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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  27.06.2014  până la  04.07. 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. 

1. 
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ri 

totaliza

to-are 

pe  

Inspect

o-rat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite   250 acte de control; 

- au fost întocmite  182 procese-verbale  ( art.154 – 73; art. 122 – 14; 

art.156 - 9; art.116 – 9;  art.114 – 12; art.109 – 18; art.143 – 7; art.136 – 

14;  art.181 – 2;   art.135 – 1; art.111 –  3; art.110 – 4; art.113 – 3; art.147 

– 4; art.119 – 1; art.142 – 2;  art.115 – 1; art.137 – 1; art.149 –1 ; art.95 – 

2; art.349 - 1 ); 

 

-  au fost prestate servicii în valoare de  65 192 lei; 

- au fost înaintate amenzi în valoare de  146 600 lei; 

- plata pentru poluarea mediului  calculată   este 33 473 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: 

 -   14 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -  2  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

-  15 avize ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică  7  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 30 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 33 petiţii parvenite în structurile 

teritoriale ale IES în formă de plîngeri şi semnale; 
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În perioada 30 iunie  – 04 iulie, 2014 cancelaria Inspectoratului Ecologic de 

Stat a înregistrat  69 de documente la intrare. Dintre acestea 21  au parvenit spre 

examinare prin intermediul Ministerului  Mediului:  

- 14 doc. direct prin curierul MM; 

- 7 doc. prin poşta electronică. 

 

În urma  analizei  documentelor parvenite la Inspectorat prin intermediul 

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

a) Petiţii – 2; 

b) Invitaţie de participare la seminare, şedinţe – 1; 

c) Demersuri – 11; 

d) Proiecte de legi şi hotărîri de guvern la avizare – 7; 

 

În această perioadă angajaţii Inspectoratului au  perfectat 29 de scrisori, 10 dintre 

care în adresa Ministerului Mediului. 

 

 

Colaboratorii IES au participat la 2 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 

(04.07.2014, 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 1 proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la transmiterea şi 

modificarea destinaţiei unor terenuri; 

 şi avizat proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la crearea comisiei 

pentru cercetarea prealabilă privind declararea utilităţii publice de interes 

naţional a lucrărilor de reabilitare a sistemelor de irigare; 

 şi avizat proiectul de hotărîre a Guvernului  privind aprobarea Planului 

naţional de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi 

control a bolilor netransmisibile pînă în anul 2020; 

 solicitarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor referitor 

la permisiunea exploatării gropilor de împrumut pentru efectuarea lucrărilor 

de reabilitare a drumurilor auto;   

 petiţia parvenită de la  cet. Grigore Galearscchi din s. Sudarca,                       

rl  Donduseni cu privire la incomoditatile de trai provocate de care 

întreprinderea SRL „Donprodcom”. Raspunsul a fost expediat solicitantului; 

 petitia parvenită de la cet. Eugeniu lisnic din or. Şoldăneşti adresată 

Parlamentului RM cu privire la poluarea aerului şi apelor fînîtnilor de mină 

din or. Şoldăneşti. Raspunsul a fost expediat solicitantului;  

 petiţia cet. Graur Ion din or. Teleneşti cu privire la situaţia deplorabilă pe 

teritoriul Apă-Canal Teleneşti. Raspunsul a fost expediat solicitantului.  
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 sesizarea CNSP cu privire la monitorizarea lucrărilor de adîncire a canalului 

de scurgere a apelor pluviale din Parcul Nistrean Vadul lui Vodă. Raspunsul 

a fost expediat solicitantului; 

 Suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice la 2 documentaţii de proiect – 3 600 lei; 

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

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

proiect – 18 207,40 lei; 

 şi dat răspunsul la 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 construcţiilor şi edificiilor”; 

 şi dat răspunsul la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor de examinare şi prezentare a avizului respectiv la proiectul 

