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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  01.08.2014  până la  08.08. 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   296 acte de control; 

- au fost întocmite  216 procese-verbale  ( art.154 – 70; art. 122 – 15; 

art.156 - 7; art.116 – 8;  art.114 – 10; art.109 – 16; art.143 – 15; art.136 – 

16; art.135 – 11; art.111 –  2; art.147 – 9; art.113 – 7; art.110 – 2;  art.128 

– 1; art.127 – 3; art.182 – 1; art. 115- 3; art.137 – 3; art.115 – 13; art.144 

– 1; art.181 – 1; art.146 - 2); 

 

-  au fost prestate servicii contra plată în valoare de 78 603 lei şi achitate 

în valoare  79 200 lei; 

- au fost înaintate amenzi în valoare de  205 940 lei; 

- plata pentru poluarea mediului  calculată   este  38 218 lei; 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate   43 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: 

 -   28  autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -  10  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

-  13 avize ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică  7  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 44 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 13 comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 43 petiţii parvenite în structurile 

teritoriale ale IES în formă de plîngeri şi semnale; 
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În perioada 04   – 08 august,  2014 cancelaria Inspectoratului Ecologic de 

Stat a înregistrat  60 de documente la intrare. Dintre acestea 14 au parvenit spre 

examinare prin intermediul Ministerului  Mediului:  

- 9 doc. direct prin curierul MM; 

- 5 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 – 1; 

b) Demersuri – 5; 

c) Invitaţie de participare la seminare, şedinţe – 3; 

d) Avizare de proiecte şi hotărîri de guvern – 3; 

e) Hotărîri de Guvern – 1; 

f) Ordine ale MM – 1. 

În această perioadă angajaţii Inspectoratului au  perfectat 32 de scrisori, 6 dintre care 

în adresa Ministerului Mediului şi 5 pe blancheta Ministerului. 

 

 

3. 

 

Cazuri  

relevan

te 

 

 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii. 

 Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului Mediului 

(04.08.2014). 

b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central). 

1. Acţiuni 

şi 

măsuri 

curente 

de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat, 

 şi avizat  un dosar cadastral cu privire la modificarea categoriei  de destinaţie 

a terenurilor; 

 adresarea dlui Mihail Formuzal, Guvernatorul Găgăuziei privind evacuarea 

stocurilor de  pesticide inutilizabile şi interzice din depozitul s. Baurci; 

 adresarea Asociaţiei Internaţionale a Păstrătorilor Rîului  "Eco-Tiras" cu 

privire la lucrările de amenajare a şenalului navigabil prin extragerea 

nisipului din albia rîului Nistru, regiunea s. Coşniţa, r-nul Dubăsări; 

 suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice la 4 documentaţii de proiect – 10118 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 – 11795,20 lei; 

  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 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; 
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 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); 

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

Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă din str.  Petricani, Albişoara şi V. 

Lupu, mun. Chişinău, fiind preconizată obţinerea unui volum de 15,99 m
3
 

masă lemnoasă.  Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere 

corespunzător. 

 materialele parvenite din partea primăriei satului Măgdăceşti, raionul 

Criuleni, privind autorizarea tăierii de curăţire a şapte arbori de specia plop 

canadian.  Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea primăriei satului Vorniceni, raionul Străşeni,  

privind autorizarea tăierii de conservare rasă în trupul de pădure „Coasta 

Poşarului”, parcela 4A, pe o suprafaţă de 1,1 ha,   fiind preconizată obţinerea 

unui volum de 54,0 m
3
 masă lemnoasă.  

 materialele parvenite din partea Rezervaţiei Ştiinţifice „Codrii”, comuna 

Lozova, raionul Străşeni, privind autorizarea tăierii de  igienă în fondul 

forestier pe o suprafaţă de 111,3 ha, fiind preconizată obţinerea unui volum 

de 2250,0 m
3
 masă lemnoasă. Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de 

tăiere corespunzător. 

  materialele parvenite din partea primăriei satului Grozeşti, raionul 

Nisporeni, privind autorizarea tăierii de conservare rasă în trupul de pădure 

„Drăgoi” pe o suprafaţă de 1,9 ha, fiind preconizată obţinerea unui volum de 

74,0 m
3
 masă lemnoasă.  

Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător. 

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

Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă a 4 arbori din str. Calea Iaşilor în 

parcul „La Izvor”,  mun. Chişinău, fiind preconizată obţinerea unui volum de 

5,59 m
3
 masă lemnoasă.  

         Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător. 

 demersul parvenit de la Inspectoratul de poliţie Cantemir cu privire la 

intentarea cauzei penale nr.2014430294 pentru tăierile autorizate în com. 

Antoneşti, rl. Cantemir.         

 petiţia parvenită de la cet. Anatolie Vengher, str. Renaşterii, 16, or. Edineţ 

referitor la tăierile ilicite din fondul forestier  gestionat de ocoalele silvice 

Edineţ,  Ocniţa şi Otaci.            

 

Eliberat, 

 4 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie:  
1. „Valorificarea zăcămîntului de nisip-prundiş „Branişte-II” şi recultivarea 

carierei, raionul Rîşcani” a „Caritrans-Nord” S.R.L.;  

2. „Elevator complex cu capacitatea de 18000 tone în s. Sofia, raionul Drochia” 

al S.R.L. „Orom-Imexpo”;  

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

S.C. „L.G.V.G.-Agro”; 

4. „Staţia multicarburant de alimentare a autovehiculelor pe str. Sadoveanu, 1, 

or. Orhei. Reconstrucţia” al S.R.L. „Lukoil Moldova”; 
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 AEPA în baza soluţiilor de proiect pentru 1 întreprindere: Î.M. „Tirex 

Petrol” S.A., str. M. Viteazul, 18, or. Chişinău.   

