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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  11.07.2014  pân  la  18.07. 2014 
 
Vitalie CURARARI, ef  al  Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax: 
226915. 
ies@mediu.gov.md; str. Cosmonau ilor  9 
 

Nr
. 

Compo
nenta Material descriptiv 

I. Activit i curente de mediu ale direc iilor i sec iilor specializate ale IES. 
 

a) Generalizarea activit ii subdiviziunilor IES, inclusiv A/I Ecologice. 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realiz
ri 
totaliza
to-are 
pe  
Inspect
o-rat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realiz ri mai importante din activitatea de baz : 

- au fost întocmite   319 acte de control; 
- au fost întocmite  238 procese-verbale  ( art.154 – 115; art. 122 – 6; 

art.156 - 14; art.116 – 9;  art.114 – 6; art.109 – 22; art.143 – 7; art.136 – 
20;  art.181 – 10;   art.135 – 2; art.111 –  5; art.110 – 5; art.120 –2 ; 
art.147 – 3; art.131 – 2; art.142 – 1;  art.144 – 1; art.127 – 8; art.113 –2; 
art.142 -1; art.95 – 1;art. 115-5; art.128 -1 ); 
 

-  au fost prestate servicii contra plat  în valoare de  95 688 lei i achitate 
în valoare  de  69 672 lei; 

- au fost înaintate amenzi în valoare de  185 900 lei; 
- plata pentru poluarea mediului  calculat    este  40235 lei; 

 
În contextul campaniei  de salubrizare a localit ilor în aceast  s pt mîn  

au fost efectuate   48 raiduri  de salubrizare în prim rii i localit i. 
 
Alte activit i au fost realizate în volum deplin pe m sura adres rilor 

beneficiarilor sau peti ionarilor f  întîrziere. 
 În aceast  perioad  s-au eliberat: 

 -   22 autoriza ii  de t iere a arborilor; 
 -  10  autoriza ii de degajare a substan elor poluante în atmosfer ; 
-  18 avize ale expertizei ecologice de stat; 
- 5 autoriza ii de folosin  special  a apei. 
 
Au  fost  luate în proces pentru expertiz  ecologic   7  proiecte de 
execu ie. 

 S-a participat în lucru a 55 comisii de selectare a terenurilor pentru 
amplasarea obiectivelor i în lucru a 18 comisii de recep ie final  a  
obiectivelor. 

 Au fost examinate i s-a r spuns la 35 peti ii parvenite în structurile 
teritoriale ale IES în form  de plîngeri i semnale; 
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În perioada 14 iulie  – 18 iulie, 2014 cancelaria Inspectoratului Ecologic de 

Stat a înregistrat  59 de documente la intrare. Dintre acestea 13 au parvenit spre 
examinare prin intermediul Ministerului  Mediului:  

- 6 doc. direct prin curierul MM; 
- 7 doc. prin po ta electronic . 

În urma  analizei  documentelor parvenite la Inspectorat prin intermediul 
Ministerului Mediului s-a stabilit, c  au fost primite spre examinare: 

a) Peti ii – 2; 
b) Invita ie de participare la seminare, edin e – 1; 
c) Demersuri – 9; 
d) Ordin MM – 1. 

În aceast  perioad  angaja ii Inspectoratului au  perfectat 48 de scrisori, 8dintre care 
în adresa Ministerului Mediului. 
 
Articole, Emisiuni: 

 IE  C eni   -   televiziunea local  Studio-L, Radio-dor, tema ”Re elele de 
canalizare i sta ia de epurare a or.C u eni”. 

 AE  B i   -  La data de  15.07.2014 a fost dat un interviu la canalul de 
televiziune „Publica TV” referitor la  t ierile ilicite din  crîngul de p dure cu 
S= 8,5 ha  în noaptea de 14.07.2014 de c tre persoane necunoscute.                                                                                                      

 IE Cantemir – Articol în ziarul raional „SUD Expres” – Bilan ul activit ii I 
E Cantemir pe perioada de prohibi ie”. 
 

 
3. 

