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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   363 acte de control; 

- au fost întocmite  269 procese-verbale  ( art.154 – 101; art. 122 – 8; 

art.156 - 4; art.116 – 12;  art.114 – 34; art.109 – 32; art.143 – 9; art.136 – 

22; art. 127 – 1; art.181 – 5;   art.135 – 2; art.111 –  4; art.110 – 3; art.113 

– 3; art.147 – 10; art.119 – 2; art.142 – 4; art.146 – 1; art.115 – 7; art.120 

– 1; art.337 – 1; art.112 – 1; art.95 – 1; art.137 - 1); 

 

-  au fost prestate servicii în valoare de  110 721 lei; 

- au fost înaintate amenzi în valoare de  165 400 lei; 

- plata pentru poluarea mediului  calculată   este de 93 770 lei; 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate   53 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: 

 -   22 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -  19  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

-   3 autorizaţii  de folosinţă specială a apei; 

-  13 avize ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică  4  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 58 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 12 comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 52 petiţii parvenite în structurile 

teritoriale ale IES în formă de plîngeri şi semnale; 

 
În perioada 16 – 20 iunie 2014 cancelaria Inspectoratului Ecologic de Stat a 

înregistrat  56 de documente la intrare. Dintre acestea 19  au parvenit spre 

examinare prin intermediul Ministerului  Mediului:  

mailto:ies@mediu.gov.md
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12 doc. au parvenit direct prin curierul MM; 

- 5 doc. prin poşta electronică. 

-  2 doc. – faxogramă. 

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 – 2; 

c) Demersuri – 8; 

d) Proiecte de legi şi hotărîri de guvern la avizare – 3; 

e) Hotărîri de Guvern – 2. 

În această perioadă angajaţii Inspectoratului au  perfectat 49 de scrisori, 7 

dintre care în adresa Ministerului Mediului. 

 

Colaboratorii IES au participat la 5 seminare sau şedinţe în afara 

Inspectoratului.  

 

 

3. 

 

Cazuri  

relevan

te 

 

 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii. 

 Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului Mediului 

(16.06.2014, ora 12
00

). 

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 3 proiecte de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea 

destinaţiei unor terenuri; 

 şi avizat  proiectul Standardului naţional: SM-2014  Material săditor 

pomicol. Pomi altoiţi de migdal. Condiţii, prezentat de Institutul Ştiinţifico - 

Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare; 

 şi pregătit răspuns la petiţia  unui grup de locuitori com. Stăuceni, privind 

depozitarea deşeurilor de construcţie şi menajere solide în extravilanul com. 

Stăuceni;  

 şi pregătit răspuns la adresarea Ministerului Sănătăţii al RM privind măsurile 

de protecţie a sănătăţii publice; 

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

Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă a unui  arbore de specie măr din 

str. I. Creangă, 76, mun. Chişinău,  fiind preconizat obţinerea unui volum 

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

tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea domnului Galici Nicolai privind 

autorizarea tăierii de igienă a 5 arbori de specii diferite din str. Alexandru 

cel Bun 26 „A” , mun. Chişinău, fiind preconizată obţinerea unui volum de 

9,76 m
3
 masă lemnoasă.   Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere 

corespunzător.      

 petiţia cu numărul N-118-l/14, parvenită din partea cet. Lebedev Vladimir 

din s.Hîrjauca, r-nul Călăraşi referitor la instalarea samavolnică a utilajului 

de prelucrare a lemnului. 

 petiţia cu numărul N-100-C/14, parvenită din partea dnei Cristian Ecaterina 
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din s. Parcani, r-nul Călăraşi referitor la tăierea pădurii din ocolul silvic 

Vărzăreştii-Noi. 

 demersul parvenit de la S.R.L. „Basconslux” din str. Tighina, 3, mun. 

Chişinău referitor la posibilitatea eliberării autorizaţiei pentru tăierea a 23 

arbori de diferite specii şi s-a dat răspuns;        

 Petiţia  unui grup de locatari din s. Tvardiţa, rl Taraclia cu privire la poluarea 

cu ape uzate a r. Kirghiş-Chitai. Raspunsul a fost expediat solicitantului; 

 solicitarea Agenţiei „Apele Moldovei” în vederea eliberării avizului la 

proiectul „Reconstrucţia digului de protecţie contra inundaţiilor a terenurilor 

agricole în preajma s. Văleni, rl Cahul”; 

 solicitarea către MM cu rpivire la nominalizarea dnei S. Maruseac în grupul 

de lucru  Moldo-Austriac cu tema „Apa şi sanitaţie”. 

