.109 – 29; art.143 – 15; art.136 – 

22; art. 127 – 2; art.181 – 3;   art.135 – 6; art.111 –  2; art.110 – 3; art.113 

– 2; art.147 – 4; art.119 – 1; art.349 – 1; art.134 – 1; art.128 – 2; art.119 – 

1; art.115 - 2); 

 

-  au fost prestate servicii în valoare de  80 977 lei; 

- au fost înaintate amenzi în valoare de  111 920 lei; 

- plata pentru poluarea mediului  calculată  41 914 lei; 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate   54 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: 

 -   27 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -  13 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

-  20 avize ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică  7  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 33 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 19 comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

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

teritoriale ale IES în formă de plîngeri şi semnale; 

 
În perioada 02 – 06 iunie 2014 cancelaria Inspectoratului Ecologic de Stat a 

înregistrat  76 de documente la intrare. Dintre acestea 26  au parvenit spre 

examinare prin intermediul Ministerul Mediului:  

- 11 doc. parvenite direct prin curierul MM; 
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- 13 doc. prin poşta electronică. 

-  2 doc. – faxograme. 

În urma  analizei  documentelor, parvenite la Inspectorat prin intermediul 

Ministerului Mediului s-a stabilit, că au fost primite spre examinare: 

a) Petiţii – 4; 

b) Invitaţie de participare la seminare, şedinţe – 6; 

c) Demersuri – 9; 

d) Avizare de proiecte – 6; 

e) Hotărîre de Guvern – 1. 

În această perioadă angajaţii Inspectoratului au  perfectat 49 de scrisori,       

12 dintre care în adresa Ministerului Mediului. 

 

Colaboratorii IES au participat la 4 seminare sau şedinţe în afara 

Inspectoratului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cazuri  

relevan

te 

Articole, 

 IE Basarabeasca – articol cu privire la „Ziua mondială a Mediului”.                                                                                                                

 IE Donduşeni -  articol cu privire la „Ziua Mondială a Mediului”. 

 IE Criuleni - Cu privire la  rezultatele Campaniei de Salubrizare „Cea mai 

modernă,mai salubră şi amenajată localitate”. 

 

 

 

 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii. 

 Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului Mediului 

(06.06.2014, 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 2 documentaţii de proiect – 12.600lei; 

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

prestate complementare (pentru analizele de laborator) la 8 documentaţii de 

proiect –16.610,60lei; 

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

privind autorizarea tăierii de igienă a doi arbori de specie Salcie şi un arbore 

Nuc, fiind preconizată obţinerea unui volum de 3,37 m
3
 masă lemnoasă.   

Ca  rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea ÎM. „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor 

Verzi”  privind autorizarea tăierii de igienă a doi arbori şi curăţire a unui 

arbore din str. Alecu Russo, 61 mun. Chişinău,  fiind preconizată obţinerea 

unui volum de 0,4 m
3
 masă lemnoasă.   

Ca  rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea primăriei Mileşti, r-nul Nisporeni privind 

autorizarea tăierii de igienă a 73 arbori de specii diferite din parc, fiind 

preconizată obţinerea unui volum de 39,0 m
3
 masă lemnoasă.   

Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător .                  

 cererea privind intentarea procedurii de execuţie contravenientului Paladi 

Andrei; 
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 cererea privind intentarea procedurii de execuţie a contravenientului Roman 

Andrei; 

 cererea privind intentarea procedurii de execuţie a contravenientului Chireev 

Dimitri; 

 cererea privind intentarea procedurii de execuţie a contravenientului Timcov 

Maxim; 

 cererea privind intentarea procedurii de execuţie a contravenientului Codrean 

Semion; 

  cu ieşire la faţa locului, demersul ICS „STRABAG” SRL referitor la tăierea 

unor arbori care sunt amplasaţi pe taluzul de construcţii a drumului M2, 

segmentul cm 142 + 200 – 142 + 500, ca rezultat de către IE Soroca a fost 

eliberată  autorizaţia de tăiere a arborilor nominalizaţi; 

 15 proiecte  înaintate către Fondul Ecologic Naţional  ,,Apă şi Canalizare”; 

 petiţia dlui Andrei Trestianu, ÎM ,,Cooperator” cu privire la  poluarea 

afluentului stîng al r. Bîc ce traversează com. Bubuieci, mun. Chişinău. 