 
Cazuri  
relevan
te 

 
 Vizite de lucru în Agen ii i Inspec ii. 
 Raport cu privire la executarea indica iilor Ministerului Mediului 

(18.07.2014, ora 1200). 
b) Probleme de fond. 

1. Ac iuni 
i 

suri 
curente 
de 
mediu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examinat, 
 i avizat  1 dosar cadastral cu privire la modificarea categoriei  de destina ie 

a terenurilor; 
 i avizat 1 proiect de hot rîre a Guvernului cu privire la modificarea 

categoriei de destina ie a unui teren; 
 i preg tit r spuns la demersul primarului com. Cotul Morii, rnul Hînce ti cu 

privire la finan area finaliz rii lucr rilor de finisare a drumurilor, precum i pentru 
construirea re elelor cu ap i canalizare; 

 i preg tit r spuns la adresarea ÎS „Centrul Informa ional Agricol” cu privire 
la prezentarea unor date pentru implementarea Sistemului Informa ional 
Automatizat „Registrul Digital Agricol”; 

 i preg tit r spuns la 2 demersuri parvenite de la Inspectoratul de Poli ie 
Rezina cu privire la legalitatea atribuirii unui teren SC „Congroma ” amplasat în 
zona de protec ie a r. Nistru i legalitatea extragerii nisipului  de c tre SRL „LPKV” 
din cariera amplasat  în com. Solonceni; 

 i preg tit  r spuns la solicitarea dnei Smâc Victoria , administratorul SRL 
„Pl smuire” privitor la ob inerea avizului ecologic pentru proiectarea i amenajarea 
zonei de odihn  pe teritoriul UTA Ustia, r-nul Dub sari; 
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 i preg tit r spuns la peti ia parvenit  de la Tudor Ba ivan i din or. Comrat 
cu privire la cerin ele sanitare-veterinare la cre terea p rilor; 

 i preg tit informa ia la raportul Cur ii de Conturi referitor la auditul 
performan ei în domeniul mediului privind utilizarea durabil  a terenurilor agricole 
i participarea  în lucr rile edin ei în plen a Cur ii; 

 i dat r spuns la solicitarea procuraturii generale a RM (nr.16-114/14-2528 
din 27.06.14) privind eliberarea de c tre IES a avizelor expertizei ecologice pentru 
obiectivele  SRL „Fortress” (pentru 8 obiecte, dintre care 1 aviz de restituire f  
acordare) i eliberarea de c tre AE G uzia i IE Cantemir a autoriza iilor pentru 
emisia poluan ilor în aerul atmosferic ( în total 7 AEPA); 

 i dat r spuns în adresa Ministerului Mediului la solicitarea Camerei de 
licen iere cu privire la accesul la bazele de date ale IES i Agen iei pentru Geologie 
i Resurselor Minerale pentru a verifica veridicitatea avizelor expertizei ecologice 

de stat; 
 materialele i dat condi iile privind  prelungirea Autoriza iei de mediu pentru 

folosin a special  a apei pentru Întreprinderea de extragere, producere i îmbuteliere 
a apelor minerale a S.R.L. „Serlin-Com” din str. Alexandru cel Bun, 31, com. 
Ciorescu, mun. Chi in u; 

 i dat r spuns în adresa Ministerului Mediului la solicitarea Ministerului 
Dezvolt rii Regionale i Construc iilor de examinare i prezentare a avizului 
respectiv la proiectul documentului normativ în construc ii (PA) NCM G.05.01-
2014 „Sisteme de distribu ie a gazelor”, edi ia 2014; 

 peti ia parvenit  de la un cet ean, com Sudarca, rl Dondu eni cu privire la 
cazul de inundare a gospod riei individuale; 

 peti ia cet. Nojac Elena, or. Edine  privind incomodit ile de trai cauzate prin 
devers rile dejec iilor animaliere formate în rezultatul între inerii porcinelor i 
bovinelor de c tre cet. Scripnic Lidia; 

 materialele parvenite din partea ÎM. „Asocia ia de Gospod rire a Spa iilor 
Verzi” privind autorizarea t ierii de igien  a unui arbore de specie plop, fiind 
preconizat  ob inerea unui volum de 0,76 m3 mas  lemnoas . 

