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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  08.08.2014  până la  15.08. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiză

ri 

totaliza

to-are 

pe  

Inspect

o-rat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite   302 acte de control; 

- au fost întocmite  199 procese-verbale  ( art.154 – 50; art. 122 – 3; 

art.156 - 15; art.116 – 8;  art.114 – 7; art.109 – 17; art.143 – 5; art.136 – 

16; art.135 – 7; art.111 –  4; art.147 – 4; art.132 – 2; art.181 – 2;  art.128– 

1; art.127 – 3; art.349 – 2; art. 115- 15; art.137 – 15; art.113– 1; art.144 – 

1; art.153 – 5; art.95 – 1; art.337 – 4; art. 134 – 1; art .110 – 5; art .142 - 

5); 

 

-  au fost prestate servicii contra plată în valoare de 70 047  lei şi achitate 

în valoare  108 500 lei; 

- au fost înaintate amenzi în valoare de  191 400 lei; 

- plata pentru poluarea mediului  calculată   este  68 670 lei; 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate   58  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: 

 -   15autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -  11  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

-   2 autorizaţii de folosinţă specială a apei; 

-  17 avize ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică  9  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 28 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 17 comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 32 petiţii parvenite în structurile 

teritoriale ale IES în formă de plîngeri şi semnale. 

mailto:ies@mediu.gov.md
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3. 

 

Cazuri  

relevan

te 

 

 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii. 

 Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului Mediului 

(11.08.2014). 

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 la 5 documentaţii de proiect – 14121 lei; 

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

prestate complementare (investigaţii pe teren, analize de laborator) la 3 

documentaţii de proiect – 7313,4 lei; 

 şi dat răspuns  Consiliului raional Taraclia privind cerinţele la examinarea 

repetată al proiectului de execuţie „Lucrările de reparaţie a drumuluii L 654 

Ciadîr-Lunga-Taraclia, km. 2,1-14,5”; 

 şi dat răspuns primăriei comunei Nimereuca, r-nul Soroca privind cerinţele la 

examinarea repetată a proiectului de execuţie „Reţele de apeduct din s. 

Nimereuca, r-nul Soroca”; 

 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).  

 petiţia dlui V.Cojuşnenau privind situaţia creată în s. Suhuluceni, r-nul 

Teleneşti referitor la incomodităţile de trai create de vecin prin deversarea 

apelor menajere uzate; 

 adresarea dnei Marin Zinaida, primarul com.Răscăieţi, r-nul Ştefan Vodă cu 

privire la permisiunea extragerii argilei din teritoriul administrat pentru 

efectuarea lucrărilor de consolidare a unei rîpi; 

 demersul SRL "Cebacot Agro" cu privire la eliberarea avizului сu privire la 

construirea fermei de iepuri în s. Cozeşti, r-nul Sîngerei; 

 adresarea SA ,,Mina din Chişinău”  cu privire la finanţarea proiectului   

,,Întreprinderea măsurilor de prevenire a formării Conurilor de surpare în 

urma exploatării zăcămîntului”;  

 adresarea SRL ,,SVEBASCUB” cu privire la utilizarea preparatului ,,ESAN” 

pentru dezinfectarea apei din lacul  Valea Morilor, mun Chişinău.  

 şi expertizat 3 dosare  a produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor; 

 materialele parvenite din partea primăriei satului Palanca, raionul Ştefan 

Vodă privind autorizarea tăierii diverse pe o suprafaţă de 8,7 ha, fiind 

preconizată obţinerea unui volum de 130 m3 masă lemnoasă. Ca rezultat a 

fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea primăriei comunei Boghenii Noi, raionul 

Ungheni,  privind autorizarea tăieri diverse pe o suprafaţă de 0,8 ha,   fiind 

preconizată obţinerea unui volum de 264,0 m3 masă lemnoasă. Ca rezultat a 

fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător. 

 demersul parvenit de la S.A. „Reţelele Electrice de Distribuţie Nord” - Bălţi 

din or. Ungheni, str. Alexandru cel bun, 9 cu privire la defrişarea arborilor de 

pe str. Romană, segmentul de la str. Decebal pînă la str. Alexandru cel Bun, 

str. Vasile Alecsandri de la str. Naţională şi pînă la str. Vlad Ţepeş.      
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 demersul parvenit de la compania „DAAC-Hermes” SA cu privire la 

proiectul de execuţie „Iaz în gospodăria bioorganică „Gura Bîcului” în 

preajma s. Varniţa.  

  demersul parvenit de la Inspectoratul de Poliţie Buiucani cu privire la 

eliberarea autorizaţiei pentru substituirea a 18 arbori de specia duglaş verde  

din faţa clădirii Parlamentului RM.        

