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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la 14.02.2014  până la  21.02. 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  308 acte de control; 

- au fost întocmite 155  procese-verbale ( art.154 – 24; art.142 - 6; art. 122 

– 18; art.156 - 10; art.116 – 7;  art.114 – 8; art.109 – 23; art.147 – 11; 

art.110 – 3; art.143 – 6; art.136 – 13;  art.181 – 11; art.111 – 2; art.182 – 

1 ; art.135 – 8; art.149 – 3; art.137 - 1); 

 

-  au fost prestate servicii în valoare de  132 418 lei; 

- au fost înaintate amenzi în valoare de 128 900 lei; 

- plata pentru poluarea mediului  calculată  346 594 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: 

 -  32  autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -  12  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

 -   5  autorizaţii de folosinţă specială a apei; 

-  14  avize  ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică  9  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 35 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 28  comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 37 petiţii parvenite în structurile 

IES în formă de plîngeri şi semnale; 

 

Articol, 

 IE Glodeni -  ziarul raional „Cîmpia Glodenilor” pe tema: „Starea ecologică 

în r-nul Glodeni”. 

 

 

mailto:ies@mediu.gov.md
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2. 

 

pagina 

web 

IES 

 

 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, 

 şi pregătit răspuns la ziarul regional „Cuvîntul”  cu privire la starea sanitară 

şi ecologică din teritoriul raionale Orhei şi or. Rezina; 

  un demers în atenţia AE/IE privind rezultatele obţinute în urma 

implementării proiectului finanţat din Fondul Ecologic Naţional la 

compartimentul APĂ – CANALIZARE – EPURARE; 

 scrisoarea parvenită de la un locatar din s. Trinca, rl Edineţ cu privire la 

arderea varului; 

 şi avizat 2 dosare cadastrale privind schimbarea categoriei destinaţiei unor  

terenuri agricole; 

 şi avizat 3 proiecte de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea 

destinaţiei terenului agricol; 

 şi pregătit răspuns la petiţia Asociaţiei Producătorilor de conserve „Speranţa-

Con” din Moldova referitor la amplasarea şi proiectarea Parcului Industrial 

„Edineţ” în or.Edineţ; 

 şi pregătit răspuns la adresarea ziarului indepenedent regional „Cuvîntul” 

privind starea ecologică în r-nul Rezina; 

 şi pregătit răspuns la demersul  Dlui Vlad Garaba, preşedintele Organizaţiei 

Teritoriale Chişinău a Mişcării Ecologiste din Moldova, înaintat în numele 

Coaliţiei organizaţiilor neguvernamentale de mediu „Ziua Pămîntului - 

2014”, către Primarul general al mun. Chişinău, dl Dorin Chirtoacă privind 

stoparea transportării deşeurilor menajere solide pe terenul din str. Uzinelor, 

or. Chişinău; 

 suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice la 3 documentaţii de proiect –21276 lei. 

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

prestate complementare (pentru analizele de laborator) la 4 documentaţii de 

proiect şi 1 AEPA – 10593,01 lei. 

 şi  instruită IE Taraclia la calcularea prejudiciului cauzat rîului Chirghij-

Chitai de către ÎM „Tvardisan” în sumă de 959658 lei ; 

 la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, 

Ministerului Mediului, proiectul documentului normativ CP G.03.07-2013 

„Instalaţii interioare de apă şi canalizare” cu eliberarea avizului respectiv; 

  proiectele normativelor emisiilor limitat admisibile (ELA) de poluanţi în 

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

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

  şi eliberat AEPA în baza soluţiilor de proiect pentru 1 întreprinderi. 

I.I.„Slavii Redin”, str. M. Eminescu, 5/4, or. Soroca. 

 materialele parvenite  din partea ÎS „ Asociaţia  de Gospodărire a Spaţiilor 

Verzi ”  privind autorizarea tăierilor de igienă a 18  arbori şi curăţire a 2 

arbori de pe teritoriul bazei de odihnă „Fauna” din parcul silvic „Nistrean”, 
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or. Vadul lui Vodă, fiind preconizată obţinerea unui volum de 13,04 m
3
 

masă lemnoasă. 

           Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite  din partea ÎS „ Asociaţia  de Gospodărire a Spaţiilor 

Verzi ” privind autorizarea tăierilor de igienă a 2 arbori din strada Aleco 

Russo, 8/1, fiind preconizată obţinerea unui volum de 2,06 m
3
 masă 

lemnoasă. 

           Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite  din partea primăriei satului Ciuciuleni, raionul 

Hînceşti  privind autorizarea tăierilor de  regenerare  rasă, pe o suprafaţă de 

3,1ha,  fiind preconizată obţinerea unui volum de 285,0 m
3
 masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

 materialele parvenite  din partea USM „N. Testemiţanu” privind 

autorizarea tăierii de igienă  a cinci arbori,  fiind preconizată obţinerea unui 

volum de 12,4m
3
 masă lemnoasă. 

           Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 petiţia parvenită la Ministerul Mediului din partea Parlamentului 

Republicii Moldova, a cetăţeanului Manoli Tudor din  s. Rotunda, r-nul 

Edineţ privind tăierile ilicite efectuate în trupul de pădure din preajma 

satului nominalizat. 

  şi expediat un demers judecătoriei sectorului Rîşcani pentru expunere în 

privinţa corpului delict ridicat şi transmis pentru păstrare la MAI .             

 

 

Eliberat, 

 9 avize ale expertizei ecologice de stat a proiectele de execuţie (două avize 

negative):                                                                 
1. „Salon de expoziţie auto în complex cu oficii şi staţie de alimentare cu 

produse petroliere pe str. Trandafirilor, 24, or. Chişinău” a S.R.L. „Fibexmol” ; Aviz 

de restituire a DP. 

2. „Staţie de alimentare cu petrol (din elemente demontabile), staţie de 

supraveghere asupra stării tehnice a automobilelor  şi oficii (P+2E+M) din str. 

Munceşti, or. Chişinău” al S.R.L. „Eligibil-Con”;  

3. „Staţie de alimentare cu produse petroliere (motorină, benzină, gaz lichefiat) 

din s. Răuţel, r-nul Făleşti” al „Energia” S.R.L.;  

4. „Alimentarea cu apă  a stului Carbalia, r-nul Vulcăneşti, UTA Găgăuzia”, 

primăria satului Carbalia; 

5. „Valorificarea finală a zăcămîntului de nisip-prundiş „Şerpeni”, r-nul Anenii 

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

6. „Modernizarea staţiei PECO existente şi construcţia staţiei de alimentare cu 

gaz lichefiat din str. Lenin, 32, mun. Comrat” al S.R.L. „Vitla-Petrol”;  

7. „Staţia de epurare la grădiniţa de copii din s. Gangura, r-nul Ialoveni. 

Corectare”, primăria comunei Gangura, r-nul Ialoveni;  

8. „Proiectul detaliat pentru drumul R1 Chişinău-Ungheni-Sculeni-frontiera cu 

România, km.6-km104”, Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”. Aviz de 

restituire a DP 

9. „Valorificarea zăcămîntului de nisip-prundiş „Puhăceni II” (C1-III, C1-IV),      

r-nul Anenii Noi cu recultivarea carierei” al S.R.L. „Arconics-Com”. 
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Participat: 

 la şedinţa MM cu privire la asistenţa Agenţiei Elveţiene de Dezvoltare şi 

Cooperare în definitivarea şi modificarea unor documente cum ar fi: 

1. Regulamentul nr.802 din 9 octombrie, 2013 cu privire la 

condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă. 

2. Lista corpurilor de apă de suprafaţă, zonele şi fîşiile de 

protecţie şi a construcţiilor hidrotehnice gestionate de 

autoritatea administrativă de gestionare a apelor.ş.a 

 la 18-21 februarie 2014, (dna Osoianu Oxana) la seminarul Platformei 

privind eliberarea autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială a apei, 

organizat în cadrull Centrului de Guvernare Electronică 

 

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. „Depozit de păstrare şi maturizare a distilatului de vin la S.R.L. „Călăraşi Divin 

Plus” din or. Călăraşi”, al S.R.L. „Călăraşi Divin Plus”; 

   2. „Alimentarea cu apă şi canalizare a satului Băxani, r-nul Soroca”, primăria 

satului Băxani;  

   3. „Proiectul tehnic al sistemului de canalizare în s. Giurgiuleşti, r-nul Cahul”, 

primăria satului Giurgiuleşti; 

   4. „Curăţirea albiei  afluentului r. Cogîlnic în hotarele administrativ-teritoriale ale 

s. Ciuciuleni, r-nul Hînceşti)”, primăria satului Ciuciuleni; 

   5. „Sistemul de alimentare cu apă şi canalizare din s. Singureni, r-nul Rîşcani. 

(Etapa II)”, primăria satului Singureni; 

   6. „Bloc administrativ cu reţele tehnico-edilitare al Parcului Industrial din or. 

Edineţ (Extravilan, drum de ocolire)”, primăria or. Edineţ; 

   7. „Depozit de produse petroliere lîngă calea ferată pe str. Munceşti, 798, mun. 

Chişinău. Reconstrucţie” al S.R.L. „Lukoil Moldova”; 

   8. „Managementul deşeurilor solide  pentru localităţile Hruşova, Ciopleni, 

Chetroasa, Boşcana, Mărdăreuca, Coşniţa, situat în s. Chetroasa, com. Hruşova, 

extravilan, r-nul Criuleni”, preşedintele r-nului Criuleni; 

    9. „Consolidarea şi amenajarea malurilor canalului de scurgere a apelor pluviale 

din or. Leova”, primăria or. Leova; 

 

 

Întocmit: 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Niculaescu Oleg pentru 

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

alin. (1), CC al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 800,0 lei, prejudiciul 

cauzat mediului este  208,80 lei.       