 

Participat: 

 la şedinţa organizată de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al 

RM în vederea soluţionării problemelor constatate de Curtea de Conturi în 

cadrul  misiunii de audit în domeniul mediului privind utilizarea durabilă a 

terenurilor agricole; 

 la şedinţa Consiliului sătesc Ţînţăreni cu privire la exploatarea în continuare 

a poligonului autorizat pentru deşeuri menajere solide din com. Ţînţăreni, r-

nul Anenii Noi. 

 

Pregătit: 

 aviz la proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea destinaţiei 

unor terenuri în extravilanul s. Andruşul de Sus, r-nul Cahul în scopul 

instalării a trei turbine eoliene pentru producerea energiei electrice 

alternative; 

 avize la 2 proiecte de Hotărîre de Guvern cu privire la acordarea titlului de 

Parc industrial ÎM "Gospodăria Locativ-Comunală" din mun. Comrat şi SRL 

"Vinador-Prim" în or. Durleşti, mun. Chişinău şi modificarea destinaţiei unor 

terenuri; 

 faxograma cu privire la intensificarea acţiunilor de salubrizare a localităţilor 

de către APL şi desfăşurării raidurilor ecologice de către Agenţiile şi 

Inspecţiile Ecologice.   

 

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.     „Amplasarea şantierului provizoriu alcătuit din zona de producere a 

asfaltului, zona de producere a betoanelor, zona de depozitate şi zona 

administrativă din str. Uzinelor, 205/1, or. Sîngera, mun. Chişinău” al Î.C.S. 

„Delta M.C.M. 93” S.R.L.;  

2. „Alimentarea cu apă a satului Albineţul Vechi, raionul Făleşti”, primăria com. 

Albineţul Vechi; 

3. „Staţia de epurare a apelor uzate „AT-1000” pentru satul Suruceni, r-nul 

Ialoveni”, primăria satului Suruceni; 

4. „Alimentarea cu apă a or. Făleşti din rîul Prut (Lucrări de reabilitare)”, 

preşedintele raionului Făleşti; 

5. „Construcţia fîntînii arteziene şi extinderea reţelei de aprovizionare cu apă 

potabilă a s. Hansca, r-nul Ialoveni”, primăria satului Hansca; 

6. „Prioectarea sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare a s. Brăviceni, r-

nul Orhei”, primăria satului Brăviceni; 

7. „Reţele de apeduct din s. Nimereuca, r-nul Soroca”, primăria comunei 

Nimereuca. Examinare repetată nr. de intrare 1904 din 07.08.14. 
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Întocmit: 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Botnariuc Victor 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 336,0 lei. 

  un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Guţu Serghei 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 471,6 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Baraga Ion  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 403,2 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Odobescu Iurii 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 910,8 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 - august) constituie 6 513 mii lei. De la începutul 

anului 2014 au fost înregistrate venituri în sumă de  10 713,6 mii lei, inclusiv 

săptămîna curentă – 144,9 mii lei.  

     Soldul disponibil în contul trezorerial,  situaţia de  la 06.08.2014 constituie – 

1530,2 mii lei. 

 Servicii ecologice prestate contra plată.    Situaţia de la 06.08.2014, suma 

acumulărilor la venituri constituie  4 024,2 mii lei, (inclusiv săptămîna curentă – 

79,2 lei)  sau cu 32% mai mult  decît cele planificate pentru lunile ianuarie-august –        

3 027,6 mii lei. Soldul disponibil din veniturile acumulate pentru perioada de 

raportare,  situaţia de la 06.08.2014, constituie 1 305 mii lei. 

 

 

3. 

 

Juridică 
 

Au examinat: 

 cererea prealabilă  a cet. Gîrbu Nicolae cu privire la anularea actului 

administrativ . 

 

Au participat: 

 La data de 07.08.2014 la şedinţa de judecată pe dosarul Cojocari N. către 

Inspectoratul Ecologic de Stat privind contestarea actului administrativ, fiind 

în etapa de pregătire a dosarului pentru dezbaterile judiciare şi stabilită o 

nouă şedinţă pentru data de 10.10.2014. 

 La data de 08.08.2014 la şedinţa de judecată pe dosarul Roşca Violeta către 

Inspectoratul Ecologic de Stat privind contestarea actului administrativ, fiind 

în etapa de pregătire a dosarului pentru dezbaterile judiciare şi stabilită o 
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nouă şedinţă pentru data de 11.09.2014. 

 
Au organizat: 

 La data de  07.08.2014 seminarul de instruire cu genericul Registrul de Stat 

al Controalelor cu participarea funcţionarilor din IE Anenii Noi, IE Orhei, IE 

Rezina, AE Chişinău, IE Ungheni, IE Ialoveni. 

 La data de  08.08.2014 seminarul de instruire cu genericul Registrul de Stat 

al Controalelor cu participarea funcţionarilor din IE Soroca, IE Şoldăneşti, 

IE Criuleni, IE Drochia, IE Floreşti, AE Bălţi, IE Căuşeni. 

 

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, 

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

Chişinău , 1 DP repartizată 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. ”Sudzucker Moldova” 

S.A., str. Iaşi, 19, or. Falesti. 

 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 aprovizionare cu 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 

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

 Şef  al  Inspectoratului.  

 

 

 

 

 

 

 
Ex. D.Osipov,  

0-22-22-69-51. 

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 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. 
   

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. 

 

http://www.mdrc.gov.md/