Ca rezultat a fost eliberat  autorizarea de t iere corespunz tor. 
 

 Au fost examinate materialele pentru autoriza iile de folosin  special  a 
apei (AFSA) pentru 4  întreprinderi: 

1. S.A. „Leovin” Î.P.C.  (eliberarea AFSA cu termenul de valabilitate de p  
la 30.05.2015); 

2. S.R.L. „Rusnac-Moldaqua”- (prelungirea  AFSA cu termenul de valabilitate 
 la 26.12.2025) ;  

3. Î.I.S. „Aca-Nord” (eliberarea AFSA cu termenul de valabilitate p  la 
15.07.2016);  

4. S.R.L. „Knauf Ghips” cariera Criva (cu termenul de valabilitate p  la 
15.07.2017) .  

  
 
Eliberat, 

 12 avize ale expertizei ecologice de stat  la proiectele de execu ie dintre 
care 1 aviz a fost restituit f  acordare:    

1. „Proiectul detaliat pentru drumul R1 Chi in u-Ungheni-Sculeni-
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frontiera  cu  România,  km.6-km104”,  Î.S.  „Administra ia  de  Stat  a  
Drumurilor” , Examinare repetat ; 

2. „Valorificarea z mîntului de calcar cretos-silicios „V nc u” (blocul 
I,II,III) i recultivarea carierei din s. V nc u, r-nul Soroca” al S.R.L. 
„Miriams” ;  

3. „Sta ie de alimentare cu produse petroliere i gaz lichefiat din s. aul, 
raionul Dondu eni”  al S.R.L. „Irarom Grup”; 

4. „Fabrica de producere a cablului electric i canale de evacuare a apelor 
situat  în zona industrial  a or. Str eni. Etapa I”. al S.R.L „La Triveneta 
Cavi Development”;  

5. „Re eaua de canalizare i sta ia de epurare din s. Zahorna i s. Rece ti, r-nul 
old ne ti”, Prim ria com. Dobru a, r-nul old ne ti;   

6. „Canalizarea satului H senii Noi, raionul Leova” ,prim ria s. H senii 
Noi, raionul Leova ;  

7. „Construc ia unei anexe la imobilul lit. „A” în limitele terenului privat din 
contul demol rii anexei existente lit. „A1”, pentru amplasarea unei sec ii de 
producere a berii din str. Varni a, 20/1, mun. Chi in u” al S.R.L. 
„Fortimex”; 

8. „Bazin de acumulare a apei pe terenul d-nei Gîrbu M., satul Gornoe, 
com. Mic i, raionul Str eni” . Restituit f  acordare; 

9. „Construc ia re elelor de apeduct i canalizare, a sta iei de pompare a apei i 
a sta iei de epurare din s. R el, raionul F le ti” , prim ria s. R el, raionul 

le ti ;  
10. „Forarea sondei arteziene i construc ia turnului de ap  în s. Iezarenii Vechi, 

raionul Sîngerei”, prim ria s. Iez renii Vechi, raionul Sîngerei ; 
11. „Alimentarea cu ap , evacuarea i epurarea apelor uzate din satul Ciumai, 

comuna Vinogradovca, raionul Taraclia” , prim ria com. Vinogradovca, 
satul Ciumai, r-nul Taraclia. Examinarea repetat ; 

12. „Re elele de alimentare cu ap , re elele de canalizare i sta ie de epurare la 
liceul teoretic „V. Anestiade” din s. S enii Vechi, raionul Telene ti”  al 
Liceului teoretic „V. Anestiade” din s. S enii Vechi, r-nul Telene ti ;  

 
Efectuat: 

 o deplasare în comun cu AE Chi in u, a fost inspectat  Intreprinderea SRL 
,,ROGOB” în vederea posibilit ii eliber rii autoriza iei de folosin  special a 
apei; 

 o deplasare la  Orhei cu privire la inspectarea obectivului în construc ie al 
SRL ,,Ampira”. 

