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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  06.06.2014  până la  13.06. 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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Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite   345 acte de control; 

- au fost întocmite  215  procese-verbale  ( art.154 – 71; art. 122 – 9; 

art.156 - 9; art.116 – 8;  art.114 – 10; art.109 – 28; art.143 – 10; art.136 – 

21; art. 127 – 8; art.181 – 7;   art.135 – 5; art.111 –  2; art.110 – 2; art.113 

– 3; art.147 – 9; art.119 – 2; art.182 – 1; art.144 – 2; art.142 – 6; art.152 – 

1; art.115 - 1); 

 

-  au fost prestate servicii în valoare de  110 862 lei; 

- au fost înaintate amenzi în valoare de  158 800 lei; 

- plata pentru poluarea mediului  calculată   este de 54 075 lei; 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate   41 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: 

 -   31 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -  14 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

-  22 avize ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică  4  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 57 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 22 comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 43 petiţii parvenite în structurile 

teritoriale ale IES în formă de plîngeri şi semnale; 

 
În perioada 09 – 13 iunie 2014 cancelaria Inspectoratului Ecologic de Stat a 

înregistrat  75 de documente la intrare. Dintre acestea 19  au parvenit spre 

examinare prin intermediul Ministerului  Mediului:  

- 9 doc. au parvenit direct prin curierul MM; 
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- 8 doc. prin poşta electronică. 

-  1 doc. – faxogramă. 

- 1 doc. prin fax. 

În urma  analizei  documentelor parvenite la Inspectorat prin intermediul 

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

a) Petiţii – 5; 

b) Invitaţie de participare la seminare, şedinţe – 3; 

c) Demersuri – 6; 

d) Proiecte de legi şi hotărîri de guvern la avizare – 5; 

În această perioadă angajaţii Inspectoratului au  perfectat 39 de scrisori,       4 

dintre care în adresa Ministerului Mediului. 

 

Colaboratorii IES au participat la 8 seminare sau şedinţe în afara 

Inspectoratului.  

 

 

3. 

 

Cazuri  

relevan

te 

 

 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii. 

b) Probleme de fond. 

1. Acţiuni 

şi 

măsuri 

curente 

de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat, 

 şi avizat  2 dosare cadastrale cu privire la modificarea categoriei  de 

destinaţie a terenurilor; 

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

destinaţiei terenului agricol; 

 petiţia  parvenită de la un grup de locuitori domiciliaţi în cartierul „Slobozia 

Doamnei”, or. Orhei cu privire la funcţionarea unei varniţe deasupra 

izvorului de apă care aprovizionează sectorul locativ din perimetrul străzilor 

Ion Vodă şi Gagarin; 

 petiţia parvenită de la doamna Liubovi Pasecinic referitor la construcţia 

ilegală a unui hambar pe un  teren agricol din com. Ivancea, r-nul Orhei; 

 petiţia parvenită de la cet. Galearschi Grigore din s. Braicău, com Sudarca,    

r. Donduşeni referitor la prelucrarea livezii proprii cu produse fitosanitare de 

origine chimică de către SRL „Donprodcom”; 

 suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice la 3 documentaţii de proiect – 12 186 lei; 

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

prestate complementare (pentru analizele de laborator) la 6 documentaţii de 

proiect –16 141,10 lei; 

 solicitarea  parvenită de la „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 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”  (Avizul negativ al Expertizei 

Ecologice de Stat nr.05-5-4574/243 din 14.02.14); 

 proiectele normativelor de deversări limitat admisibile (DLA) de poluanţi cu 
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apele uzate şi întocmit Avizul de acordare respectiv  pentru 2  întreprinderi : 

S.A. ”Leovin” şi S.A. ”Apă-Canal Chişinău” (materialele necesare pentru 

prelungirea  AMFSA); 

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

Verzi” privind autorizarea pentru curăţire sanitară a doi arbori de specie ulm 

din str. Păşunilor, 1, mun. Chişinău,  fiind preconizată obţinerea unui volum 

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

tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea S.A.„Viitorul Nostru”  privind autorizarea 

renovării a 5 arbori de specie plop din str. Uzinelor, 11, mun. Chişinău.     

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.      

 materialele parvenite din partea SRL „Energogazpurificare” privind 

autorizarea tăierii de igienă a doi arbori de specie plop din str. M. Manole, 

14, mun. Chişinău,  fiind preconizată obţinerea unui volum de 5,5 m
3
 masă 

lemnoasă.   

