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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  26.09.2014  până la  03.10. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizăr

i 

totalizat

o-are pe  

Inspecto

-rat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite   253 acte de control; 

- au fost întocmite  189 procese-verbale  (art.109 – 16; art.129 – 1; 

art.113 – 3; art. 114 – 9; art.115 - 2; art.116 –5;  art.122 – 12; art.127 – 

5; art.128 – 1; art. 144 – 1; art.136 –16 ; art.147 –  4;  art.142– 3; 

art.154 –71 ; art.153– 32; art.156 – 2; art.181 – 1; art. 143 – 1; art. 120 

– 1; art.111 – 1; art. 132 – 1; art.135 - 1); 

 

-  au fost prestate servicii contra plată în valoare de 98 893 lei şi achitate 

în valoare   156,1 mii ei; 

- au fost înaintate amenzi în valoare de 104 100 lei; 

- plata pentru poluarea mediului  calculată   este  45 928 lei; 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate   40 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: 

 -   27 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -   12 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în  

atmosferă; 

-  14 avize ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică  8  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 19 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 19 comisii de recepţie 

finală a  obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 27 petiţii parvenite în 

subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale. 

mailto:ies@mediu.gov.md
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            În perioada 29 septembrie –  03 octombrie 2014 cancelaria 

Inspectoratului Ecologic de Stat a înregistrat  63 de documente la intrare. Dintre 

acestea 13 au parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Mediului 

(MM):  

- 10 doc. direct prin curierul MM; 

- 3 doc. prin poşta electronică. 

În urma unei analize a documentelor parvenite la Inspectorat prin 

intermediul Ministerului Mediului s-a stabilit, că au fost primite  spre examinare: 

a) Demersuri – 4; 

b) Avizare de proiecte de legi şi hotărîri de Guvern – 4; 

c) Petiţii – 3. 

d) Invitaţii la seminare, şedinţe – 1. 

e) Ordin al MM – 1. 

Inclusiv în această perioadă de către angajaţii Inspectoratului Ecologic de 

Stat au fost perfectate 32 de scrisori, 3 dintre care în adresa MM. 

 

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

           

        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 17 de raiduri antibraconaj, s-au 

întocmit 2 procese-verbale. 

 

 

2. Articole, 

emisiuni 

Emisiune, TV:   
 IE Edineţ – emisiune la TVM 1 „ Natura în Obiectiv” pe tema:  

„Sărbătorirea zilei vînătorului şi pescarului”. 
  

 

3. 

 

Cazuri  

Relevan 

te 

  

 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii. 

 Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului Mediului 

(29.09.2014). 

b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central). 

1. Acţiuni 

şi 

măsuri 

curente 

de 

mediu. 

 

 

Examinat: 

 petiţia d-nei Vataman Elena referitor la lichidarea gunoiştei din  s. Căpriana,  

r-nul Străşeni; 

 petiţia d-lui Cacicovschi Valeriu privind legalitatea administrării terenului 

din str. Luncii 2/1, mun. Chişinău de către SRL ,,Vicaur-C”; 

 petiţia dnei Irina Popov, s. Floreni, rl Anenii Noi cu privire la impactul 

negativ asupra calităţii aerului atmosferic şi sănătăţii oamenilor în rezultatul 

arderii deşeurilor la gunoiştea din marginea satului; 
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  solicitarea Primăriei Holercani, rl Dubăsari privind permisiunea extragerii 

temporare a zăcămintelor minerale pentru întreţinerea căilor de acces la 

instituţiile de menire social-culturală din extravilanul localităţii, aflate la 

balanţa autorităţii publice locale; 

 solicitarea parvenită de la MM cu privire la nominalizarea unui reprezentant 

în componenţa grupului de lucru privind gestionarea bazinelor hidrografice. 

 suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice la 1 documentaţii de proiect – 6300 lei; 

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

prestate complementare (investigaţii pe teren, analize de laborator) la 5 

documentaţii de proiect – 24256,80 lei; 

 şi înaintate propuneri în adresa Ministerului Mediului referitor la modificarea 

Legii nr.851-XIII din 29.05.1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea 

impactului asupra mediului înconjurător, în legătură cu adoptarea Legii nr.86 

din 29.05.14 privind evaluarea impactului asupra mediului; 

 materialele  parvenite  din partea primăriei com. Zîrneşti, r-nul Cahul privind 

autorizarea tăierilor de conservare în fondul forestier gestionat pe o suprafaţă 

de 3,0 ha cu obţinerea unui volum de 582 m³ masă lemnoasă.  

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.  

 materialele parvenite din partea C.P. „Prodcoop” privind autorizarea tăieriii 

de igienă a 3 arbori de sp. Plop piramidal din str. Uzinelor 9/1, mun. 

Chişinău, fiind preconizată obţinerea unui volum de 11,8 m3  masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.  

  materialele parvenite din partea Asociaţiei de gospodărire a spaţiilor verzi 

privind autorizarea tăierii de igienă a 66 arbori din sectorul Rîşcani, fiind 

preconizată obţinerea unui volum de 13,5 m3  masă lemnoasă.  