Codului Urbanismului şi Construcţiilor; 

 petiţia parvenită din partea cet Verstiuc Alexandru privind tăierile ilicite din 

pădurea Primăriei com. Hincăuţi, rl Edineţ. În rezultatul controlului au fost 

depistate 48 cioate de arbori de specia stejar tăiaţi ilicit de către persoane 

necunoscute. Prejudiciul cauzat mediului constituie 14760 lei. Materialele pe 

cazul dat vor fi transmise Comisariatului de poliţie Edineţ pentru 

identificarea persoanelor culpabile şi atragerea acestora la răspundere; 

 petiţia parvenită din partea cet. Dina Roşca referitor la vătămarea a 5 arbori 

amplasaţi în str. Studenţilor, 14, mun. Chişinău;          

 petiţia parvenită din partea dlui Filipov S., primar al   or. Taraclia referitor la  

crearea unei comisii privind aprecierea legalităţii aplicării prejudiciului 

cauzat mediului de către şeful IE Taraclia, dl Baltacov A. ca urmare a tăierii 

ilicite a 31 arbuşti de specia tuie din spaţiul verde al primăriei nominalizate.          

 

 

Eliberat, 

 9 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie (inclusiv 2 avize 

restituite fără acodare şi 3 avize eliberate de AE Chişinău):     

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

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

2. „Modificarea spălătoriei auto cu oficiu şi sistemul de apă şi canalizare din str. 

Carpişin 66c, or. Briceni” al S.R.L. „Brinauto-Lux”; 

3. „Reţelele de canalizare şi staţia de epurare a apelor uzate menajere la staţie de 

apă Nistru, tranşa I din s. Oniţcani, raionul Criuleni” al S.A. „Apă-Canal Chişinău”. 

4. „Proiectarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare a s. Iordanovca, raionul 

Basarabeasca” primăria s. Iordanovca, r-nul Basarabeasca. Restituit fără acordare;    

5. „Alimentarea cu apă, evacuarea şi epurarea apelor uzate din satul Ciumai, 

comuna Vinogradovca, raionul Taraclia”, primăria com. Vinogradovca, satul 

Ciumai, r-nul Taraclia. Restituit fără acordare; 

6. „Construcţia unei fîntîni arteziene şi a unui turn de apă potabilă din satul 

Cuizăuca, r-nul Rezina”, primăria satului Cuizăuca; 

7. „Aprovizionarea cu apă potabilă şi forarea mecanică a fîntînii arteziene în or. 

Frunză, raionul Ocniţa”, primăria or. Frunză, r-nul Ocniţa; 

8. „Alimentarea cu apă, evacuarea apelor uzate din s. Catranîc, raionul Făleşti”, 
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Primăria s. Catranîc, raionul Făleşti; 

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

primăria satului Mereni. 
 

 

Elaborat: 

 nota informativă către MM despre situaţia ecologică a întreprinderii SRL 

„Vinăria din Vale ” din or. Bălţi.  

 notă informativă către MM cu privire la realizarea proiectelor apă-canalizare 

pentru anul 2013. 

 

 

Efectuat: 

 o deplasare în rl. Cimişlia  în comun cu MM şi IE Cimişlia  cu privire la  

selectarea unui lot de teren pentru amplasarea unei gunoisti a raionului; 

 o deplasare în mun. Chişinău  cu privire la controlul ecologic la GŢ 

„Victoria Stăvilă” din or. Vatra, mun. Chişinău; 

 o deplasare în rl Cantemir cu privire la verificarea lucrărilor de astupare a 

rîpei în s. Goteşti. Control ecologic la fabrica de vin „Ţîganca” SRL din s. 

Plopi. 

 

 

Participat: 

 la şedinţa organizată  de Curtea de Conturi referitor la constatările şi 

concluziile echipei  de audit realizate în cadrul misiunii de audit a 

mediului privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole.   

 la şedinţa privind acordarea resurselor financiare din FEN pentru 

amenajarea depozitelor de DMS şi procurarea tehnicii specializate 

organizată de Ministerul Mediului. 

 

Pregătit: 

 răspuns la sesizarea colectivă a membrilor Asociaţiei locatarilor din or. 

Străşeni, referitor la dezacordul acestora cu proiectarea şi construirea noului 

sediu al IE Străşeni. 

 

 

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 7 proiecte de execuţie:  

1. „Staţie de alimentare a automobilelor cu hidrocarburi de gaze lichefiate pe traseul 

auto Brest-Chişinău, km 693, raionul Răşcani. Reconstrucţie” a S.R.L. „MIH 

PETROL”;  

2. „Reutilarea tehnică a fabricii de producere a alcoolului etilic din melasă, or. 

Otaci, raionul Ocniţa” al S.R.L. „Cristal-Nord”; 

3. „Modificarea spălătoriei auto cu oficiu şi sistemul de apă şi canalizare din str. 