 şi avizat  2 dosare cadastrale cu privire la modificarea categoriei  de 

destinaţie a terenurilor; 

 demersul parvenit de la ÎCS „Genesis Internaţional” SRL privind 

permisiunea excavării grundului din s. Cinişeuţi, r-nul Rezina necesar la 

construirea drumului Rezina-Orhei-Călăraşi; 

 demersul primarului or. Costeşti, r-nul Rîşcani referitor la drumul de acces 

spre terenurile agricole în apropierea s. Duruitoarea Nouă şi s. Văratic; 

  adresarea  parvenită de la  ICS „Laska-Mol”  privind  nimicirea lotului de 

marfă cu termen de valabilitate expirat. 

 

Eliberat, 

 7 avize  ( 1 aviz de restituire a DP fără acordare ) ale expertizei ecologice 

la proiectele de execuţie:  
1. „Staţie de alimentare cu poduse petroliere şi gaz lichefiat din s. Tomai, r-nul 

Leova” al  S.R.L „Tevassar-Gaz” ; 

2. „Reparaţia str. I. Spirin, or. Cahul (acualizat)”, primăria or. Cahul;  

3. „Staţie multicarburant de alimentare a autovehiculelor cu produse petroliere 

şi hidrocarburi gazoase lichefiate din str. Voczalinaia, or. Taraclia. Reconstrucţie” al  

S.R.L.„Vitla Petrol”; 

4. „Reparaţia capitală a grădiniţei de copii din str. Baimaclia, or. Căuşeni”  

primăria com. Baimaclia, raionul Căuşeni. Examinarea repetată. 

5. „Canalizarea menajer-fecaloidă din str. Cojbuc, Şoimilor, or. Durleşti, mun. 

Chişinău”, primăria or. Durleşti;  

6. „Alimentarea cu apă a s. Vărzăreştii Noi, r-nul Călăraşi”, primăria satului 

Vărzăreştii Noi;  

7. „Construcţia sistemului de aprovizionare cu apă potabilă şi renovarea sondei 

de apă în s. Talmaza, raionul Ştefan Vodă” primăria s. Talmaza, r-nul Ştefan Vodă; 

8.  „Producerea combustibilului solid, utilizarea biomasei din deşeuri agricole”,  

primăria s. Baurci, raionul Ciadîr-Lunga; 

9. „Alimentarea cu apă a s. Sineşti, r-nul Ungheni”,primăria com. Sineşti, r-nul  

Ungheni;  

10. „Servicii auto cu spălătorie auto din str. Ştefan cel Mare, s. Mereni, r-nul 

Anenii Noi” al S.R.L. „UR&CA”; 

11. „Staţie de alimentare a automobilelor cu produse petroliere din str. Dimo, or. 

Chişinău” a „Derang-Plus” S.R.L. Aviz la DP restituită fără acordare. 
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Efectuat: 

 o deplasare în satul Gornoe, r-nul Străşeni privind controlul repetat la 

verificarea legalităţii construcţiei a unui obiectiv acvatic; 

 o deplasare în mun. Chişinău, str. M.Spătaru, nr.36 privind  mirosul 

neplăcut de pe această stradă. 

 

Participat: 

 la 03.06.14 la întrurnirea de lucru pentru Proiectul Pilot Naţional din 

Moldova „Îmbunătăţirea Sistemului Naţional de Inventariere în contextul 

raportării emisiilor în cadrul Convenţiei asupra poluării atmosferice 

transfrontaliere pe distanţe lungi”, Oficiul AO „BIOS” 

 la data de 05-06. 06.2014, la seminarul de instruire privind repartizarea în 

Grid şi prognozarea emisiilor, organizat în cadrul proiectului Regional 

finanţat de UE „Guvernarea calităţii Aerului în ţările din Europa de est.Locul 

desfăşurării seminarului – hotelul Jazz Hotel (str. Vlaicu Pîrcălab, 72, or. 

Chişinău). 

 la seminarul cu privire la Economia Verde şi Dezvoltarea Durabilă. 

 la seminarul cu privire la reglementarea utilizării apelor pentru irigare. 

