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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  29.08.2014  până la  05.09. 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   245 acte de control; 

- au fost întocmite  184 procese-verbale  ( art.154 –72; art. 122 –8; art.156 

- 7; art.116 –4;  art.114 – 1; art.109 – 29; art.143 – 8; art.136 – 16; art.135 

– 1; art.111 –  2; art.147 – 3; art.137 –2 ; art.144 – 1;  art.128– 2; art.127 

– 4; art.142 –2 ; art. 110-2; art.181 –4 ; art.337–2  ; art.134 – 1; art.117 – 

1; art. 115 – 5; art.113 - 3; art.119 – 3;art.153-1); 

 

-  au fost prestate servicii contra plată în valoare de 59 769  lei şi achitate 

în valoare  103,2 mii ei; 

- au fost înaintate amenzi în valoare de  145 550 lei; 

- plata pentru poluarea mediului  calculată   este  37 942  lei; 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate   41 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: 

 -   11 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -   8 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

-  14  avize ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 11  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 16 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 33 petiţii parvenite în 

subdiviyiunile IES în formă de plîngeri şi semnale. 

mailto:ies@mediu.gov.md
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În perioada 1-5 septembrie,  2014 cancelaria Inspectoratului Ecologic de Stat 

a înregistrat  83  documente la intrare. Dintre acestea 16 au parvenit spre examinare 

prin intermediul Ministerului  Mediului:  

- 10 doc. direct prin curierul MM; 

- 6 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) Demersuri –11; 

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

c) Avizare de proiecte şi hotărîri de Guvern – 2; 

d) Hotărîri de Guvern – 2; 

În această perioadă angajaţii Inspectoratului au  perfectat 35  scrisori, 9  dintre care 

în adresa Ministerului Mediului. 

 

             În conformitate cu Ordinul nr.137 din 15.08.2014 a Şefului IES, cu privire 

la deschiderea sezonului de vînătoare 2014-2015 pe parcursul săptămînii, 

Inspectoratul Ecologic de Stat în comun cu reprezentanţii din teritoriu ai 

Ministerului Afacerilor Interne, Întreprinderilor pentru silvicultură şi Societăţii 

Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova au efectuat 29 de raiduri antibraconaj, s-au 

întocmit 3 procese-verbale şi s-au ridicat 2 arme. 

 

          Cazuri de extragere ilicită a nisipului şi prundişului nu au fost depistate. 

 

 

3. 

 

Cazuri  

relevan

te 

  

 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii. 

 Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului Mediului 

(29.08.2014). 

b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central). 

1. Acţiuni 

şi 

măsuri 

curente 

de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat: 

 şi pregătit aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea 

Concepţiei Sistemului Informaţional ,,Registrul Solurilor Republicii 

Moldova”; 

 şi pregătit aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea 

listei obiectelor şi mijloacelor financiare necesare pe anul 2014 pentru 

realizarea Planuluia de acţiuni privind implementarea programului de 

conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pe anii 2014-2016; 

 şi pregătit aviz la două  proiecte de Hotărîri de Guvern cu privire la 

transmiterea şi modificarea categoriei de destinaţie  a unor terenuri; 

 şi pregătit răspuns la demersul primarului  com.Cobusca Veche, dlui Begal 

Petru referitor la amenajarea unui poligon de depozitare a deşeurilor în 

,,fosta groapă de extragere a argilei”; 

 şi pregătit  aviz la un dosar cadastral privind  modificarea categoriei de 

destinaţie a unui teren. 