Carpişin 66c, or. Briceni” al S.R.L. „Brinauto-Lux”; 

4. „Reţelele de canalizare şi staţia de epurare a apelor uzate menajere la staţia de apă 
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Nistru, tranşa I din s. Oniţcani, raionul Criuleni” al S.A. „Apă-Canal Chişinău”; 

5. „Alimentarea cu apă, evacuarea apelor uzate din s. Catranîc, raionul Făleşti”, 

Primăria s. Catranîc, raionul Făleşti; 

6. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat de capacitate redusă şi 

spălătorie auto pe str. Tudor Vladimirescu, 55, or. Durleşti, mun. Chişinău” al 

S.R.L. „Pictrol” 

7. „Forarea unei sonde arteziene în scopul aprovizionării cu apă tehnică a s. 

Horodişte, raionul Călăraşi”,  primăria s. Horodişte, raionul Călăraşi. 

 

 

Întocmit: 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Marciuc Veaceslav 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. Pancu Octavian pentru 

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

(1), Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 1000,0 lei; 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Cuhal Elena  pentru tăierea 

ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122,  alin. (2), 

Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 1000,0 lei. 

 

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 - iulie) constituie 5913 mii lei. De la 

începutul anului 2014 au fost înregistrate venituri în sumă de 9 461,8 mii lei, 

inclusiv săptămîna curentă – 209,5 mii lei.  

     Soldul disponibil în contul trezorerial,  situaţia de  la 02.07.2014, 

constituie – 999,4 mii lei. 

- Servicii ecologice prestate contra plată.    Situaţia de la 02.07.2014, suma 

acumulărilor la venituri constituie  3 440,2 mii lei, inclusiv săptămîna 

curentă – 104,0 mii lei  sau cu 26% mai mult  decît cele planificate pentru 

lunile ianuarie-iulie –  2717,6 mii lei. Soldul disponibil din veniturile 

acumulate pentru perioada de raportare,  situaţia de la 02.07.2014, constituie 

958 mii lei. 

 

3. 

 

Juridică 
 

Au examinat: 

 solicitarea Prim-ministrului, înaintată către Ministerul Mediului prin 

scrisoarea nr. 0105-152 din 24 iunie 2014 privind asigurarea implementării 

principiului „Plus unu, minus doi”, fiind transmis răspunsul nr. 1190 din 

01.07.2014; 

  proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni 

pentru reorganizarea serviciilor medicale din penitenciare”, înaintat de către 

Ministerul Justiţiei nr. 07/6406 din 24.06.2014 în adresa Ministerului 

Mediului spre avizare, fiind transmis avizul nr. 1207 din 03.07.2014 
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  solicitarea Agentului Guvernamental Lilian Apostol, reprezentat la Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului cu nr. 10/6103 din 17.06.2014, înaintată în 

adresa Ministerului Mediului, fiind perfectat şi expediat răspunsul nr. 1187 

din 30.06.2014; 

 solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice nr. 03-10/351 din 27.06.2014 cu privire la eliberarea deciziei de 

control pentru controlul planificat conform graficului controalelor planificate 

pentru trimestrul II al anului 2014,  fiind eliberată decizia de control nr.53-

DC/14 din 01.07.2014; 

 solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice nr. 03-10/352 din 27.06.2014 cu privire la eliberarea deciziei de 

control pentru controlul planificat conform graficului controalelor planificate 

pentru trimestrul II al anului 2014,  fiind eliberată decizia de control nr.54-

DC/14 din 01.07.2014; 

 solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice nr. 03-10/353 din 27.06.2014 cu privire la eliberarea deciziei de 

control pentru controlul planificat conform graficului controalelor planificate 

pentru trimestrul II al anului 2014,  fiind eliberată decizia de control nr.55-

DC/14 din 01.07.2014; 

 solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice nr. 03-10/354 din 27.06.2014 cu privire la eliberarea deciziei de 

control pentru controlul planificat conform graficului controalelor planificate 

pentru trimestrul II al anului 2014,  fiind eliberată decizia de control nr.56-

DC/14 din 01.07.2014; 

 solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice nr. 03-10/355 din 27.06.2014 cu privire la eliberarea deciziei de 

control pentru controlul planificat conform graficului controalelor planificate 

pentru trimestrul II al anului 2014,  fiind eliberată decizia de control nr.57-

DC/14 din 01.07.2014; 

 solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice nr. 03-10/356 din 27.06.2014 cu privire la eliberarea mandatului 

unic de control pentru efectuarea controalele planificate conform graficului 

controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014,  fiind eliberată 

mandatul de control nr.08-MC/14 din 01.07.2014. 
 

