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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  04.07.2014  până la  11.07. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiză

ri 

totaliza

to-are 

pe  

Inspect

o-rat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite   307 acte de control; 

- au fost întocmite  192 procese-verbale  ( art.154 – 86; art. 122 – 5; 

art.156 - 7; art.116 – 5;  art.114 – 10; art.109 – 17; art.143 – 4; art.136 – 

17;  art.182 – 1;   art.135 – 13; art.111 –  5; art.110 – 5; art.118 – 1; 

art.147 – 3; art.130 – 1; art.142 – 4;  art.144 – 2; art.127 – 3; art.137 –2; 

art.147 - 1 ); 

 

-  au fost prestate servicii contra plată în valoare de  95 474 lei şi achitate 

în valoare  de  88 294 lei; 

- au fost înaintate amenzi în valoare de  146 260 lei; 

- plata pentru poluarea mediului  calculată   este  34 871 lei; 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate   40 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: 

 -   18 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -  18  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

-  18 avize ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică  8  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 49 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 14 comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 37 petiţii parvenite în structurile 

teritoriale ale IES în formă de plîngeri şi semnale; 
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În perioada 07 iulie  – 11 iulie, 2014 cancelaria Inspectoratului Ecologic de 

Stat a înregistrat  82 de documente la intrare. Dintre acestea 20 au parvenit spre 

examinare prin intermediul Ministerului  Mediului:  

- 14 doc. direct prin curierul MM; 

- 5 doc. prin poşta electronică. 

- 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 – 7; 

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

c) Demersuri – 12; 

În această perioadă angajaţii Inspectoratului au  perfectat 52 de scrisori, 7 dintre care 

în adresa Ministerului Mediului. 

 

Colaboratorii IES au participat la 5 seminare sau şedinţe în afara 

Inspectoratului.  

 

 

Articole, Emisiuni: 

 IE Donduşeni  - un articol în ziarul regional şi un interviu la radioul naţional  

cu tema: „Situaţia ecologică în raionul Donduşeni” ;  

 IE Cantemir  -  ziarul raional „SUD Expres”  cu tema: „Bilanţul activităţii 

IE Cantemir pe perioada de prohibiţie”. 

 

 

3. 

 

Cazuri  

relevan

te 

 

 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii. 

 Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului Mediului 

(11.07.2014, 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 1 documentaţie de proiect – 2 700 lei; 

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

prestate complementare (investigaţii pe teren, analize de laborator) la 4 

documentaţii de proiect – 18 556,20 lei; 

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

autentificarea avizului Expertizei Ecologice de Stat la proiectul de execuţie 

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

„Goeni-2” cu volumul anual de dobîndire de 10 000 m
3
”; 

 solicitarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al RM şi 

prezentat Ministerului Mediului avizul la proiectul  Regulamentului privind 

efectuarea lucrărilor de întreţinere a căilor navigabile interne (menţinerea 

şenalului navigabil) şi a sectoarelor navigabile transfrontaliere; 

  şi remis inventarul surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic pentru  

1 întreprindere : S.A. „Sudzucker Moldova”; 

 şi avizat  2 dosare cadastrale cu privire la modificarea categoriei  de 

destinaţie a terenurilor; 
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  demersul primarului com. Hîrtopul Mare, raionul Criuleni referitor la 

efectuarea schimbului de terenuri din domeniul public al com. Hîrtopul Mare 

cu terenul proprietate publică a statului; 

 şi dat răspuns pentru SRL „DANATRET”, eliberat aviz de atribuire şi 

proiectare a obiectului, staţie de alimentare cu carburanţi în mun. Chişinău; 

 petiţia locatarilor din str. Albişoara nr. 8,10  şi 12 cu privire la poluarea 

aerului de la SA ,,Acrilat”; 

  solicitarea  parvenită de la Guvernul Republicii Moldova  cu privire la 

grupul de lucru  pentru monitorizarea şi supravegherea executării indicaţiilor  

Guvernului Republicii Moldova ce ţin de executarea prevederilor acordului 

de concesiune; 

 şi prezentat la BNS suplimentar pentru anul 2008 , emisiile de la sursele 

mobile pe Republică; 

 dispoziţia în vederea verificării stării actuale şi prevenirii cazurilor de 

poluare a mediului înconjurător de către întreprinderile de producere  a 

alcoolului etilic şi fabriciile de vin; 

 

Eliberat, 

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

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

1. „Grădiniţa cu capacitatea de 80 locuri or. Călăraşi, str. Sportivilor”, Primăria or. 