 

Eliberat, 

  5 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie (inclusiv 1 aviz 

restituit fără acodare):     
1. „Staţie de epurare de tip „Zone umede construite” în satul Onişcani, raionul 

Călăraşi”, primăria com. Onişcani, r-nul Călăraşi; 

2. „Alimentarea cu apă a comunei Botnăreşti, raionul Anenii Noi”, primăria 

com. Botnăreşti, r-nul Anenii Noi; 

3. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaze lichefiate din str. 

Bucovinei, com. Stăuceni, mun. Chişinău” al  S.R.L .„Danatpet” ; 

4.    „Spălătorie auto în satul Rezeni, r-nul Ialoveni” al persoanei fizice Ţîrchi 

Radu; 

5. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din str. Lenin colţ 

cu str. Sovetskoi Armii din or. Vulcăneşti” al  S.R.L.„Fortress”. Restituit fără 

acordare. 

 AEPA în baza soluţiilor de proiect pentru 2 întreprinderi. 
  1. „Mold-Verrija” S.R.L.  

       2. „Bi Petrol „S.R.L.   

 

Efectuat: 

 O deplasare în rl. Orhei în comun cu CIE al AE Chişinău, au fost prelevate 

probe de sol de la întreprinderea în construcţii a SRL „Ampira ” din or. 

Orhei; 

 O deplasare în rl Comrat  cu privire la examinarea solicitării SRL „Constar 

exim” cu privire la posibilitatea amplasării unei staţii de alimentare PECO în 

or. Comrat.  

 

Participat: 

 la şedinţa organizată de Ministerul Mediului cu privire la implementarea 

proiectului LSP 995; 

 la 18.06.14 la solicitarea S.A. „DAAC Hermes”  la şedinţa organizată de 

MM cu privire la examinarea obiecţiilor din Avizul negativ al Expertizei 

Ecologice de Stat la proiectul de execuţie  „Iaz din gospodăria bioorganică 

„Gura Bîcului” în preajma s. Varniţa, raionul Anenii Noi;  

 la 06.2014  în şedinţa Grupului de lucru a Comisiei Finanţe şi Buget a 

Parlamerntului RM cu scopul argumentării Avizului MM la proiectul de lege 

nr.21 din 24.01.2014 înaintat de Guvern în Parlamentul RM; 

 în instanţa de fond privind cauza contravenţională a cet. Melnic Filip; 
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  în şedinţa Colegiului Curţii de Apel privind recursul cet. Cibotari Feodor; 

 la MM în cadrul şedinţei Comisiei hidrotehnice cu privire la examinarea 

proiectului Regulamentului privind evaluarea stării apelor şi procedura de 

urmat în cazul poluărilor accidentale ce nu se mai poate evita pe sectorul 

comun al r. Prut şi fl. Dunărea, în colaborare cu Ministerul mediului al 

României. 
 

Elaborat: 

 la indicaţia MM  în adresa Grupului de lucru a Comisiei Finanţe şi Buget a 

Parlamentului RM, Avizul MM la proiectul de lege nr.21 din 24.01.2014 

înaintat de Guvern în Parlament; 

 la indicaţia Ministrului Mediului şi prezentat MM un nou Aviz la proiectul 

de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, elaborate de 

Ministerul Economiei şi aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.403 din 

2.06.2014, înregistrat în Parlamentul Republicii Moldova cu nr.205 din 

4.06.2014; 

 la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi prezentat 

MM Avizul 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”; 

 solicitarea către primăria or. Cricova cu privire la convocarea şedinţei de 

lucru pe tema: deversarea apelor uzate de la Combinatului de vinuri SA 

Cricova. 

 

Pregătit: 

 materiale solicitate de către Curtea de Conturi  cu privire la recultivarea 

sectoarelor de teren folosite sub excavaţii şi transmise administraţiilor 

publice locale şi deţinătorilor funciari; 

 informaţia la solicitatea Prim-ministrului  - Iurie Leanca, despre starea 

ecologică  actuală a Combinatul de vinuri Cricova SA si Regia Comunal 

- Locativă Cricova. 