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 şi întocmit referinţa pentru judecătoria sectorului Rîşcani privind contestaţia 

procesului- verbal încheiat cet. Melnic Filip în baza art. 116 alin.(1) şi (2); 

 demersul parvenit din partea Î.M. „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor 

Verzi”  referitor la tăierea arborilor uscaţi întru evitarea situaţiilor de avarie, 

fără autorizaţie de mediu; 

 petiţia parvenită în adresa Ministerului Mediului şi Inspectoratului Ecologic 

de Stat referitor la admiterea unor încălcări ale legislaţiei de mediu de către 

pădurarul ocolului silvic Pohrebeni şi  s-a dat răspuns.       

 

 

Eliberat, 

 6 avize  ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie:  
1. „Spălătorie auto pe str. Petricani, 20, or. Chişinău” al persoanei fizice 

Mamaliga Ion; 

2. „Construcţia sistemului de irigare a terenurilor agricole din s. Bogdăneşti,     

r-nul Briceni”, Asociaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigare „Apele Prutului”; 

3. „Construcţia reţelei de canalizare în satul Salcia, r-nul Şoldăneşti”, primăria 

comunei Salcia; 

4. „Centrala termică a S.A. „JLC” din strada Sarmizegetusa, 90, or. Chişinău” 

al S.A.”JLC” ; 

5. „Alimentarea cu apă şi canalizare a s. Baxani, raionul Soroca”, primăria s. 

Băxani, raionul Soroca (Examinarea repetată);  

6. „Staţie multicarburant de alimentare a automobilelor pe str. Vadul lui Vodă, 

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

 

 

Efectuat: 

 un control ecologic în comun cu Inspecţia Ecologică Orhei la 2 obiective în 

construcţie şi examinat  2 petiţii; 

 un control ecologic în comun cu Inspecţia Ecologică Dubăsari la cariera de 

nisip din s. Molovata, r-nul Dubăsari; 

 o deplasare împreună cu AE Chişinău  la Combinatul de vinuri SA “Cricova” 

cu privire la controlul executării proiectului de construcţie a instalaţiilor de 

epurare a apelor de producere;  

mailto:S.A.@Ap[-Canal
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 o deplasare împreună cu AE Chişinău la Regia comunal - locativă Cricova 

privind verificarea lucrărilor de reconstructie a SEB Cricova; 

 o deplasare la IE Orhei  la obiectul în construcţie a cet. Vîrcolici Efim din or. 

Orhei şi verificat lucrările de construcţie a unui depozit agricol din s. Selişte, 

or. Orhei. 

 

 

Participat: 

 la dezbaterile publice asupra proiectului Codului Urbanismului şi 

Construcţiilor, organizate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor al RM; 

 la şedinţa pentru prezentarea proiectului „Sarcini tehnice pentru crearea 

Sistemului Informatic „Managementul deşeurilor”; 

 la seminarul de consultare pentru stabilirea politicilor în domeniul 

Economiei Verzi, Producerii şi Consumului Durabil, organizat de Ministerul 

Mediului; 

 la atelierul de lucru “Schimbările climatice şi securitate” , organizat de MM 

în colaborare cu Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centrală şi de Est 

şi Iniţiativa ENVSEC; 

 în emisiunea radio Moldova 1 – pe tema: “Construcţiile neautorizate în 

Parcul Nistrean”; 

 în emisiunea Regional TV – pe tema: “Exploatarea carierei de piatră,  

Defileul Trinca din rl Edineţ”; 

 la şedinţa organizată de Ministrul Mediului referitor la stabilirea măsurilor de 

protecţie a mediului ce urmează a fi implementate de Combinatul de vinuri 

„Cricova” S.A. şi Î.M. Regia comunal – locativă din or. Cricova; 

 la 10.06.2014 la şedinţa organizată de către Ministrul Mediului privind 

funcţionarea Ghişeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru 

folosinţa specială a apei şi perceperea taxelor aferente pentru serviciile 

acordate de către instituţiile implicate în procesul de coordonare a folosinţei 

speciale  a apei şi pentru actul de inspectare ce urmează a fi întocmit de IES. 