Călăraşi; 

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

Sîngerei” , primăria com. Alexăndreni, raionul Sîngerei;  

3. „Alimentarea cu apă şi construcţia reţelelor de canalizare a satului Porumbrei, 

raionul Cimişlia”, primăria com. Porumbrei, r-nul Cimişlia. Examinarea repetată; 

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

Basarabeasca”, primăria s. Iordanovca, r-nul Basarabeasca. Examinarea repetată; 

5. „Staţie de pompare, aducţiune şi bazin de acumulare a apei pentru S.R.L. 

„Delectar” din s. Bujor, raionul Hînceşti”  al  S.R.L. „Delectar” ; 

6. „Evacuarea şi epurarea apelor reziduale în s. Grozeşti, raionul Nisporeni”,  

primăria s. Grozeşti, raionul Nisporeni; 

7. „Parcul Logistic Agro-Industrial în raionul Sîngerei” al Consiliului raional 

Sîngerei; 

 AEPA în baza soluţiilor de proiect pentru 1 întreprindere: S.A. „Drumuri 

Bălţi”; 

 

Efectuat: 

 O deplasare la 28.06-07.07.2014 ca vizita de lucru în Republica Cehă şi 

Germania în cadrul Proiectului MM-FEN „Eliminarea stocurilor de pesticide 

inutilizabile şi interzise cu riscuri majore”;  

 O deplasare în or. Taraclia  pentru participarea în şedinţa de lucru cu privire 

la  implementarea  proiectul ,,Apa curată” în rl Taraclia; 

 În comun cu AE Chişinău şi CIE AE Chişinău, s-a efectuat un control la 3 

fabrici de vin amplasate în  mun. Chişinău în vederea verificării stării actuale 

şi prevenirii cazurilor de poluare a mediului înconjurător de către 

întreprinderile de producere  a alcoolului etilic şi fabriciile de vin. 
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Participat: 

 la data de 08.07.14 în  comisia de lucru referitor la iniţierea elaborării 

studiului de fezabilitate la proiectul gazoductului Ungheni-Chişinău, potrivit 

Ordinului nr.114 din 30.06.14 al Ministerului Economiei al RM; 

 la atelierul de lucru internaţional pentru managementul rîului Prut cu factorii 

interesaţi din Republica Moldova, Ucraina şi Romînia din cadrul Proiectului 

„Managementul Integrat Durabil al Coridoarelor Rîurilor Internaţionale din 

Ţările Sud-Est Europene (SEE RIVER)” organizat în comun cu 

Administraţia Naţională „Apele Romîne” ca partener al proiectului; 

 la şedinţa organizată de către Primăria or. Cricova cu privire la verificarea 

stării actuale la SA ,,Combinatul de Vinuri Cricova”; 

 la sedinţa organizată de MM  cu privire la  aprobarea proiectului Strategia 

privind Diversitatea biologică în RM pentru anii  2014-2020; 

 la şedinţa organizată de către Consiliul Raional Taraclia cu privire la  

implementarea  proiectul ,,Apa curată “ în rl Taraclia. 

 

Pregătit: 

 aviz la solicitarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor 

adresată Ministerului Mediului privind transmiterea unor terenuri ÎS 

„Administraţia de stat a Drumurilor” în folosinţă temporară pentru 

proiectarea şi deschiderea gropilor de împrumut a gruntului necesar la 

construcţia drumurilor auto R1 Chişinău- Ungheni-Sculeni - frontiera cu 

Romînia şi M3 Chişinău-Cimişlia-Vulcăneşti-Giurgiuleşti - frontiera cu 

România; 

 aviz la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea legii privind 

activitatea de reglementare tehnică nr. 420-XVI din 22.12.2006; 

 aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea, completarea 

şi abrogarea unor Hotărîri ale Guvernului, care prevede armonizarea unor 

acte normative în vigoare cu Legea privind serviciul public de alimentare cu 

apă şi de canalizare, precum şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului; 

 aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de 

lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative înaintat spre 

avizare Ministerului Mediului de către 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) şi ulterioara 

expertiză ecologică 8 proiecte de execuţie:  
   1. „Staţie de alimentare cu gaz lichefiat în extravilanul s. Leuşeni, raionul 

Hînceşti” al S.R.L. „Vivalex-ZN”;  

    2. „Stoparea extinderii rîpii centrale din s. Sălcuţa, raionul Căuşeni”, primăria s. 