 

 

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. „Construcţia grupului sanitar la liceul teoretic din str. Ştefan cel Mare, 17, s. 

Grătieşti, mun. Chişinău” , primăria com. Grătieşti, mun. Chişinău ;  

2. „Alimentarea cu apă a s. Larguţa. raionul Cantemir”, primăria Larguţa, 

raionul Cantemir;  

3. „Forarea sondei arteziene şi construcţia turnului de apă în s. Iezarenii Vechi, 

raionul Sîngerei”, primăria com. Iezărenii Vechi, raionul Sîngerei;  

4. „Reţeaua de canalizare şi staţia de epurare din s. Zahorna şi s. Receşti, r-nul 

Şoldăneşti”, Primăria com. Dobruşa, r-nul Şoldăneşti. 
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Întocmit: 

  un proces-verbal cu privire la contravenţie SRL „Dacvi-Com” pentru 

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

alin. (2), Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată amendă de 10000,0 

lei; 

 un procese-verbale – art. 156 CC – persoanei fizice Catan Valentin 

pentru constructia unui depozit agroindustrial cu reparaţie tehnică pe 

terenul propriu din com Stăuceni, mun. Chişinău. Amendă 2000 lei; 

 un act de control –  act complex, persoanei fizice Catan Valentin, com. 

Stăuceni, 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 5 213 mii lei. De la 

începutul anului 2014 au fost înregistrate venituri în sumă de 8 989,5 mii lei, 

inclusiv săptămîna curentă – 145,8 mii lei.  

     Soldul disponibil în contul trezorerial,  situaţia de  la 19.06.2014, 

constituie – 1 872,8 mii lei. 

- Servicii ecologice prestate contra plată.    Situaţia de la 19.06.2014, suma 

acumulărilor la venituri constituie 3 191,6 mii lei, inclusiv săptămîna curentă 

– 108,0 mii lei  sau cu 36% mai mult  decît cele planificate pentru lunile 

ianuarie-iunie– 2 344,6 mii lei. Soldul disponibil din veniturile acumulate 

pentru perioada de raportare,  situaţia de la 19.06.2014, constituie 769,9 mii 

lei. 

 

 

3. 

 

Juridică 
 

Au examinat: 

 solicitarea Ministerului Mediului privind prezentarea unui nou aviz la 

proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, 

elaborat de Ministerul Economiei şi aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

403 din 02.06.2014, înregistrat în Parlamentul Republicii Moldova cu nr. 

04.06.2014, fiind expuse obiecţiile şi propunerile de rigoare prin avizul Nr. 

1113 din 18.06.2014; 

 solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 638/09 din 

19.06.2014 cu privire la eliberarea a mandatului de control şi a deciziei de 

control pentru efectuarea controlului inopinat la agentul economic SA 

„Crioconstrucţia” în baza demersului din 11.06.2014, fiind eliberat mandatul 

de control nr.07-MC/14 şi decizia de control nr.52-DC/14 din 19 iunie 2014;  

 solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice nr. 01-04/318-319 din 16.06.2014 cu privire la eliberarea 

deciziilor de control, pentru efectuarea controalelor planificate conform 

Graficului controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014,  fiind 

eliberate decizia de control nr.50-51-DC/14; 
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Au elaborat: 

 scrisoarea adresată Ministerului Justiţiei prin care s-a transmis informaţia 

totalizată despre litigiile autorităţii (acţiunile civile, inclusiv cele de 

contestare a actelor în contenciosul administrativ) aflate pe rolul instanţelor 

judecătoreşti, încheierile, hotărîrile şi deciziile emise de instanţele de 

judecată în perioada trimestrului IV al anului 2012 - trimestrului I al anului 

2014, fiind înregistrată cu nr. 1095 din 16.06.2014; 

 graficul controalelor planificate pentru trimestrul III a anului 2014 cu nr. de 

înregistrare 3305-7/19062014, conform prevederilor Legii nr. 131 din 

08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, fiind 

plasat pe site-ul Inspectoratului Ecologic de Stat; 

  referinţa la cererea de chemare în judecată depusă de Bularga Mihail 

împotriva IES privind anularea ordinului pe dosarul nr. 3-1402/14, fiind 

depusă în Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău la 18.06.2014; 

