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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  25.07.2014  până la  01.08. 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   260 acte de control; 

- au fost întocmite  161 procese-verbale  ( art.154 – 60; art. 122 – 7; 

art.156 - 10; art.116 – 7;  art.114 – 2; art.109 – 26; art.143 – 4; art.136 – 

8; art.135 – 6; art.111 –  4; art.147 – 3; art.132 – 1; art.142 – 1;  art.149 – 

1; art.127 – 6; art.349 – 2; art. 115- 3; art.137 – 1; art.119 – 4; art.144 – 

3; art.141 – 1; art.117 - 1); 

 

-  au fost prestate servicii contra plată în valoare de 97 539 lei şi achitate 

în valoare  129 800 lei; 

- au fost înaintate amenzi în valoare de  149 240 lei; 

- plata pentru poluarea mediului  calculată   este  51 086 lei; 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate   34 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: 

 -   21 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -  22  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

-  16 avize ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică  8  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 42 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 21 comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 34 petiţii parvenite în structurile 

teritoriale ale IES în formă de plîngeri şi semnale; 
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În perioada 28 iulie  – 01 august,  2014 cancelaria Inspectoratului Ecologic 

de Stat a înregistrat  59 de documente la intrare. Dintre acestea 16 au parvenit spre 

examinare prin intermediul Ministerului  Mediului:  

- 14 doc. direct prin curierul MM; 

- 2 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 – 4; 

b) Demersuri – 12; 

În această perioadă angajaţii Inspectoratului au  perfectat 48 de scrisori, 3 dintre care 

în adresa Ministerului Mediului. 

 

 

3. 

 

Cazuri  

relevan

te 

 

 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii. 

 Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului Mediului 

(28.07.2014). 

b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central). 

1. Acţiuni 

şi 

măsuri 

curente 

de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat, 

 Suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice a 1 documentaţie de proiect – 675 lei; 

  proiectele normativelor emisiilor limitat admisibile (ELA) de poluanţi în 

aerul atmosferic şi eliberat AEPA respectiv pentru 1 întreprindere : „Terra 

Salubritate” S.R.L., (poligonul de deseuri a mun. Bălţi, s. Mîndreşti, r-nul 

Sîngerei); 

 cererea parvenită de la cet. M. Motîngă, s.Brăneşti, rl Orhei în vederea 

obţinerii certificatului de urbanism; 

 cererea parvenită de la dna Maria Gîrbu cu privire la anularea hotărîrei de 

sistare a obiectivului  din s.Gornoe, com.Micăuţi, rl Străşeni; 

 contestaţia repetată la procesul verbal încheat dlui I.Şaranuţ la instanţe 

judecătăreşti sec.Rîşcani, mun.Chişînău.  

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

Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă a 12 arbori  şi curăţirea a 5 arbori 

de specii diferite din str. Puşkin, Columna şi Diordiţa, mun. Chişinău, fiind 

preconizată obţinerea unui volum de 3,32 m
3
 masă lemnoasă.  

           Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea primăriei comunei Ciorescu privind 

autorizarea tăierii de igienă a doi arbori de specia nuc din str. Alexandru 

cel Bun,  fiind preconizată obţinerea unui volum de 1,99 m
3
 masă 

lemnoasă.  

Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător. 

 scrisoarea parvenită de la primăria satului Lozova, raionul Străşeni cu 

privire la eliberarea autorizaţiei pentru tăierea a 8 arbori de specie plop;         

 demersul parvenit de la ÎS.”Tighina” cu  privire la  coordonarea tăierilor  

principale pe anul 2015;   

 şi transmis contestaţia contravenientului Melnic Filip, înregistrată sub nu. 