 şi s-a expediat răspuns la petiţia unui grup de locuitori din mun. Bălţi 

referitor la mirosurile neplăcute ce apar periodic în mun. Bălţi, adresată 
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Preşedintelui Republici Moldova, Prim-ministrului şi Preşedintelui  

Parlamentului; 

 şi s-a expediat răspuns la petiţia unui  grup de locuitori ai satului Tigheci, rl 

Leova referitor la deversarea apelor uzate în rîul Tigheci; 

 şi s-a expediat o solicitare Inspectoratului General al Poliţiei pentru 

delegarea a 4 echipaje pentru  efectuarea raidurilor ecologice la 

compartimentul protectia aerului atmosferic, începînd cu 5 septembrie 2014 

şi pînă la finele anului; 

 şi s-a expediat o solicitare în atenţia AE/IE, referitor la completarea 

Chestionarului privind registrul emisiilor şi transferului de poluanţi de către 

Agenţii economici din teritoriu. 

 materialele  parvenite  din partea primăriei  satului Cobîlnia, raionul 

Şoldăneşti, privind autorizarea tăierii de curăţire a unui arbore secular de 

specie Stejar.         

Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător. 

 

 Suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice la 4 documentaţii de proiect – 11088 lei; 

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

prestate complementare (investigaţii pe teren, analize de laborator) la 7 

documentaţii de proiect – 25783,20 lei; 

 

Eliberat: 

 7 avize  ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie:  
1. „Depozit cu oficiu şi uzină de beton în com. Stăuceni, str. Ceucari, 7, mun. 

Chişinău” al „Luilmar” S.R.L. ; 

2. „Staţie de alimentare cu gaz lichefiat în extravilanul s. Leuşeni, raionul 

Hînceşti” al S.R.L. „Vivalex-ZN” ; 

3. „Valorificarea calcarului brut la zăcămîntul complex de nisip-prundiş şi calcar 

„Slobozia-Cremene”, s. Slobozia-Cremene, r-nul Soroca şi recultivarea 

carierei”, Fabrica de materiale de construcţii „DUO”, S.R.L.;   

4. „Construcţia unui box pentru spălarea autovehiculelor pe str. 31 August, 1a, or. 

Ştefan Vodă”, al S.C. „Maria Harcenco” S.R.L. ; 

5. „Forarea a 2 sonde arteziene şi aprovizionarea cu apă a s. Tigheci, r-nul Leova”, 

Primăria com. Tigheci, r-nul Leova; 

6. „Alimentarea cu apă potabilă şi canalizarea s. Abaclia, raionul Basarabeasca”, 

primăria s. Abaclia, raionul Basarabeasca; 

7. „Sistemul de apeduct şi canalizare din s. Bujor, raionul Hînceşti”, primăria s. 

Bujor, raionul Hînceşti. 

  

Efectuat: 

 o deplasare în rl Rezina referitor la monitorizarea stării ecologice la 

,,Lafarge- Ciment (Moldova)”.     

 

Participat : 

     la Atelierul Proiectului internaţional în cadrul programului operaţional UE 

al Mării Negre consacrat incendiilor în păduri şi elaborarea metodelor 

organizat de către ,,Eco-Tiras”; 

  la Şedinţa organizată de către Ministerul Transporturilor referitor la 

examinarea obiecţiilor la proiectul ordinului privind aprobarea 
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„Regulamentului privind efectuarea lucrărilor de întreţinere a căilor 

navigabile interne”; 

 la data de 04.09.14, în grupul de lucru cu ieşire la faţa locului privind 

soluţionarea problemelor legate de schimbarea destnaţiei terenurilor la  

„Lafarge - Ciment (Moldova)” S.A. din or. Rezina; 

 la data de 30.08.2014, orele 9.00 la şedinţa grupului de lucru a Ministerului 

Mediului pentru elaborarea proiectului cu privire la reducerea emisiilor de 

bioxid de sulf rezultate din arderea anumitor combustibili lichizi (păcură, 

combustibili marini utilizaţi de nave) în contextul Directivei 1999/32/CE şi 

Acordului de asociere cu UE. D-na M. Petreanu, prin scrisoarea din 

21.08.2014 a fost desemnată în grupul de lucru ca reprezentant al 

Inspectoratului Ecologic de Stat. 