 

 

Pregătit: 

 informaţia cu privire la totalul campaniei de salubrizare şi amenajare a 

localităţilor: „Bilunarul ecologic de primăvară - 2014”; 

 

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: 
     1.„Alimentarea cu apă potabilă a s. Heciul Vechi, com. Alexăndreni, raionul 

Sîngerei” , primăria com. Alexăndreni, raionul Sîngerei;  

2. „Valorificarea zăcămîntului de nisip-prundiş „Branişte-II” şi recultivarea 

carierei, raionul Rîşcani” al „Caritrans-Nord” S.R.L.; 

3. „Construcţia reţelelor de apeduct şi canalizare, a staţiei de pompare a apei şi 

a staţiei de epurare din s. Răuţel, raionul Făleşti” , primăria s. Răuţel, 

raionul Făleşti;  

4. Alimentarea cu apă şi canalizare a s. Băxani, raionul Soroca”, primăria           



Raport de activitate a IES 

 
 

 

s. Băxani, raionul Soroca (Examinarea repetată). 

 

 

Întocmit: 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Gagiu Mihail pentru 

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

alin. (3), Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 1200,0 

lei, prejudiciul cauzat mediului constituie 406,8lei. 

 

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 8847,6 mii lei, 

inclusiv săptămîna curentă – 305,9 mii lei.  

     Soldul disponibil în contul trezorerial,  situaţia de  la 13.06.2014, 

constituie – 1930,9 mii lei. 

- Servicii ecologice prestate contra plată.    Situaţia de la 13.06.2014, suma 

acumulărilor la venituri constituie 3085,9 mii lei, inclusiv săptămîna curentă 

– 143,8 mii lei  sau cu 30% 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 13.06.2014, constituie 745,3 mii 

lei. 

 

 

3. 

 

Juridică 
 

Au examinat: 

 proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului Naţional de 

Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE în perioada 

2014-2016, lansat spre consultare publică de către Ministerul Afacerilor 

Externe,  fiind eliberat avizul nr. 1063 din 11.06.2014; 

 cererea nr. 26 din 23.05.2014 privind expertizarea repetată a proiectului de 

execuţie „Salon de expoziţie auto în complex cu oficii şi staţie de alimentare 

a automobilelor cu produse petroliere”, fiind eliberat răspunsul în termen; 

 demersul ÎCS „Constarexim” SRL nr. 26 din 19.05.2014, fiind eliberat 

răspunsul în termen. 

 

Au elaborat: 

 totalizarea datelor prezentate de Agenţiile şi Inspecţiile ecologice la 

solicitarea IES nr. 983 din 30.05.2014 cu privire la informaţia despre litigiile 

autorităţii (acţiunile civile, inclusiv cele de contestare a actelor în 

contenciosul administrativ) aflate pe rol în instanţele judecătoreşti, 

încheierile, hotărîrile şi deciziile emise de instanţele de judecată în perioada 

anului 2013 - trimestrul I al anului 2014; 

  graficul controalelor planificate pentru trimestrul III al anului 2014 conform 

prevederilor Legii nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra 

activităţii de întreprinzător, fiind transmis  Cancelariei de Stat pentru 

înregistrare; 
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 referinţa la recursul declarat de către cet. Lidia Marian asupra Deciziei Curţii 

de Apel Chişinău privind restabilirea în serviciu; 

  decizia de control nr. 01-DC/IES-14 şi delegaţia de control nr. 01-DL/IES-

14 pentru efectuarea controlului inopinat la SRL „AMPIORA” în baza 

petiţiei parvenite la IE Orhei. 

 

Au participat: 

 la 10.06.2014 la şedinţa de judecată, Judecătoria Rîşcani pe dosarul Roşca V. 

către Inspectoratul Ecologic de Stat  privind restabilirea la muncă.  

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, 

 34  proiecte de execuţie  şi, după caz, de eliberat avizele respectiv la cele 

examinate.  

 

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

 materialele pentru autorizaţii de folosinţă specială a apei (AFSA) pentru 2  

întreprinderi: 

1. S.R.L. ”Rusnac-Moldaqua”- prelungirea  AFSA; 

2. S.R.L. „Knauf Ghips” - cariera Criva. 

 solicitarea cu privire la eliberarea Autorizaţiei pentru emisia poluanţilor în 

atmosferă ( AEPA) pentru 2 întreprinderi: 

      1. „Mold-Verija” S.R.L.  

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

 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; 

 solicitarea Agenţiei „Apele Moldovei” referitor la prezentarea informaţiei  

privind situaţia  ecologică existentă la efectuarea lucrărilor din cadrul 

proiectului „Reconstrucţia digului de protecţie contra inundaţiei  

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

 solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor de a 

examina şi a prezenta avizul respectiv la documentul normativ NCM 

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

 Şef  al  Inspectoratului.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. D.Osipov,  

22-69-51. 

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

şi aprobare a condiţiilor tehnice speciale pentru elaborarea documentaţiei 

de proiect a obiectului de construcţie”. 

 

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. 

 