 

Eliberat, 

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

restituite fără acordare).   

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

Otaci, raionul Ocniţa” al S.R.L. „Cristal-Nord”.  Restituit fără acordare. 

2. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi  gaz lichefiat din str. Lenin colţ 

cu str. Sovetscoi Armii din or. Vulcăneşti” al S.R.L. „Fortress” .Examinare 

repetată . 

3. „Reabilitarea sistemului centralizat de irigare Chircani-Zăhărneşti, raionul 

Cahul” al Fondului Provocărilor Mileniului, Moldova. 

4. „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.  

5. „Staţia de deservire tehnică, drumul M21, Chişinău-Dubăsari-Poltava 

(Ucraina)km 15+050-15+110 (partea stîngă)” al S.R.L. „Nempelux” . 

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

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

Restituit fără acordare. 

7. „Centrul comercial în limita terenului deţinut în arendă din str. Kiev, mun. 

Chişnău” al S.R.L.„Hestcuş”. 

 AEPA în baza soluţiilor de proiect pentru 1 întreprindere: Î.M. „Tirex Petrol” 

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

 

Efectuat: 

  un control ecologic în comun cu AE Chişinău agenţilor economici, amplasaţi 

pe malul lacului ,,Ghidigici”; 

 un control ecologic în comun cu AE Chişinău cu privire la examinarea 

semnalului privind depozitarea deşeurilor medicale în subsolul contrucţiei 

nefinisate din str. N.Testemiţeanu. 

 

Participat: 

 la 14.08.2014 în comisia de lucru cu ieşire la faţa locului în scopul examiinării 

cererii dnei L. Reniţa parvenite în adresa Ministerului Mediului privind 

examinarea legalităţii atribuirii terenului pentru proiectarea şi construcţia 

staţiei de epurare a apelor uzate menajere în satul Suruceni, r-nul Ialoveni; 

 la 14.08.2014 la şedinţa organizată de Ministerul Mediului şi Fondul 

Provocările Mileniului, Moldova privind definitivarea proiectului iniţial al 

Planului de Gestionare al Districtului Bazinului Hidrografic Nistru; 

  la data de 12.08.2014 la şedinţa grupului de lucru responsabil pentru 
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monitorizarea procesului de  implementare a Legii privind expertiza 

ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjirător, potrivit 

Ordinului nr.55 din 06.08.14 al Ministerului Mediului; 

 la o şedinţa organizată de MM cu privire la examinarea Regulamentului 

DEEE; 

 

Pregătit: 

 aviz la proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea destinaţiei 

unor terenuri. 

 

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 9  proiecte de execuţie : 
1.      Centrul comercial „Materiale de construcţie şi Cazangeria din  şos. 

Balcani, 3A, s. Ghidighici, mun. Chişinău” al F.P.C. „Angelica II”  S.R.L.    

2. „Centrala termică pe biomasă a căminului univesităţii din str. Ştefan cel 

Mare, 36, or. Taraclia”, Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac”.  

3. „Corectarea documentaţiei de proiect „Apeduct magistral Leova-Iargara. 

Etapa I”, preşedintele raionului Leova . 

4. „Reţele de apeduct şi canalizare în s. Izbişte, r-nul Criuleni”, primăria satului 

Izbişte .  

5. „Staţia mobilă pentru producerea asfaltului şi betonului  din s. Cinişeuţi, r-

nul Rezina” al Î.C.S. „Genesis Internaţional” S.R.L.  

6. „Alimentarea cu apă a satului Dominteni, raionul Drochia”, primăria satului 

Dominteni . 

7. „Reparaţia îmbrăcămintei rutiere a str. Vasile Alecsandri (tronsonul cuprins 

între str. Naţională şi str. Vlad Ţepeş) din or. Ungheni”, primăria or. 