 
Participat: 

 la edin a grupului de lucru pentru monitorizarea i supravegherea execut rii 
indica iei Guvernului ce ine de executarea prevederilor Acordului de 
concensiune privind exploatarea z mintelor de hidrocarburi. 
 

Elaborat: 
 un plan de m suri privind situa ia ecologic  în mun. B i , cît i la cîmpurile 

de filtrare ale SA ,, Vin ria din Vale & Co” 
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Preg tit i prezentat: 

 spuns  Guvernului RM cu privire la “Vin ria din Vale”, mun. B i; 

 spuns cet. Maica Pavel cu privire la canalizarea din perimetrul str. 
Butuceni – Bulboaca i din str. Mihai Eminescu 65,,a” , localitatea 
Hulboaca, com. Gr tie ti, efectuat  de dl Efimov Victor; 

  r spuns  MM cu privire la implementarea proiectelor ,, Aprovizionarea cu 
ap  potabil ” în rl. Ungheni; 

 spuns la scrisoarea parvenit  de la ÎM. „Asocia ia de Gospod rire a 
Spa iilor Verzi” pentru a ob ine autoriza ie; 

 spuns la demersul parvenit de la cet. Carelova Svetlana, or. Chi in u 
pentru a ob ine autoriza ie de defri are a unui arbore; 

 spuns la peti ia dnei Fucedji Rimma, or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin 113, ap. 
3  referitor la verificarea legalit i t ierii unui arbore de specia ulm; 

 spuns la peti ia dlui Lefter Grigorii, satul Otac, raionul Rezina cu privire la 
plantarea unor arbori de specia salcie în preajma unei fîntîni, precum i 
efectele care le au ace tia asupra calit ii apei; 

 spuns Cancelariei de Stat i prim riilor Cobani i Ustia, raionul Glodeni, 
privind înmul irea exagerat  a porcilor mistre i i daunele produse de ace tia 
culturilor agricole din preajma Rezerva iei „P durea Domneasc ”; 

 spuns Întreprinderii de Stat pentru Silvicultur  „Orhei” privind 
interpretarea legii 440 cu privire la zonele i fî iile de protec ie a apelor în 
vederea expunerii asupra construc iilor din zonele i fî iile riverane de 
protec ie. 

 
Primit, 

 prin verificarea prealabil  a complexit ii documenta iei de proiect, 
dispunerii de coordon rile necesare, corespunderii normelor în baza 
Instruc iunii nr.188 din 10.09.02, p.2,3. din nota anexei 2) i ulterioara 
expertiz  ecologic  7 proiecte de execu ie : 

1. „Fabrica de producere a cablului electric i canale de evacuare a apelor 
situat  în zona industrial  a or. Str eni. Etapa I”. al S.R.L „La Triveneta 
Cavi Development;  

2. „Completarea nr.1 la proiectul nr. 4865/58-1671 Exploatarea rocilor de 
nisip-prundi  la z mîntul complex „Rezina II”  al S.A. „Lafarge Ciment” 
(Moldova); 

3. „Sistemul de apeduct i canalizare din s. Bujor, raionul Hînce ti” ,prim ria s. 
Bujor, raionul Hînce ti ; 

4. „Valorificarea z mîntului de nisip-prundi , Dub sarii Vechi I i 
recultivarea carierei din s. Dub sarii Veci, raionul Criuleni”  al S.C. „CTM 
Compania” S.R.L. ; 

5. „ Depozit cu oficiu i uzin  de beton în com. St uceni, str. Ceucari, 7, mun. 
Chi in u” al S.R.L. „Luilmar”; 

6.  „Alimentarea cu ap , evacuarea i epurarea apelor uzate din satul Ciumai, 



Raport de activitate a IES 
 

 
 

6 
 

comuna Vinogradovca, raionul Taraclia” ,prim ria com. Vinogradovca, satul 
Ciumai, r-nul Taraclia.   Examinare  repetat ; 

7. „Depozit pentru prelucrarea i p strarea produselor agricole, tip P+1E din or. 
Str eni” al S.R.L. „VildVast-Prest”.  