 

Au elaborat: 

 proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificare anexei nr. 2 la Hotărîrea 

Guvernului nr. 735 din 16.06.2003, proiectul în cauză fiind transmis spre 

coordonare Ministerului Mediului prin scrisoare nr. 1202 din 03.07.2014; 

 proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la completarea anexei nr.1 la 

Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 19.06.2014; 

 cererea de apel nemotivată la Curtea de Apel Chişinău împotriva hotărîrii 

Judecătoriei sectorului Rîşcani din 03.07.2014 pe dosarul Munteanu Igor vs 

IES, privind contestarea actului administrativ; 

  susţinerile orale pe dosarul IES către Bularga Mihail privind contestarea 

Încheierii nr. 060-1051/14 din 31.03.2014 executorului judecătoresc Ciobanu 

Ruslan privind primirea spre executare a documentelor executorii şi 

intentarea procedurii de executare. 
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Au participat: 

 la 30.06.2014 în şedinţa de judecată, Judecătoria Rîşcani pe dosarul 

Munteanu Igor vs IES, privind contestarea actului administrativ, fiind 

amînată şedinţa de judecată pentru replici şi pronunţarea hotărîrii pe data de 

03.07.2014. 

 la 02.07.2014 la şedinţa de judecată, Judecătoria Botanica pe dosarul IES 

către Bularga Mihail privind contestarea Încheierii nr. 060-1051/14 din 

31.03.2014 a executorului judecătoresc Ciobanu Ruslan privind primirea 

spre executare a documentelor executorii şi intentarea procedurii de 

executare, fiind încheiat procesul prin pronunţarea Încheierii prin care s-a 

hotărît  a admite contestaţia înaintată de IES, a anula 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. 

 la 03.07.2014 în şedinţa de judecată la Judecătoria pe dosarul Munteanu Igor 

vs IES, privind contestarea actului administrativ,fiind încheiată examinarea 

cauzei prin pronunţarea dispozitivului Hotărîrii prin care s-a admis parţial 

acţiunea reclamantului Munteanu Igor. 

 la 04.07.2014 la şedinţa de judecată, Judecătoria Rîşcani pe dosarul Cataraga 

Svetlana vs IES, privind contestarea actului administrativ. 

 

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; 

 plasarea pe pagina web oficială  a IES www.inseco.gov.md la rubrica 

„Graficul controalelor planificate”  a graficului controalelor planificate 

pentru trimestrul III al anului 2014, înregistrat de Cancelaria de Stat cu nr. 

3305-7/19062014 şi  aprobat de şeful adjunct al IES, cu transmiterea acestuia 

tuturor organelor de control şi supraveghere pentru exercitarea controlului în 

baza acestuia; 

 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, 

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

examinate.  

http://www.controale.gov.md/
http://www.inseco.gov.md/
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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 întreprindere: 1. S.R.L. „Knauf Ghips” cariera Criva 

(condiţi de deversare, ape drenaj). 

 solicitarea cu privire la eliberarea Autorizaţiei pentru emisia poluanţilor în 

atmosferă ( AEPA) pentru 1  întreprindere: S.A. „Sudzucker Moldova”. 

 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”; 

 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; 

 Cererea d-lui Grati V. (administrator SRL „Gornice”)  cu privire la 

autentificarea avizului Expertizei Ecologice de stat la proiectul de execuţie 

„Exploatarea în continuare a blocurilor de calcar B-5 şi B-6 din 

zăcămîntul  „Goeni-2” cu volumul anual de dobîndire de 10000 m
3”

; 

 Solicitarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al RM 

privind examinarea şi avizarea Regulamentului privind efectuarea 

lucrărilor de întreţinere a căilor navigabile interne (menţinerea şenalului 

navigabil) şi a sectoarelor navigabile transfrontaliere; 

 

De efectuat, 

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

salubrizare ; 

 deplasări după caz. 

 

 



Raport de activitate a IES 
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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. 

 