 

Pregătit: 

 notă informativă la Ministerul Mediului referitor la starea bazinelor acvatice 

din Republica Moldova; 

 informaţia pe luna august cu privire la efectuarea controlului stării fondului 

forestier de stat cît şi a vegetaţiei forestiere din afara acestuia; 

 informaţia săptămînală cu privire la raidurile efectuate, pentru contracararea 

braconajului şi tăierilor ilicite; 

 o scrisoare d-lui Simion Istrati, Director , Societatea Vînătorilor şi Pescarilor 

din Moldova cu privire la comportamentul neadecvat al cet. Enii Stanislav, 

cînd se afla la vînătoarea de păsări de baltă.   

 

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 11 proiecte de execuţie : 

 

1. „Fabrica de producere a biogazului din deşeuri animaliere în s. 

Rădoaia, raionul Sîngerei”, Institutul „INDALPROIECT”.   

2. „Reparaţia drumului R20 Rezina-Orhei-Călăraşi, km 0-46. Etapa I, 

km 13-34”, Î.S.„Administraţia de Stat a Drumurilor”.  

3. „Construcţia staţiei de tratare a apelor reziduale de tip „Topas” din s. 

Horodişte, raionul Răşcani”, primăria s. Horodişte, raionul Răşcani. 

4. „Alimentarea cu apă a com. Hîrceşti, raionul Ungheni”, primăria s. 

Hîrceşti, raionul Ungheni. 

5. „Exploatarea şi recultivarea zăcămîntului de nisip-prundiş, Slobozia-

Duşca”, amplasat în raionul Criuleni al S.R.L. „REMIH&CO”. 

6. „Staţie de alimentare cu gaz lichefiat din str. Lenin 2a, s. Cazaclia, 

raionul Ceadîr-Lunga” al S.R.L. „AS PETROL RAFINARIA”. 

7. „Reabilitarea drumului R6M-Ialoveni (Sectorul M1-R3)” al 

Î.S.„Administraţia de Stat a Drumurilor”.  

8. „Reabilitarea drumului R16 Bălţi-Făleşti-Sculeni, km4+800.00-

km30+275.00-km 59+485.00” al Î.S.„Administraţia de Stat a Drumurilor”.  

9. „Proiectarea şi construcţia pepenierei piscicole din extravilanul 

satului Chirilovca, com. Vinogradovca, raionul Taraclia” a persoanei fizice 

Caramalar Ion . 

10. „Reţele de apeduct, canalizare şi staţia de epurare a apelor reziduale 
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în s. Glinjeni, raionul Şoldăneşti” primăria s. Glinjeni, raionul Şoldăneşti. 

11. „Obiect acvatic a gospodăriei bioorganice „Gura Bîcului” lîngă s. 

Varniţa, raionul Anenii Noi” al S.A. „DAAC Hermes”. Examinare repetată . 

 

Întocmit: 

 un proces-verbal  cu privire la contravenţie cet. Copencian Andrei, pentru 

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

Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o  amendă de 400 lei;    

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Goropceanu Iulian  pentru 

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

Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400 lei;   

 un proces-verbal  cu privire la contravenţie cet. Nosov Serghei 

Veaceslavovici  pentru încălcarea regimului de protecţie a apelor în 

temeiul art. 109 alin. (3),  Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o 

amendă de 400 lei;             

 un proces-verbal  cu privire la contravenţie cet. Boico  Oleg Anatol  

pentru încălcarea regimului de protecţie a apelor în temeiul art. 109 alin. 

(3) Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400 lei.               

 

 

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) . 

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 304. 

 

2. Financi

ară 
 contribuţia la FEL –conform planului de finanţare s-au aprobat venituri 

pentru anul 2014  în sumă de 11 100,00 mii lei, iar planul precizat pentru 

perioada de gestiune ( ianuarie-septembrie) la venituri  constituie 9 500,00 

mii lei,  De la începutul anului 2014 au fost înregistrate venituri în sumă de 

11 588,5 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 156,9 mii lei.  