 

Pregătit: 

 pregătit aviz la proiectul standardelor naţionale: SM 155:2014: Material 

săditor pomicol. Pomi altoiţi de specii sămînţoase şi sîmburoase. Condiţii 

tehnice SM 156.2014: Material săditor pomicol. Portaltoiuri ale culturilor 

pomicole; 

 pregătit aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului privind casarea plantaţiilor 

perene înaintat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; 

 
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) pentru 

ulterioara expertiză ecologică 7 proiecte de execuţie: 
1. „Canalizarea satului Hănăsenii Noi, Raionul Leova”, primăria s. Hănăsenii 

Noi, raionul Leova;  

2. „Construcţia unei anexe la imobilul lit. „A” în limitele terenului privat din 

contul demolării anexei existente lit. „A1”, pentru amplasarea unei secţii 

de producere a berii din str. Varniţa, 20/1, mun. Chişinău” al S.R.L. 

„Fortimex”; 

3. „Încăpere pentru creşterea bovinelor, satul Bardar, raionul Ialoveni” al 

persoanei fizică Sava Tudor;  

4.  „Proiectarea sistemului de irigare şi a traseului central de pompare a apei, 

bazin SP-1 din s. Răcovăţ, raionul Soroca” al S.A. „Alfa-Nistru”; 

5. „Staţia de epurare a apelor uzate din s. Pelenia, raionul Drochia” al S.R.L. 

„Meteolis”; 

6. „Bazin de acumulare a apei pe terenul d-nei Gîrbu M., satul Gornoe, com. 

Micăuţi, raionul Străşeni”; 

7. „Construirea unui atelier de tîmplărie şi a spălătoriei auto cu ospătărie la 

nivelul doi din str. Varniţa, 2/7, or. Chişinău”. 
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Întocmit: 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Panuţa Boris pentru 

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

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

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

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

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

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Ciubaru Dorin pentru 

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

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

  un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Hîncu Aurel pentru 

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

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

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

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

Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei; 

 un proces verbal pe  art. 109 (1) CC al R.Moldova Administraţiei 

primăriei  com. Bubuieci, mun. Chişinău. 

 

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 - iunie) constituie 5213 mii lei. De la 

începutul anului 2014 au fost înregistrate venituri în sumă de 8544 mii lei, 

inclusiv săptămîna curentă – 150,1 mii lei.  

     Soldul disponibil în contul trezorerial,  situaţia de  la 05.06.2014, 

constituie – 1909,4 mii lei. 

- Servicii ecologice prestate contra plată.    Situaţia de la 05.06.2014, suma 

acumulărilor la venituri constituie 2959,8 mii lei, inclusiv săptămîna curentă 

– 94,1 mii lei  sau cu 26% mai mult  decît cele planificate pentru lunile 

ianuarie-iunie– 2344,6 mii lei. Soldul disponibil din veniturile acumulate 

pentru perioada de raportare,  situaţia de la 06.06.2014, constituie 790,9 mii 

lei. 

 

 

3. 

 

Juridică 
 

Au examinat: 

 proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului Penal al 

Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002, înaintat cu titlu de iniţiativă 

legislativă nr. 188 din 04.05.2014 înaintat spre avizare Ministerului Mediului 

de către Cancelaria de Stat prin scrisoarea nr. 1104-342 din 28.05.2014,  

fiind eliberat avizul nr. 1011 din 04.06.2014;  

 proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Metodologiei de 

stabilire a tarifelor pentru serviciile publice prestate contra plată”, înaintat 

prin scrisoarea Cancelariei de Stat nr.2503-215 din 30.05.2014 spre avizare 

în adresa Ministerului Mediului,  fiind eliberat avizul nr. 1017 din 

04.06.2014; 
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 proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Metodologiei 

publicării datelor guvernamentale deschise”, precum şi  proiectul Hotărîrii 

Guvernului cu privire la aprobarea concepţiei privind principiile datelor 

guvernamentale deschise, înaintate spre avizare prin scrisorile Cancelariei de 

Stat nr.3004-105, nr. 3004-106 din 28.05.2014 spre avizare în adresa 

Ministerului Mediului,  fiind eliberat avizul nr. 1018 din 04.06.2014; 

 proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la iniţierea negocierilor asupra 

proiectulşui Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 

Republicii Islamice Iran cu privire la cooperarea în domeniul protecţiei 

plantelor şi carantinei, înaintat prin scrisoarea Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare nr.23-131/5 din 29.05.2014 spre avizare în adresa 

Ministerului Mediului,  fiind eliberat avizul nr. 1019 din 04.06.2014; 

 Cererea cet. Boldurescu Veaceslav şi Lilia referitor la inspectarea sectorului 

de teren din str. Izmail 86, mun. Chişinău pe care este amplasată construcţia 

(frizeria) şi a terenului adiacent în vederea constatării la zi a prezenţei sau 

lipsei factorilor de poluare a mediului şi aprecierea legalităţii acţiunilor 

funcţionarilor publici. 