Sălcuţa, raionul Căuşeni; 

     3. „Construcţia depozitului agricol din or. Străşeni”, persoana fizică Smîkovski 

Igor; 

     4. „Elevator complex cu capacitatea de 18 000tone în s. Sofia, raionul Drochia” 

al S.R.L. „Orom-Imexpo”; 
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     5. „Alimentarea cu apă şi construcţia reţelelor de canalizare a satului Porumbrei, 

raionul Cimişlia”, primăria com. Porumbrei, r-nul Cimişlia. Examinarea repetată; 

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

Basarabeasca”, primăria s. Iordanovca, r-nul Basarabeasca. Examinarea repetată; 

     7. „Proiectul detaliat pentru drumul R1 Chişinău-Ungheni-Sculeni-frontiera cu 

România, km.6-km104”, Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”. Examinarea 

repetată; 

     8. „Complex frigorific cu sală de ambalare în s. Negreşti, raionul Străşeni”  al 

S.C. „L.G.V.G.-Agro”. 

 

Întocmit: 

 un proces verbal SRL „Savides-Monarc” în temeiul art. 182 CC al RM, 

privind vătămarea sau tăierea samavolnică a vegetaţiei din zonele verzi ale 

localităţilor, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 4000,0 lei;  

 un proces verbal cet. Melnic Filip Maxim în temeiul art. 116 alin.(2), CC 

al RM,  privind abaterea neautorizată de la proiectele de organizare a 

teritoriului sau de folosinţă a terenului, fiindu-i aplicată o amendă în 

mărime de 1000 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 9 527,2 mii lei.  

     Soldul disponibil în contul trezorerial,  situaţia de  la 09.07.2014, 

constituie – 982,3 mii lei. 

- Servicii ecologice prestate contra plată.    Situaţia de la 09.07.2014, suma 

acumulărilor la venituri constituie  3 528,4 mii lei sau cu 29% 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 09.07.2014, constituie 949,3 mii lei. 

 

3. 

 

Juridică 
 

Au examinat: 

 proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 131 

din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, 

precum şi însăşi proiectul de lege, înaintat prin scrisoarea Ministerului 

Economiei nr.04/1-3814 din 30.06.2014 spre avizare în adresa Ministerului 

Mediului (număr de intrare 1490-c din 01.07.2014)”, fiind transmis avizul 

nr. 1237 din 08.07.2014; 

 proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea, completarea şi 

abrogarea unor Hotărîri ale Guvernului”, parvenit de la Ministerul Mediului 

spre avizare prin scrisoarea nr. 1565 din 30.06.2014,  fiind transmis avizul 

nr. 1229 din 08.07.2014; 

  proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, însăşi proiectul de 
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lege, înaintat spre avizare în adresa Ministerului Mediuliu de către 

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare prin scrisoarea nr. 15/4-175 

din 27.06.2014 , fiind transmis avizul nr. 1242 din 09.07.2014; 

 solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 692/09 din 

04.07.2014 cu privire la eliberarea mandatului de control şi deciziei de 

control, pentru efectuarea controlului inopinat,  fiind eliberat mandatul de 

control nr. 09-MC/14 şi decizia de control nr. 58-DC/14 din 08 iulie 2014; 

  solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice nr. 03-10/380 din 08.07.2014 cu privire la eliberarea deciziei de 

control pentru controlul planificat conform graficului controalelor planificate 

pentru trimestrul III al anului 2014,  fiind eliberată decizia de control nr.59-

DC/14 din 01.07.2014; 

 solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice nr. 03-10/381 din 08.07.2014 cu privire la eliberarea deciziei de 

control pentru controlul planificat conform graficului controalelor planificate 

pentru trimestrul III al anului 2014,  fiind eliberată decizia de control nr.60-

DC/14 din 01.07.2014; 

 solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice nr. 03-10/382 din 08.07.2014 cu privire la eliberarea deciziei de 

control pentru controlul planificat conform graficului controalelor planificate 

pentru trimestrul III al anului 2014,  fiind eliberată decizia de control nr.61-

DC/14 din 01.07.2014; 

 solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice nr. 03-10/383 din 08.07.2014 cu privire la eliberarea deciziei de 

control pentru controlul planificat conform graficului controalelor planificate 

pentru trimestrul III al anului 2014,  fiind eliberată decizia de control nr.62-

DC/14 din 01.07.2014; 

 solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice nr. 03-10/384 din 08.07.2014 cu privire la eliberarea deciziei de 

control pentru controlul planificat conform graficului controalelor planificate 

pentru trimestrul III al anului 2014,  fiind eliberată decizia de control nr.63-

DC/14 din 01.07.2014; 

 solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice nr. 03-10/385 din 08.07.2014 cu privire la eliberarea deciziei de 

control pentru controlul planificat conform graficului controalelor planificate 

pentru trimestrul III al anului 2014,  fiind eliberată decizia de control nr.64-

DC/14 din 01.07.2014. 