 Servicii ecologice prestate contra plată–conform planului de finanţare s-

au aprobat venituri pentru anul 2014 în sumă de 4 035,6 mii lei. Situaţia la 

04.09.2014:  suma acumulărilor la venituri constituie 4 451,4 mii lei, 

inclusiv săptămîna curentă – 103,2 mii lei. 

 

3. 

 

Juridică 
 

Au examinat: 

 solicitările Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale din 01.09.2014 cu 

privire la eliberarea mandatelor şi deciziilor de control pentru efectuarea 

controlului inopinat la un şir de întreprinderi în vederea verificării 

notificărilor Ministerului Mediului înaintate acestora, fiind eliberate 

mandatele de control nr.10-29-MC/14 şi deciziile de control nr.100-

120DC/14 din 03septembrie, 2013.  

 

Au elaborat: 

 propuneri pentru proiectul de Hotărîre de Guvern privind transpunerea în 

legislaţia naţională a Directivei 1999/32/CE privind reducerea conţinutului 

de sulf din anumiţi combustibili lichizi; 

 modificări la Nota informativă la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire 

la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 735 din 16 iunie, 

2003; 
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 solicitarea către AE/IE teritoriale şi AGRM cu privire la prezentarea 

graficului controalelor  planificate pentru trimestrul IV – 2014. 

 

Au acordat:  

 asistenţă consultativ-metodică IE Criuleni, AE Chişinău, IE Briceni, IE 

Călăraşi referitor la metodele de înaintare şi recuperare a prejudiciului adus 

mediului, aplicarea unor prevederi ale Codului contravenţional şi Codului de 

executare ale RM. 

 

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      

     fiind asigurată temeinicia şi legalitatea emiterii acestora. 

 

 Au participat: 

 la deplasarea în. s. Chirianca, rl. Străşeni în vederea constatării unor 

circumstanţe legate de plîngerea depusă de către Comunitatea Religioasă- 

Parohia cu Hramul „Înălţarea Domnului”; 

 Şedinţa de judecată în cadrul Curţii de Apel Chişinău pe cauza Sapunji 

Matvei către IES privind recuperarea prejudiciului moral şi material. Şedinţa 

de pronunţare  fiind stabilită pentru data de 10.09.2014. 

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:  

 54 proiecte de execuţie, din ele: 1 DP transmisă pentru examinare AE 

Chişinău,  3 PE – la examinarea repetată; 24 DP – sunt repartizate 

pentru examinare curentă şi, după caz, de eliberat avizele respective; 

 solicitarea cu privire la eliberarea Autorizaţiei pentru emisia poluanţilor 

în atmosferă ( AEPA) pentru 2  întreprinderi:  

 

- Î.S. „Calea ferată a Moldovei”, Depoul de locomotive, mun. Bălţi. str. 

Tolbuhin, 4, or. Bălţi.  

- Î.M. ”Sudzucker-Moldova” S.A., str. Iaşi, 19, or. Făleşti.  

 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 şi a  

Ministerului Mediului şi de eliberat Avizul la proiectul documentului 

normativ: NCM E.04.02-2014 „Protecţie contra zgomotului” , plasat 
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                                                                                                              Vitalie Curarari, 

 Şef  al  Inspectoratului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. D.Osipov,  

0-22-22-69-51. 

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

 demersul Cancelariei de Stat cu privire la examinarea şi prezentarea 

răspunsului la petiţia cet. Sergiu Biliciuc, str. Alexandru cel Bun, nr.40, 

ap.49, or. Bălţi, privind legalitatea eliberării Avizului expertizei 

ecologice de stat nr. 05-5-3446/1437 din 02.10.10 la proiectul de 

execuţie „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi spălătorie auto, 

drumul naţional R14 (km.10+800 dreapta), s. Ţambula, r-nul Sîngerei”. 

 

De efectuat: 

 un raid de la centru în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite şi 

braconaj. 

 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/

