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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la 07.02.2014  până la  14.02. 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. 
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Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite  291 acte de control; 

- au fost întocmite 123  procese-verbale ( art.154 – 22; art.142 - 3; art. 122 

– 18; art.156 - 12; art.116 – 4;  art.114 – 1; art.109 – 5; art.147 – 7; 

art.110 – 3; art.143 – 17; art.136 – 8; art. 128 – 6; art.144 – 1 ; art.181 – 

8; art.111 – 1; art.113 – 1; art.135 – 4; art.123 – 1; art.119 - 1); 

 

-  au fost prestate servicii în valoare de  144 631 lei; 

- au fost înaintate amenzi în valoare de 152 700 lei; 

- plata pentru poluarea mediului  calculată  966 709 lei; 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate   25 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: 

 -  32  autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -  15  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

 -   4  autorizaţii de folosinţă specială a apei; 

-  8  avize  ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică  6  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 41 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 25  comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 39 petiţii parvenite în structurile 

IES în formă de plîngeri şi semnale; 

 

Articole, 

 IE Briceni -  revista „Meleag Natal” cu genericul „Problemele unui 

sat”.   

 AE Cahul - articol în săptămînalul „Cahul Expres”  cu privire la 

reglarea numerică a vulpilor. 

mailto:ies@mediu.gov.md
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2. 

 

pagina 

web 

IES 

 Activităţi antibraconaj la Soroca. 

 La braconaj înarmat ca la război. 

 Raport saptamînal. 

 

3. Cazuri  

relevan

te 

 

 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii. 

 Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului Mediului 

(10.02.2014, ora 12
00

). 

b) Probleme de fond. 

1. Acţiuni 

şi 

măsuri 

curente 

de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat, 

 Suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice la o documentaţie de proiect –1602 lei. 

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

prestate complementare (pentru analizele de laborator) la 2 documentaţii de 

proiect şi 3 AEPA – 7222,20 lei.  

 la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 

Modificarea nr.1 (MD) la documentul normativ NCM F.02.02-2006 

„Calculul, proietarea şi alcătuirea elementelor de construcţii din beton armat 

şi beton precomprimat” cu eliberarea avizului respectiv. 

 proiectele normativelor emisiilor limitat admisibile (ELA) de poluanţi în 

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

Meat Sud” S.R.L., s. Colibabovca, r-nul Leova.  

 şi avizat un dosar cadastral privind schimbarea categoriei destinaţiei unor  

terenuri agricole; 

 şi avizat un proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea 

destinaţiei terenului agricol; 

 şi pregătit răspuns la petiţia primarului or. Vadul lui Vodă privind lichidarea 

gunoiştii neautorizate formate în preajma s.Văduleni; 

 petiţia Asociaţiei Producătorilor de conserve „Speranţa-Con” din Moldova 

referitor la amplasarea şi proiectarea Parcului Industrial „Edineţ” în 

or.Edineţ. 

 solicitarea Mişcării Ecologiste din Moldova cu privire la prezentarea 

informaţiei privind activităţile în domeniul utilizării şi protecţiei apelor în 

trimestru IV  al anului 2013. 

 materialele parvenite  din partea ÎS „ Gările şi Staţiile Auto ” privind 

autorizarea tăierilor de igienă a trei arbori de specia plop,  fiind preconizată 

obţinerea unui volum de 11,8 m
3
 masă lemnoasă. 

          Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite  din partea primăriei satului Bravicea, raionul 

Călăraşi privind autorizarea tăierilor de conservare şi regenerare  rasă, pe 

o suprafaţă de 4,5 ha,  fiind preconizată obţinerea unui volum de 350,0 m
3
 

masă lemnoasă. 

           Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite  din partea primăriei comunei Donici,  raionul Orhei 

privind autorizarea tăierii de regenerare  rasă, pe o suprafaţă de 2,0 ha,  

fiind preconizată obţinerea unui volum de 107,0 m
3
 masă lemnoasă. 

            Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite  din partea primăriei comunei Sineşti,  raionul 

Ungheni privind autorizarea tăierilor de răritură, curăţire şi  igienă  rasă, 
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pe o suprafaţă de 28,0 ha,  fiind preconizată obţinerea unui volum de 

492,0 m
3
 masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.  
 scrisoarea parvenită de la Ministerul Mediului pentru primăria satului 

Năvîrneţ, raionul Făleşti cu privire la defrişarea plopilor aferenţi drumului 

naţional Branişte – Călineşti – Făleşti R57R7 din marginea satului 

Navîrneţ.                

 

Eliberat, 

 2 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie (ambele avize 

negative):                                                                 
1.  „Spălătorie auto din str. Gudanov, nr.45. or. Drochia” Persoana fizică Zaporojan 

Ion. 

2. „Canalizarea unui secrtor al oraşului Sîngerei, r-nul Sîngerei”, primăria 

oraşului Sîngerei. 
 

 

Efectuat: 

 O deplasare în municipiul Bălţi cu privire la inventarierea sondelor 

arteziene. 

 

Participat: 

 la 11 februarie, 2014 (dna Busuioc Valentina) la şedinţa de lucru organizată 

de Biroul Naţional de Statistică „Privind lansarea unui proiect de asistenţă 

tehnică în domeniul ststisticii mediului cu acordarea suportulului Oficiului 

Statisticii Suiediei în procesul armonizării statisticii Republicii Moldova la 

standardele Uniunii Europene”.      

  la 06 februarie, 2014 (dna Popriţac Rodica) la şedinţa de lucru organizată 

de Ministerul Mediuluu privind lansarea proiectului „Consolidarea 

capacităţilor pentru stabilirea gestionării adecavte a fluxului deşeurilor 

electrice  şi electronice (DEEE) în Republica Moldova”. 

 la controlul ecologic privind posibilitatea amplasării Centrului Internaţional 

de expoziţii „Moldexpo” SA. 

 la şedinţa MM cu privire la identificarea priorităţilor R. Moldova în 

vederea beneficierii de asistenţă în contextul respectării angajamentelor 

asumate prin ratificarea Convenţiei asupra poluării atmosferice 

transfrontaliere pe distanţe lungi. 

  la şedinţa MM cu privire la ajustarea Regulamentului–tip de exploatare a 

lacurilor de acumulare la legislaţia în vigoare. 

 

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 6 proiecte de execuţie:   
1. „Valorificarea finală a zăcămîntului de nisip-prundiş „Şerpeni”, r-nul Anenii 

Noi cu recultivarea carierei” al S.R.L. „Silmax-Exim”; 

2. „Apeduct de grup de apă potabilă spre satele Buşila, Chirileni şi Crăseni, r-

nul Ungheni”, primăria satului Buşila;  

3. „Reproiectarea staţiei de epurare din s. Vălcineţ, r-nul Călăraţi”, primăria 
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satului Vălcineţ ; 

4.  „Reţele magistrale interne de apă şi canalizare pe sectorul de teren cu 

suprafaţa de 136,49 ha, or. Bălţi, cu staţie de pompare”, Zona Economică 

Liberă „Bălţi”; 

5. „Centrul de servicii auto cu spălătorie auto din s. Giurgiuleşti, r-nul Cahul” al 

S.R.L. „C&M Model”; 

6. „Proiectarea apeductului, reţelelor de canalizare şi staţiei de epurare din s. 

Novaci, r-nul Călăraşi. Etapa I”, primăria comunei Tuzara, r-nul Călăraşi. 

 

Întocmit: 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Draguţanu Ion pentru 

tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor   în temeiul art. 122 

alin. (2), Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 800,0 

lei, prejudiciul cauzat mediului este  1562,0 lei.       

 un proces-verbal cu privire la contravenţie SRL „Linovan”  pentru 

neîndeplinirea prevederilor legislaţiei privind expertiza ecologică de stat şi 

evaluarea impactului asupra mediului în temeiul art. 156, Cod 

contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 6000,0 lei.          

 un proces-verbal cu privire la contravenţie SRL „Linovan”  pentru 

încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor  în temeiul art. 154, Cod 

contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 4000,0 lei.    

 un proces-verbal cu privire la contravenţie SRL „Baslift”  pentru 

neîndeplinirea prevederilor legislaţiei privind expertiza ecologică de stat şi 

evaluarea impactului asupra mediului în temeiul art. 156, Cod 

contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 6000,0 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 8700,0 mii lei, iar planul precizat pentru 

perioada de gestiune (ianuarie-februarie) constituie  1918,4 mii lei. De la 

începutul anului 2014 au fost înregistrate venituri în sumă de 2247,6 mii lei, 
inclusiv săptămîna curentă – 554,4 mii lei.  

   Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 14.02.2014 constituie – 

1957,6 mii lei. 

- Servicii ecologice prestate contra plată. Situaţia de la 14.02.2014: suma 

acumulărilor la venituri constituie 721,2 mii lei,  inclusiv săptămîna curentă – 

200,4 mii lei. (113 % din cele planificate pentru luna ianuarie - februarie  - 638 

mii lei).   

- Soldul disponibil din veniturile acumulate pentru perioada de raportare a 

situaţiei de la 14.02.2014 constituie  490,2 mii lei.   

 

 

3. 

 

Juridică 
Au examinat: 

 proiectul legii cu privire la Agentul Guvernamental înaintat spre avizare în 

adresa Ministerului Mediului de către Ministerul Justiţiei prin scrisoarea nr. 

10/1101 din 03.02.2014,  fiind eliberat avizul IES asupra acestuia; 

 şi definitivat adresarea IE Taraclia către procuratura Anticorupţie, Serviciul 

Sud cu privire la examinarea acţiunilor primarului oraşului Taraclia referitor 
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la defrişarea a 31 arbori din scuarul primăriei oraşului Taraclia, care au adus 

prejudiciu mediului şi intereselor publice; 

 solicitarea Serviciului piscicol cu privire la prezentarea informaţiei ce ţine de  

încălcările regulilor de protecţie a resurselor piscicole şi regulilor de 

pescuit, extragerilor ilegale a substanţelor minerale utile în obiectivele 

acvatice naturale. 
 

Au participat: 

 la 13. 02.2014 la atelierul de lansare al proiectului-pilot privind ecologizarea 

IMM-urilor („SME greening”) din cadrul Programului „Ecologizarea 

economiei în Vecinătatea Estică, Parteneriatul Estic”; 

 la 11.02.2014 la  şedinţă cu executorul judecătoresc în vederea examinării 

posibilităţii de recuperare a prejudiciului. 

 la 12.02.2014 la şedinţă cu executorul judecătoresc în vederea examinării 

posibilităţii de recuperare a prejudiciului. 

 

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. 

 asistenţă consultativ-metodică Agenţiilor şi Inspecţiilor ecologice la 

perfectarea raportului anual la capitolul Asistenţă juridică şi combaterea 

contravenţiilor de mediu. 

 

Au verificat şi coordonat:  

 rapoartele săptămînale cu privire la rezultatele controalelor 

planificate/inopinate efectuate de către AE/IE, fiind 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. 

 rapoartele  anuale la capitolul Asistenţă juridică şi combaterea 

contravenţiilor de mediu prezentate de IE Drochia, IE Făleşti, IE Edineţ, IE 

Leova, IE Nisporeni.  

 

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, 

 42 proiecte de execuţie (dintre care la 10  - examinarea este suspendată) şi, 

după caz, de eliberat avizele respective la cele examinate.  

 

De examinat( demersuri, petiţii, solicitări, etc., 

 solicitarea cu privire la eliberarea Autorizaţiei pentru emisia poluanţilor în 

atmosferă ( AEPA) pentru 2 întreprinderi:  1. S.A. „Combinatul de articole 

din carton”, str. Transnistria, 16, or. Chişinău. Examinare suspendată pina 

la prezentarea masurarilor instrumentale ale emisiilor in aerul atmosferic 

efectuate de CIE al AE Chisinau.  2. I.I.„Slavii Redin”, str. M. Eminescu, 

5/4, or. Soroca. Examinare suspendată pînă la prezentarea autorizaţiei de 

funcţionare a intreprinderii. 
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Vitalie CURARARI, 

 Şef  al  Inspectoratului.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor cu privire la 

examinarea proiectul documentului normativ CP G.03.07-2013 „Instalaţii 

interioare de apă şi canalizare”.  

 

De efectuat, 

 un raid 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. 

 