 

Au elaborat: 

 scrisoarea nr.1239 din 09.07.2014 adresată executorului judecătoresc R. 

Talmaci, privind executarea benevolă a hotărîrii  instanţei de judecată din 

data de 03.07.2014 pînă la parvenirea Încheierii executorului judecătoresc. 

 

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. 
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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, 

 34  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 întreprindere:  S.R.L. „Knauf Ghips - cariera Criva” 

(condiţii de deversare ape drenaj); 

 solicitarea cu privire la eliberarea Autorizaţiei pentru emisia poluanţilor în 

atmosferă ( AEPA) pentru 1  întreprindere: „Întreprinderea 

Intergospodărească pentru Producerea Nutreţurilor Combinate”, 

examinarea ELA; 

  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 prezentarea 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”; 

http://www.controale.gov.md/
http://www.inseco.gov.md/
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 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 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; 

 solicitarea Camerei de Licenţiere cu privire la accesul la bazele de date a 

Inspectoratului Ecologic de Stat şi Agenţiei pentru Geologie şi Resurse 

Minerale pentru verificarea veridicităţii avizelor expertizei ecologice de 

stat şi a certificatelor de înregistrare a perimetrelor miniere; 

 solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor de 

examinare şi prezentare a avizului respectiv la proiectul documentului 

normativ în construcţii (PA) NCM G.05.01-2014* „Sisteme de 

distribuţie a gazelor”, ediţia 2014; 

 solicitarea dlui Ceban Ion, deputat în Parlamentul RM cu pivire la 

examinarea adresării cet. Dimitrov Alexei domiciliat în mun. Chişinău, str. 

Trendafirilor 29/1, ap.141 cu privire la legalitatea intenţiei firmei 

„Fibexmol” de a construi un salon auto cu 6 etaje în complex cu staţie de 

alimentare cu petrol în zona verde a parcului Valea Trandafirilor (între 

viaduc, bd. Dacia şi str.Trandafirilor);  

 solicitarea MEC de participare (R. Popriţac) la şedinţa Comitetului de 

supraveghere pentru acordarea suportului elaborării studiului de 

fezabilitate a proiectului gazoductului Ungheni – Chişinău (08.07.2014, 

ora 10.00, Casa Guvernului sala de şedinţe nr. 246); 

 solicitarea procuraturii generale a RM de a i se comunica dacă factorii de 

decizie ai SRL „Fotres” s-au adresat la IES în vederea obţinerii 

autorizaţiilor de funcţionare a staţiilor de alimentare cu combustibil pe 

care le gestionează; 

 solicitarea Camerei de licenţiere de a obţine accesul la bazele de date a IES 

pentru a verifica veridicitatea avizelor exprtizei ecologice de stat. 

Prezentarea informaţiei detaliate, în conformitate cu HG nr.975 din 

22.12.2012 privind asigurarea schimbului de date de bază ale Cadrului de 

interoperabilitate între autorităţile publice centrale şi elaborarea 

interfeţelor respective;  

 solicitarea dlui Mihailescu Constantin, expert în apă şi sanitaţie şi manajer 

al unităţii de implementare a proiectului „Reabilitarea sistemului  de 

alimentare cu apă în Nisporeni, Vărzăreşti şi Grozeşti de a convinge 

Serviciul Piscicol să coordoneze captarea apei din rîul Prut  în baza 

argumentărilor hidrobiologice şi ihtiologice efectuate de Institutul de 

zoologie al AŞ a Moldovei pentru priza de apă s. Grozeşti amplasată la 

distanţa de 70 m amonte de priza de apă din r. Prut a sistemului de irigare 

finanţat de Provocările Mileniului ; 

 solicitarea expertului naţional în domeniul eficienţei energetice Iu. Panfil 

de a examina  propnerea cu privire la  implementarea invenţiei domniei 

sale la CET-1, CET-2, SA „Termocom”, SA „CET Nord”, ÎM Sudzucker 

Moldova, care va duce la reducerea emisiilor de NOx şi CO2 prin metoda 
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Vitalie CURARARI, 

 Şef  al  Inspectoratului.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. D.Osipov,  

22-69-51. 

de reducere a conţinutului de oxigen în aer ce nu participă în procesul de 

oxidare a combustibilului în limitele de temperaturi de 1200 – 1400 
o
c a 

compuşilor de NOx; 

 solicitarea Serviciului Piscicol de a i se przenta informaţia referitor la 

semnătura digitală şi cine va achita lunar pentru utilizarea acesteia  în 

procesul de eliberare a autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială a 

apei în cadrul Ghişeului Unic; 

 

De efectuat, 

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

salubrizare ; 

 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. 

 