1810, din 25.07.2014 împotriva deciziei privind aplicarea amenzii în 

mărime de 50 u.c., cu demolarea gardului spre examinare la judecătoria 
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sectorului Rîşcani; 

 petiţia cet. Melnic  Filip parvenită la Ministerul Mediului  pentru Aparatul 

Preşedintelui Republicii Moldova, Comisia  Mediu şi schimbări Climatice 

şi Comisia Juridice, Numiri şi Imunităţi a Parlamentului Republicii 

Moldova; 

 demersul primăriei or. Ungheni privind autorizarea tăierii arborilor din 

perimetrul str. Romană şi V. Alecsandri; 

 şi  avizat  un dosar cadastral cu privire la modificarea categoriei  de 

destinaţie a terenurilor; 

  

Eliberat, 

 2 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie dintre care 1 aviz 

a fost restituit fără acordare:    

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

Sălcuţa, raionul Căuşeni. Restituit fără acordare; 

2. „Proiectarea zonei de odihnă (staţiune agroturistică)-construcţii uşor 

demontabile din extravilanul s. Micăuţi, r-nul Străşeni, parcela 33 E,F - în 

ocolul silvic Ghidighici”  al S.R.L. „Vicorn Consulting” . Examinare repetată.   

 

Efectuat: 

 o deplasare în rl Anenii Noi  cu privire la controlul ecologic în comun cu IE 

Anenii Noi  la SA „ Agrivin Buliboaca". 

 o deplasare în Mun.Chişinău cu privire la controlul ecologic în comun cu 

AE Chişinău şi CIE AE Chişinău la ÎM „ Zernoff”, str.Munceşti. 

 o deplasare în or. Edineţ cu scopul examinării repetate a petiţiei dnei 

E.Nojac din or. Edineţ privind incomodităţile de trai create de către dna 

L.Scripnic din cauza întreţinerii animalelor domestice în condiţii insalubre şi 

neevacuarea la timp a deşeurilor animaliere; 

 un control ecologic al comisiei de lucru pentru depistarea gheretelor 

construite neautorizat în spaţiile verzi ale mun. Chişinău; 

 un control ecologic în comun cu AE Chişinău la SA „CET-2” în vederea 

evacuării deşeurilor cu conţinut de azbest, formate la întreprindere în 

rezultatul reparaţiei utilajului tehnologic. 

 

Participat: 

 la şedinţa organizată de Agenţia „Apele Moldovei” pentru discutarea 

problemei abordate de Serviciul Piscicol al RM referitor la compensarea 

prejudiciului cauzat resurselor biologice acvatice în urma activităţii 

întreprinderilor care captează apă din rîurile Nistru şi Prut în perioada anilor 

2011-2013. 

 

Pregătit: 

 răspuns la adresarea dlui V.Vacaru cu privire la problema exploatării de către 

SRL „KNAUF Gips” a zăcămîntului de ghips în UAT Criva, r-nul Briceni; 

  răspuns la adresarea primarului din s.Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi 

privind transmiterea unui sector de teren pe care sunt amplasate 2 iazuri din 

proprietatea publică  a statului în proprietatea publică a UAT Cobusca 

Veche; 
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 răspuns dlui A.Vîntu, primarul com. Boşcana în vederea verificării executării 

de către ÎM „Regia Comunal Locativă Vadul lui Vodă” din or. Vadul lui 

Vodă, mun. Chişinău a indicaţiilor prescrise în actul de control  din 

10.10.2013 privind lichidarea gunoiştii neautorizate formate la periferia s. 

Boşcana, r-nul Criuleni şi s. Budeşti, mun. Chişinău; 

 răspuns la solicitarea Biroului Naţional de Statistică privind participarea în 

grupul de lucru în domeniul statisticii utilităţilor publice;  

 răspuns la adresarea dnei Corina Mardari în vederea iniţierii procedurii de 

colectare a anvelopelor uzate, cît şi privitor la cantitatea lor în RM; 

 dispoziţia cu privire la prevenirea şi contracararea arderii miriştii, paielor şi 

altor resturi vegetale.  

 

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 produse petroliere şi gaz lichefiat din str. Sportivă, or. 

Bălţi” al S.R.L. „Danatpet”;  

     2. „Reconstrucţia cu extinderea secţiei de fermentare „Verisvin” S.R.L. în s. 

Drăgăneşti, r-nul Sîngerei”  al S.R.L „Verisvin”; 

     3. „Centru comercial în limita terenului deţinut în arendă din str. Kiev, mun. 