 
Întocmit: 

  un proces verbal cet. Visan Sergiu  în temeiul art. 120 CC al RM privind 
decopertarea i distrugerea neautorizat  a litierei, a p turii vii i a stratului 
superior de sol fertil, fiindu-i aplicat  o amend  în m rime de 800,0 lei, 
prejudiciul cauzat  mediului constituie 19 880,0 lei; 

 un proces verbal cet. urcan Simion Mihai  în temeiul art.  156 CC al RM  
privind neîndeplinirea prevederilor legisla iei privind expertiza ecologic  
de stat i evaluarea impactului asupra mediului,  fiindu-i aplicat  o 
amend  în m rime de 1000 lei;  

  un proces verbal cet. Bîrsan Gheorghe   în temeiul art. 142 alin. (2) CC al 
RM  privind înc lcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de 
recoltare, de transportare i de export al lemnului,   fiindu-i aplicat  o 
amend  în m rime de 600,0 lei.  

 
c) Probleme de asisten i dezvoltare. 

 
1.  Resurse 

umane 
Num rul de personal  - 304. 
 

2. Financi
ar  

 contribu ia la FEL –conform planului de finan are s-au aprobat venituri i 
cheltuieli  pentru anul 2014, în sum  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 sum  de 9 960 mii lei, inclusiv s pt mîna 
curent  – 372 mii lei.  
     Soldul disponibil în contul trezorerial,  situa ia de  la 17.07.2014 constituie – 
1386,7 mii lei. 

 Servicii ecologice prestate contra plat .    Situa ia de la 17.07.2014, suma 
acumul rilor la venituri constituie  3 689 mii  lei  sau  cu  35% mai  mult   decît  cele  
planificate pentru lunile ianuarie-iulie –  2717,6 mii lei. Soldul disponibil din 
veniturile acumulate pentru perioada de raportare,  situa ia de la 17.07.2014, 
constituie 1055,3 mii lei. 

 
3. 

 
Juridic  

 
Au examinat: 

 solicitarea Direc iei analiz , monitorizare i evaluarea politicilor din 
cadrul Ministerului Mediului din 15 iulie 2014, înaintat   autorit ii prin intermediul 
po tei electronice, referitor la completarea Raportului pentru trimestrul II, 2014 
privind implementarea Planului de ac iuni pentru implementarea în anii 2013-2015 
a Strategiei reformei cadrului de reglementare a activit ii de întreprinz tor pentru 
anii 2013-2020 (Raport) cu realiz ri la ac iunile care in de competen a IES, întru 
executarea prevederilor pct. 2 al Hot rîrii Guvernului nr. 1021 din 16 decembrie 
2013, referitor la ac iunile întreprinse în vederea realiz rii Planului de ac iuni i 
necesit ii transmiterii Ministerului Economiei trimestrial a informa iei despre 
rezultatele îndeplinirii ac iunilor incluse în Planul de ac iuni, fiind prezentat punctul 
de vedere al IES nr. 1294 din 16.07.2014 cu propunerile de rigoare; 
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 solicitarea Cancelariei de Stat Nr. 2503-282 din 15 iulie 2014 
privind confirmarea persoanelor delegate pentru participare la prezentarea 
public  a Platformei: Sistemul informa ional automatizat „Registrul de Stat al 
Controalelor” (RSC), fiind transmis  lista persoanelor delegate, care au 
participat anterior la sesiunea de instruire a formatorilor privind 
implementarea RSC; 
 
Au elaborat: 

 Cererea de contestare a Încheierii Executorului Judec toresc (Talmaci Roman) 
nr. 003-798/14 din 04.07.2014 de intentare a procedurii de executare în temeiul 
documentului executoriu nr. 3 c/a-800/2014 emis de Judec toria Rî cani, mun. 
Chi in u din 03.07.2014, fiind înregistrat  cu nr. de ie ire a IES 1268 din 
14.07.2014; 