 

Au elaborat: 

 scrisoarea nr.989 din 02.06.2014 către şefii Agenţiilor şi Inspecţiilor 

ecologice cu privire la aducerea clarităţii legate de aplicarea Legii nr. 1540-

XII din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului în cazul 

prezentării de către subiecţii legii menţionate a unor scrisori privind 

confirmarea faptului de inactivitate sau în cazul constatării faptului de 

inactivitate temporară a acestora în scopul scutirii de plata pentru poluarea 

mediului. 

 scrisoarea către organele cu funcţii de control şi supraveghere: Agenţiile şi 

Inspecţiile ecologice teritoriale ale IES, AGRM, ANRANR, Serviciul 

Piscicol, Apele Moldovei cu privire la luarea de act referitor la publicarea în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 142-146 din 3 iunie, 2014 a 

Hotărîrii Guvernului nr. 373 din 27 mai, 2014 privind aprobarea 

Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de 

întreprinzător din domeniul protecţiei mediului şi folosirii resurselor naturale 

în baza analizei criteriilor de risc în scopul asigurării aplicării Metodologiei 

menţionate în procesul de planificare a controalelor. 

  

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 ale 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. 
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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, 

 36 proiecte de execuţie (inclusiv 1 PE prezentat la examinare repetat) şi, 

după caz, de eliberat avizele respectiv la cele examinate.  

 

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

 materialele pentru autorizaţiile de folosinţă specială a apei (AFSA) pentru 

3  întreprinderi: 

1. S.A. ”Leovin” - prelungirea  AFSA. 

2. S.A. ”Apă-Canal Chişinău”- prelungirea  AFSA. 

3. S.R.L. ”Rusnac-Moldaqua”- prelungirea  AFSA. 

 solicitarea cu privire la eliberarea Autorizaţiei pentru emisia poluanţilor în 

atmosferă ( AEPA) pentru 2 întreprinderi:  1. „Mold-Verrija S.R.L.         

2. „Bi Petrol „S.R.L.   - prelungirea AEPA. 

 solicitarea Ministerului Mediului a confirmării Avizului expertizei 

ecologice de stat  la proiectul de execuţie „Valorificarea zăcămîntului 

„Voinescu-II”.  

 solicitarea S.A. „DAAC Hermes” privind organizarea şedinţei în timpul 

apropiat cu privire la discuţia asupra proiectului „Iaz din gospodăria 

bioorganică „Gura Bicului” în preajma s. Varniţa, raionul Anenii Noi. 

 solicitare „Mina de Piatră Leova” S.R.L. privind eliberarea copiei 

autentificate a Avizului Expertizei Ecologice de Stat nr. 05-5-3266/262 din 

05.03.2009.  

 solicitarea Agenţiei „Apele Moldovei” referitor la prezentarea informaţiei  

privind situaţia  ecologică existentă la efectuarea lucrărilor din cadrul 

proiectului „Reconstrucţia digului de protecţie contra inundaţiilor a 

terenurilor agricole în preajma s. Văleni, raionul Cahul”. 

 solicitarea repetată a S.C. „Fibexmol” S.R.L.  privind eliberarea Avizului 

Expertizei Ecologice de Stat la proiectul de execuţie „Salon de expoziţie 

auto în complex cu oficii şi staţie de alimentare a automobilelor cu produse 

petroliere pe str. Trandafirilor, 24, or. Chişinău”. 

 solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor de a 

examina şi a prezenta avizul respectiv la documentul normativ NCM 

A.07.03.2014 „Proiectarea construcţiilor. Procedura de elaborare, avizare 

şi aprobare a condiţiilor tehnice speciale pentru elaborarea documentaţiei 

de proiect a obiectului de construcţii”. 

 

 
De efectuat, 

 un raid în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj; 

 deplasări după caz. 
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                                                                                                           Vitalie CURARARI, 

 Şef  al  Inspectoratului.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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. 

 