Chişinău” al S.R.L.„Hestcuş”; 

     4. „Reţele de alimentare cu apă şi canalizare a satului Corneşti, r-nul Ungheni” , 

primăria satului Corneşti; 

     5. „Reconstrucţia staţiei de alimentare cu produse petroliere în complex cu 

autoservice şi spălătoria auto din str. Munceşti, 269/1, or. Chişinău” al  S.R.L. 

„Dominic”; 

     6. „Reţele magistrale de canalizare  în s. Drăguşenii Noi, r-nul Hînceşti”, 

primăria comunei Drăguşenii Noi; 

     7. „Reconstrucţia iazurilor din s. Rediul de Sus, r-nul Făleşti” al S.R.L. 

„Gospodarul-Rediu”;  

      8. „Staţia de sortare  a deşeurilor solide din or. Floreşti”,  primăria or. Floreşti. 

 

Întocmit: 

 un act de control complex la ÎI „M.Motîngă” în s.Brăneşti, rl Orhei, servicii 

prestate 372,60 lei; 

  un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Chersag Maxim 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, 

prejudiciul cauzat mediului este de 252,0 lei; 

  un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Popesco Vitalie pentru 

încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154 alin. (1), 

Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 800,0 lei; 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie dlui T.Conoval, şef al ÎM „Regia 

Comunal – Locativă, Vadul lui Vodă” conform art.349 alin.(1),  Cod 

contravenţional al RM şi înaintat după competenţă spre examinare la 

Comisariatul de Poliţie Ciocana. 
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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  10569,8 mii lei, inclusiv săptămîna 

curentă – 279,3 mii lei.  

     Soldul disponibil în contul trezorerial,  situaţia de  la 31.07.2014 constituie – 

1725,9 mii lei. 

 Servicii ecologice prestate contra plată.    Situaţia de la 31.07.2014, suma 

acumulărilor la venituri constituie  3 945,9 mii lei, (inclusiv săptămîna curentă – 

129 800 lei)  sau cu 45% mai mult  decît cele planificate pentru lunile ianuarie-iulie 

–        2 717,6 mii lei. Soldul disponibil din veniturile acumulate pentru perioada de 

raportare,  situaţia de la 31.07.2014, constituie 1 235,9 mii lei. 

 

 

3. 

 

Juridică 
 

Au examinat: 

 solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice nr. 03-10/414 din 25.07.2014 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.65-

DC/14 din 31.07.2014; 

 solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice nr. 03-10/415 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.66-

DC/14 din 31.07.2014; 

 solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice nr. 03-10/416 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.67-

DC/14 din 31.07.2014; 

 solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice nr. 03-10/417 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.68-

DC/14 din 31.07.2014; 

  solicitarea Ministerului Mediului parvenită prin intermediul poştei electronice 

din 29.07.2014 privind examinarea indicaţiei Prim-ministrului RM nr. 1514-

417 din 25.07.2014 referitor la solicitarea nr.10/6103 din 17.06.2014 a 

Agentului Guvernamental Lilian Apostol, reprezentant al Guvernului la 

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului ce ţine de dosarul ÎM „Resan” 

SRL vs Republica Moldova , fiind reiterat răspunsul IES nr.1187 din 

30.06.2014 către Ministerul Mediului. 
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Au elaborat: 

 Hotărîrea cu privire la sistarea procesului de folosire a resurselor de ape 

subterane din sonda arteziană nr. 5078, amplasată pe teritoriul ÎM „Zernoff” 

SRL, urmare a constatării folosirii apei în lipsa autorizaţiei de folosinţă 

specială a apei, precum şi nefiind asigurată protecţia resurselor acvatice 

împotriva poluării, urmare a depistării pe teritoriul întreprinderii a unei 

fîntîni cu instalaţii hidrotehnice deteriorate, supravegherea executării fiind 

pusă în sarcina AE Chişinău; 

 