 Informa ia totalizat  despre litigiile IES i a subdiviziunilor sale 
teritoriale aflate pe rolul instan elor judec tore ti, încheierile, hot rîrile i 
deciziile emise de instan ele de judecat , în perioada trimestrului IV al anului 
2012 – trimestrul II al anului 2014, întru executarea pct.10 lit. d) al 
Regulamentului privind modul de reprezentare a intereselor statului în 
instan ele judec tore ti, aprobat prin Hot rîrea Guvernului nr. 764 din 12 
octombrie, 2012 cu transmiterea informa iei respective în adresa 
Ministerului Justi iei. 

Au participat: 
 la data de 14.07.2014 la întrunirea convocat  de Executorul Judec toresc 

(Talmaci Roman) privind verificarea execut rii documentului executoriu nr. 3 c/a-
800/2014 emis de Judec toria Rî cani,  fiind prezentate înscrisuri i acte 
confirmative privind executarea benevol i imediat  a Hot rîrii Judec toriei 
Rî cani, mun. Chi in u din 03.07.2014. 

 
Au acordat:  

 asisten  consultativ-metodic  Agen iilor i Inspec iilor ecologice, 
Direc iilor i Sec iilor din cadrul aparatului central al IES, referitor la examinarea 
peti iilor, cauzelor contraven ionale, cererilor prealabile, contesta iilor depuse, 
precum i modalit ii recuper rii prejudiciului cauzat mediului. 

 
Au verificat i coordonat:  

 proiectele de ordine cu privire la personal, de activitate curent  a IES, 
fiind asigurat  temeinicia i legalitatea emiterii acestora. 

 acumularea informa iei prezentat  de c tre Agen iile i Inspec iile 
ecologice despre litigiile aflate pe rolul instan elor judec tore ti, pe perioada 
trimestrului IV, 2012 – trimestrul II, 2014. 

 
2. Planificarea activit ilor direc iilor i sec iilor i celor comune cu A/I Ecologice 

pentru s pt mîna urm toare. 
 
1. 

 
Ac iuni i 

 
De examinat i supus expertizei/autoriz rii, 
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suri  28  proiecte de execu ie  i, dup  caz, de eliberat avizele respectiv la cele 
examinate.  

 
De examinat( demersuri, peti ii, solicit ri, etc); 

 solicitarea cu privire la eliberarea Autoriza iei pentru emisia poluan ilor 
în atmosfer  ( AEPA) pentru 3  întreprinderi:  

1. „Întreprinderea Intergospod reasc  pentru Producerea Nutre urilor Combinate”, 
examinarea ELA; 
2. „TerraSalubritate”S.R.L. – reexaminarea Inventarului emisiilor de poluan i în 
atmosfer ; 
3. „Lukoil Moldova” S.R.L. –examinarea ELA pentru SAC-41 din mun. B i. str. 
N. Iorga; 
 

 Hot rîrea GRM nr.334 din 14.05.2014 Cu privire la aprobarea listei actelor 
legislative i normative care vor fi monitorizate de c tre organele centrale de 
specialitate  ale administra iei publice în anul 2014. Pct.4. Ministerul Mediului 
va prezenta Ministerului Justi iei, pîn  la 01.10.2014 raportul de monitorizare a 
procesului de implementare a Legii nr.851-XIII din 29.05.96 privind expertiza 
ecologic i evaluarea impactului asupra mediului înconjur tor Transmis  de 

eful IES pentru examinare la data de 30.05.2014. 
  Solicitarea Ministerului Dezvolt rii Regionale i Construc iilor de 

examinare i prezentare a avizelor respective la proiectele documentelor 
normative: CP G.05.01-2014 (  4.03-101-2008) „Dispozi ii generale de 
proiectare i construc ie a sistemelor de distribu ie a gazelor din evi de metal i 
polietilen ”; CP G.05.02-2014 (  4.03-102-2006) „Sisteme de distribu ie a 
gazelor. Proiectarea i construc ia conductelor de gaze din evi de metal”; CP 
G.05.03-2014 (  4.03-103-2005) „Proiectarea i construc ia conductelor de 
gaze din evi de polietilen i reconstruc ia conductelor de gaze uzate”. 