 referinţa la cererea de revizuire depusă de SA „Viniris” împotriva Deciziei 

Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ al Curţii 

Supreme de Justiţie din 12.03.2014 pe cauza civilă nr.2rc-195/14, fiind 

depusă în instanţa de judecată la 19.06.2014; 

 scrisoarea repetată către Procuratura Anticorupţie prin care s-a solicitat 

informarea în scris despre măsurile şi rezultatele obţinute pe cauzele penale 

intentate pe faptul abuzului de serviciu, comis de directorul SRL 

„SORIASTRIM” la achiziţionarea complexului de absorbţie atomică 

„САТУРН” şi înscrierii a unor date vădit false în factura fiscală, fiind 

înregistrat cu nr.. 1125 din 19.06.2014; 
 

 

Au participat: 

 la 16.06.2014 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Botanica mun. 

Chişinău, la examinarea cererii de contestare a Încheierii Executorului 

Judecătoresc, Cioban Ruslan, nr. 060-1051/14 din 31.03.2014 privind 

primirea spre executare a documentului executoriu şi intentarea procedurii 

de executare, avînd loc dezbaterile judiciare cu amînarea şedinţei de judecată 

pentru susţinerile orale la data de 02.07.2014. 

 

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. 

 

 

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

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

examinate.  

 

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

 materialele autorizaţiilor 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. 

 normativul de deversări limitat admisibile (DLA) de poluanţi cu apele 

uzate pentru 1 întreprinderi: 
S.R.L. „Knauf Ghips” cariera Criva (condiţi de deversare ape drenaj). 

 solicitarea Agenţiei „Apele Moldovei” referitor la prezentarea informaţiei  

privind situaţia  ecologică existentă Cu privire la efectuarea lucrărilor din 

cadrul proiectului „Reconstrucţia digului de protecţie contra inundaţiilor a 

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

 petiţia locuitorilor s. Răuţel, r-nul Făleşti cu privire la incomodităţile create 

în localitate în rezultatul exploatării Uzinei de producere a mixturilor 

asfaltice de către SA Drumuri Bălţi; 

 Hotărîrea GRM nr.334 din 14.05.2014 Cu privire la aprobarea listei actelor 

legislative şi normative care vor fi monitorizate de către organele centrale 

de specialitate  ale administraţiei publice în anul 2014. Pct.4 Ministerul 

Mediului va prezenta Ministerului Justiţiei, pînă la 01.10.2014 raportul de 

monitorizare a procesului de implementare a Legii nr.851-XIII din 

29.05.96 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra 

mediului înconjurător; 

 solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor de 

examinare şi prezentare a avizelor respective la proiectele documentelor 

normative: CP G.05.01-2014 (МСП 4.03-101-2008) „Dispoziţii generale 

de proiectare şi construcţie a sistemelor de distribuţie a gazelor din ţevi de 

metal şi polietilenă”; CP G.05.02-2014 (МСП 4.03-102-2006) „Sisteme 

de distribuţie a gazelor. Proiectarea şi construcţia conductelor de gaze din 

ţevi de metal”; CP G.05.03-2014 (МСП 4.03-103-2005) „Proiectarea şi 

construcţia conductelor de gaze din ţevi de polietilenă şi reconstrucţia 

conductelor de gaze uzate”; 

 solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor de 

examinare şi prezentare a avizului respectiv la proiectul documentului 

normativ: NCM A.09.03-2014 „Examinarea elementelor de construcţii 

portante şi terenurilor de fundaţii a construcţilor şi edificiilor”; 

 cererea d-lui Kolevşciuk N.N. domiciliat în or. Chişinău, str. Independenţei 

2/3 ap. 53 cu privire la faptele de corupţie în IE Criuleni prin impunerea 

administraţiei fabricii de păsări să elaboreze un nou inventar al emisiilor  

de poluanţi în atmosferă în sumă de 8000 lei; 

 solicitarea Ministerului Economiei de a i se prezenta în termeni proximi 

propuneri referitor la oportunitatea construcţiei centralei hidroelectrice pe 

apă potabilă în RM. 
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Vadim STÎNGACI, 

 Şef  adjunct al  Inspectoratului.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. D.Osipov,  

22-69-51. 

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. 

 