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Lopatenco Valerie pentru 

încălcarea regimului de protecţie a apelor în temeiul art. 109 alin.(3), CC al 

RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei.  

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Vrabii Serghei pentru 

încălcarea regimului de protecţie a apelor în temeiul art. 109 alin.(3), CC al 

RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei. 



Raport de activitate a IES 

 
 

 

  un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Nicolaev Alexandr pentru 

încălcarea regimului de protecţie a apelor în temeiul art. 109 alin.(3), CC al 

RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet.Andreev Leonid pentru 

încălcarea regimului de protecţie a apelor în temeiul art. 109 alin.(3), CC al 

RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Ceceviţin Constantin 

pentru încălcarea regulilor de protecţie a resurselor piscicole şi a regulilor 

de pescuit în temeiul art. 114 alin.(2), CC al RM, fiindu-i aplicată  o 

amendă de 100,0 lei.    

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Naghiţ Leonid pentru 

încălcarea regulilor de protecţie a resurselor piscicole şi a regulilor de 

pescuit în temeiul art. 114 alin.(2), CC al RM, fiindu-i aplicată o amendă 

de 200,0 lei.    

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Crainic Oleg pentru 

încălcarea regulilor de protecţie a resurselor piscicole şi a regulilor de 

pescuit în temeiul art. 114 alin.(1), CC al RM, fiindu-i aplicată o amendă 

de 200,0 lei.    

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Strelciuc Nicolai pentru 

încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor  în temeiul art. 154 CC al 

RM, fiindu-i aplicată o amendă de 800,0 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 3128,1 mii lei, 
inclusiv săptămîna curentă – 883,9 mii lei.  

   Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 21.02.2014 constituie – 

2641,2 mii lei. 

- Servicii ecologice prestate contra plată. Situaţia de la 21.02.2014: suma 

acumulărilor la venituri constituie  924,9 mii lei, faţă de cele planificate pentru 

luna ianuarie - februarie  - 638 mii lei. Săptămîna curentă – 203,2 mii lei.  

- Soldul disponibil din veniturile acumulate pentru perioada de raportare a 

situaţiei de la 21.02.2014 constituie  648,1 mii lei.   

 

3. 

 

Juridică 
Au examinat: 

 proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Metodologiei de 

planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător din 

domeniile siguranţei produselor alimentare, sanitar-veterinar, fitosanitar, 

semincer, managementului produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în 

baza analizei criteriilor de risc”,  fiind eliberat avizul IES nr. 266 din 

19.02.2014; 

 proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea tarifelor şi metodologiei de 

calcul a tarifelor pentru serviciile prestate de Institutul Naţional de 

Metrologie,  fiind eliberat avizul IES nr.296 din 21.02.2014; 

 solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 186/09 din 

17.02.2014 cu privire la eliberarea mandatului de control şi a deciziei de 
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control, pentru efectuarea controlului inopinat la S.A. „Edilitate ”,  fiind 

eliberat mandatul de control nr. 04-MC/14 şi decizia de control nr.12-

DC/14. 

 

Au verificat şi coordonat:  

 rapoartele săptămînale cu privire la rezultatele controalelor 

planificate/inopinate efectuate de către IE Taraclia, IE Edineţ, IE Donduşeni, 

IE Criuleni, IE Rezina, IE Ialoveni, IE Anenii Noi, IE Soroca, IE Briceni,  

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, 

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

moment  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. Î.I. „Covali Serghei”, str. Gagarin, 16A, or. Rîşcani. Nr.293 din 13.02.14 

(executor A. Moldovan). 

3. Î.M. „Mold-Veriija” S.R.L., str. Independenţei, 201, or. Rîşcani. Nr.292 

din 13.02.14 (executor M. Petreanu). 

 solicitarea Î.M. „Apă-Canal” Vulcăneşti de a i se acorda un termen de 

pînă la 6 luni de zile pentru a perfecta materialele pentru a primi 

Autorizaţia de folosinţă specială a apei. 

 

De participat: 

 la 27 februarie, 2014 (dra Anna Moldovan) în incinta Ministerului 

Mediului, la şedinţa de lucru privind implementarea proiectului pilot 

naţional „Îmbunătăţirea sistemului naţional de inventariere în contextul 

raportării emisiilor în cadrul Convenţiei asupra poluării atmosferice 

transfrontaliere pe distanţe lungii”. 

 la 21 februarie  (dna Osoianu Oxana) în incinta Palatului Republicii, str. 

Nicolae Iorga,21, or. Chişinău la Consultările Naţionale „Reformarea 

srviciilor publice prin implementarea Conceptului de „Ghişeu unic”  la 

nivel local.  

 

De efectuat, 

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

 deplasări după caz. 

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

 Şef  al  Inspectoratului.  
 

 

 

 

Ex. D.Osipov, 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. 

 