  Cererea d-lui Kolev ciuk N.N. domiciliat în or. Chi in u, str. 
Independen ei 2/3 ap. 53 cu privire la faptele de corup ie în IE Criuleni prin 
impunerea administra iei fabricii de p ri s  elaboreze un nou inventar al 
emisiilor  de poluan i în atmosfer  în sum  de 8000 lei.  

  Solicitarea  dlui  Ceban  Ion,  deputat  în  Parlamentul  RM  cu  pivire  la  
examinarea adres rii cet. Dimitrov Alexei, domiciliat în mun. Chi in u, str. 
Trendafirilor 29/1, ap.141 cu privie la legalitatea inten iei firmei „Fibexmol” de a 
construi un salon auto cu 6 etaje în complex cu sta ie de alimentare cu petrol în 
zona verde a parcului Valea Trandafirilor (între viaduc bd. Dacia i 
str.Trandafirilor). 

  Solicitarea dlui Mihailescu Constantin, expert în ap i sanita ie i manajerul 
unit ii de implementare a proiectului „Reabilitarea sistemului  de alimentare cu 
ap  în Nisporeni, V rz re ti i Groze ti” de a convinge Serviciul Piscicol s  
coordoneze captarea apei din rîul Prut  în baza argument rilor hidrobiologice i 
ihtiologice efectuate de Institutul  de zoologie al  A  a Moldovei pentru priza de 
ap   a s. Groze ti amplasat  la distan a de 70 m amonte de priza de ap  din r. 
Prut a sistemului de irigare finan at de Provoc rile Mileniului. 

  Solicitarea expertului na ional în domeniul eficien ei energetice Iu. Panfil 
de a fi examinat  propunerea cu privire la  implementarea inven iei domniei sale 
la CET-1, CET-2, SA „Termocom”, SA „CET Nord” , ÎM Sudzucker Moldova, 
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Vitalie CURARARI, 
 ef  al  Inspectoratului.  

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

care va duce la reducerea emisiilor de NOx i  CO2 prin metoda de reducere a 
con inutului de oxigen în aer ce nu particip  în procesul de oxidare a 
combustibilului în limitele de temperaturi  1200 – 1400 oc a compu ilor de NOx .  

 
De efectuat, 

 un raid în vederea contracar rii cazurilor de t ieri ilicite,  braconaj i de 
salubrizare ; 

 deplas ri dup  caz. 
 

Text standard despre profilul institu iei (cuprinde informa ii care ajut  la definirea contextului în 
care respectiva organiza ie performeaz ): 

 Denumirea organiza iei: Inspectoratul Ecologic de Stat 
 Structura organizatoric , principalele divizii, subsidiare: AE Chi in u, AE B i, AE 

Cahul, UTA G uzia, IE Anenii Noi, IE Basarabeasca, IE Briceni, IE Cantemir, IE 
Cimi lia, IE Criuleni, IE C ra i, IE C eni, IE Dondu eni, IE Drochia, IE Dub sari, 
IE F le ti, IE Flore ti, IE Edine , IE Glodeni, IE Hînce ti, IE Ialoveni, IE Leova, IE 
Nisporeni, IE Ocni a, IE Orhei, IE Rezina, IE Rî cani, IE tefan Vod , IE Sîngerei, IE 
Soroca, IE Str eni, IE old ne ti, IE Taraclia, IE Telene ti, IE Ungheni. 

 loca ia sediului principal, telefon, fax, email: Chi in u, str. Cosmonau ilor 9; 226941, 
226915, ies@mediu.gov.md 

 forma juridic  de înregistrare, dac  exist  servicii prestate: Institu ie public  (presteaz  
servicii de mediu); 

 rimea organiza iei, num rul angaja ilor: Institu ie desconcentrat  în teritoriu; 304 angaja i. 
 