Au participat: 

 la 30.07.2014 în cadrul audierii  în calitate de martor la Centrul Naţional 

Anticorupţie, efectuat de către ofiţerul de urmărire penală a Direcţiei 

generale de urmărire penală, locotenent major Nina Chistol pe cauza penală 

nr. 2014028050, intentată la 03 aprilie, 2014 de Procuratura mun. Chişinău 

conform lit.b, alin. (2) al art. 329 din Codul Penal în privinţa persoanelor 

responsabile din cadrul Ministerului Mediului, urmare a controlului efectuat 

de auditorii Curţii de Conturi care au constatat multiple încălcări la 

compartimentul datoriilor debitoare cu termenul de achitare expirat în 

valoare de 3.215.000 lei, printre care IES figurează cu datoria de 600.000 lei, 

fiind prezentate actele necesare care motivează datoria creată faţă de 

Ministerul Mediului. 

 

Au acordat:  

 asistenţă consultativ-metodică Agenţiilor şi Inspecţiilor ecologice, Direcţiilor 

şi Secţiilor din cadrul aparatului central al IES referitor la examinarea 

petiţiilor, cauzelor contravenţionale, cererilor prealabile, contestaţiilor 

depuse, precum şi modalităţii recuperării prejudiciului cauzat mediului. 

 

Au verificat şi coordonat:  

 rapoartele săptămînale cu privire la rezultatele controalelor 

planificate/inopinate efectuate de către subdiviziunile teritoriale IES, fiind 

rectificate şi plasate pe portalul electronic guvernamental 

www.controale.gov.md; 

 proiectele de ordine cu privire la personal, de activitate curentă a IES, fiind 

asigurată temeinicia şi legalitatea emiterii acestora. 

 

2. Planificarea activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu A/I Ecologice 

pentru săptămîna următoare. 

 

1. 

 

Acţiuni şi 

măsuri 

 

De examinat şi supus expertizei/autorizării, 

 35 proiecte de execuţie (din ele: 1DP transmisă pentru examinare AE 

Chişinău , 15 DP repartizate pentru examinare curentă) şi, după caz, de 

eliberat avizele respective. 

 

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

 solicitarea cu privire la eliberarea Autorizaţiei pentru emisia poluanţilor în 

atmosferă ( AEPA) pentru 1  întreprindere:  Î.M. „Tirex Petrol” S.A., str. 

M. Viteazul, 18, or. Chişinău; 

http://www.controale.gov.md/
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 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 dlui Mihailescu Constantin, expert în apă şi sanitaţie şi 

manajerul 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 a 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 dlui Ceban Ion deputat în Parlamentul RM cu pivire la 

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

Trandafirilor 29/1, ap.141 cu privie 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 expertului naţional în domeniul eficienţei energetice Iu. Panfil 

de a fi examinată 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 

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

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

compuşilor de NOx; 

 Solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor în adresa 

Ministerului Mediului de examinare şi prezentare a avizului la proiectul 

documentului normativ: NCM G.04.07:2014 „Reţele termice” plasat pe 

pagina web: www.mdrc.gov.md, rubrica „transparenţă decizională”; 

  Cererea dlui Mihailiuc Alexandru domiciliat în str.Alba Iulia, 23, ap/92,or. 

Chişinău de prezentare a informaţiei cu privire la practica eliberării 

autorizaţiilor de emisii a poluanţilor  în atmosferă de la sursele fixe de 

poluare; 

 Solicitarea administraţiei S.R.L.„Farmacia familiei” din str.Burebista,23, 

or. Chişinău de a i se da unele explicaţii ce ţin de plata pentru poluarea 

mediului; 

 Solicitarea S.A. „Apă-Canal Chişinău” de a modifica Autorizaţia de 

folosinţă specială a apei nr.05-10-319/1616 din 01.08.13 eliberată de 

Inspectoratul Ecologic de Stat cu includerea sondei arteziene nr.293(2) 

Q=61,75m
3
/zi din str. Coşbuc, 10, com Grătieşti, mun. Chişinău.   

 

De efectuat, 

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

salubrizare ; 

 deplasări după caz. 

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

 Şef  al  Inspectoratului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex. D.Osipov,  

0-22-22-69-51. 

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. 

 