Ungheni . 

8. „Consrucţia sistemelor de captare şi evacuare a apelor pluviale din str. Ştefan 

cel Mare şi str. Decebal, or. Ungheni”, primăria or. Ungheni . 

9. „Reţele de canalizare şi staţia de epurare din s. Sociteni, raionul Ialoveni, 

primăria satului Sociteni. 

 

Întocmit: 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Serbanoschii Dinu 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 270,0 lei. 

 

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. 

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 304. 
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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  10858,4 mii lei, inclusiv săptămîna 

curentă – 288,6 mii lei.  

     Soldul disponibil în contul trezorerial,  situaţia de  la 15.08.2014 constituie – 

2045,8 mii lei. 

 Servicii ecologice prestate contra plată.    Situaţia de la 15.08.2014, suma 

acumulărilor la venituri constituie  4143,9 mii lei, (inclusiv săptămîna curentă – 108 

500 lei). Soldul disponibil din veniturile acumulate pentru perioada de raportare,  

situaţia de la 17.08.2014, constituie 1 634 mii lei. 

 

 

3. 

 

Juridică 
 

Au examinat: 

 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Codului civil, nr. 1107-XV din 

06.06.2002, fiind perfectat în limita competenţelor avizul nr. 1438 din 

11.08.2014.  

 Proiectul de Lege privind delimitarea proprietăţii publice, fiind perfectat în 

limita competenţelor avizul nr.1439  din 11.08.2014.  

 Solicitarea Agenţiei Naţionale pentru Reglementarea Activităţilor Nucleare 

şi radiologice cu privire la eliberarea deciziilor de control planificat conform 

graficului controalelor trim., III 2014, fiind eliberate 32 decizii de control. 

 Demersul dlui Eugen Jomir,  Procuror adjunct al Procurorului  sect. Rîşcani, 

mun. Chişinău, consilier juridic, referitor la prezentarea informaţiilor ce ţin 

de evenimentele din data de 18.07.2014 care au avut loc în incinta 

Inspectoratului Ecologic de Stat, urmare a acţiunilor cet. Brega Oleg. 

 

Au organizat: 

 La data de  11.08.2014 seminarul de instruire cu genericul „Registrul de 

Stat al Controalelor” cu participarea funcţionarilor din AE UTA 

Găgăuzia, IE Briceni, IE Taraclia, IE Călăraşi, IE Sîngerei, IE Rîşcani, 

IE Nisporeni. 

 La data de  12.08.2014 seminarul de instruire cu genericul „Registrul de 

Stat al Controalelor” cu participarea funcţionarilor din AE Cahul, IE 

Edineţ, IE Ştefan Vodă, IE Leova, IE Cantemir, IE Cimişlia, IE Glodeni, 

IE Donduşeni. 

 La data de  13.08.2014 seminarul de instruire cu genericul „Registrul de 

Stat al Controalelor” cu participarea funcţionarilor din AGRM, IE 

Hînceşti, IE Basarabeasca. 

 

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; 

 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, 

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

Chişinău , 17 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 3  întreprinderi:  

          1 .Î.M. ”Sudzucker Moldova” S.A., str. Iaşi, 19, or. Falesti.  

2. ”Calea ferată a Moldovei”, Depoul de locomotive, mun. Bălţi. str. 

Tolbuhin, 4, or. Bălţi. 

          3.  S.C. ”Amen-Ver” S.A., str. M. Hincu, 119, or. Hincesti.  

 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 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; 

  Demersul primăriei Corbu, r-nul Donduşeni  prin care se solicită 

calcularea prejudiciului cauzat resurselor acvatice în rezultatul revărsării 

apei din bazinul tehnologic al fabricii de zahăr Donduşeni în două bazine 

arendate cu destinaţia „creşterea peştelui” şi zona de agement din teritoriu, 

precum şi lichidarea de urgenţă a produselor petroliere din bazinul 

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

 Şef  al  Inspectoratului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex. D.Osipov,  

0-22-22-69-51. 

tehnologic care pune în pericol adăpatul vitelor din sat şi sănătatea 

populaţiei.   

 

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. 

 