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.         

 materialele parvenite din partea Asociaţiei de gospodărire a spaţiilor verzi 

privind autorizarea tăierii de igienă a 171 arbori din sectorul Rîşcani, fiind 

preconizată obţinerea unui volum de 42 m3  masă lemnoasă.  

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.          

  materialele parvenite din partea Asociaţiei de gospodărire a spaţiilor verzi 

privind autorizarea tăierii de igienă a 70 arbori din sectorul Rîşcani, fiind 

preconizată obţinerea unui volum de 13,3 m3  masă lemnoasă.  

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.              

 materialele parvenite din partea Asociaţiei de gospodărire a spaţiilor verzi 

privind autorizarea tăierii de igienă şi curăţirea de ramuri uscate a 39 arbori 

din sectoarele Centru şi Ciocana, mun. Chişinău, fiind preconizată obţinerea 

unui volum de 13,2 m3  masă lemnoasă.  

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele  parvenite din partea ÎSS Călăraşi (ocoalele silvice Bravicea şi 

Vărzăreşti) privind autorizarea tăierilor de igienă selectivă suplimentare 

pentru anul 2014 pe o suprafaţă totală de 138,8 ha, fiind preconizată 

obţinerea unui volum de 1498 m3 masă lemnoasă.  

Ca  rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.   
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Eliberat: 

 10  avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie dintre care 1 PE 

a fost restituit fără acordare:  
1. „Reparaţia îmbrăcămintei rutiere a str. Vasile Alecsandri (tronsonul cuprins 

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

2. „Staţia multicarburant de alimentare a autovehiculelor nr.15 pe str. Arborilor, 

17, mun. Chişinău” a S.R.L „Lukoil Moldova”; 

3. „Reţele de alimentare cu apă şi canalizare a satului Corneşti, r-nul Ungheni” , 

primăria satului Corneşti; 

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

preşedintele raionului Făleşti; 

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

Dominteni; 

6. „Alimentarea cu apă şi canalizare a Mănăstirii „Sfîntul Gheorghe”, Zloţi din s. 

Satul Nou, raionul Cimişlia”; 

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

Chetroasa, Boşcana, Mărdăreuca, Coşerniţa, situat în s. Chetroasa, com. 

Hruşova, extravilan, r-nul Criuleni”;  

8. „Extinderea reţelei magistrale de alimentare cu apă potabilă a 12 localităţi din 

raionul Edineţ. Faza I”, preşedintele r-nului Edineţ. Restituit fără acordare 

9. „Aprovizionare cu apă şi canalizare a grădiniţei de copii din s. Tudora, raionul 

Ştefan Vodă”,  Primăria s. Tudora, raionul Ştefan Vodă; 

10. „Reţele de canalizare a sectorului de est în perimetrul str. M. Eminescu, str. 

.şos. Bucovinei, str. Al. Hajdeu (I sector) şi a sectorului de vest în perimetrul 

str. drum de ocolire –str. Gagarin, str. Pescarilor, str. Trifan Baltă (II sector), 

Primăria or. Edineţ. 

 

Efectuat: 

 raiduri de testare ecologică a vehiculelor în comun cu reprezentantul CIE al 

AE Chişinău şi reprezentanţii Inspectoratului Naţional de Patrulare în scopul 

îndeplinirii prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1047 din 4 octombrie 2001 

„Cu privire la aprobarea programului de diminuare a poluării aerului 

atmosferic de către mijloacele de transport auto”,. Ca rezultat au fost supuse 

controlului  instrumental de stat 165  unităţi de transport, în urma 

verificărilor au fost întocmite 19 procese-verbale în temeiul art 153, Cod 

Contravenţional al RM şi aplicate amenzi în mărime de 4800 lei. 

 

Participat: 

 la o şedinţa organizată de către Ministerul Mediului referitor la Regulamentul 

privind menţinerea căilor navigabile; 

 la o şedinţa a grupului Internaţional de lucru în domeniul management durabil 

al substanţelor chimice în  RM; 

 la o şedinţa organizată de către Ministerul Mediului, privind examinarea în 

regim de urgenţă a demersului dlui Ion Şaranuţ, primar  com.Bubueci. 

 

Pregătit: 

 informaţia privind monitorizarea executării planului de acţiuni privind  

implementarea Strategiei de gestionare a deşeurilor. 
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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 8 proiecte de execuţie : 

   1. „Forarea unei sonde arteziene în scopul aprovizionării cu apă a s. Horodişte, 

raionul Călăraşi”. Primăria s. Horodişte, raionul Călăraşi. 

   2.  „Reconstrucţia reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare din s. Zubreşti, 

raionul Străşeni”, Primăria s Zubreşti, raionul Străşeni.  

   3.  „Sonda arteziană şi reabilitarea reţelelor de apă potabilă în satul Todireşti, 

raionul Anenii Noi”, Primăria s. Todireşti, raionul Anenii Noi. 

   4. „Proiectarea reţelei de apă potabilă în s. Viişoara, raionul Edineţ”, Primăria       

s. Viişoara, raionul Edineţ. 

   5. „Valorificarea zăcământului de nisip pentru construcţii „Beriozchi” şi 

recultivarea carierei din s. Beriozchi, raionul Anenii Noi” al S.R.L.„Somer-

Decomur”. 

   6. „Proiect de reutilare a staţiei de alimentare cu carburanţi PECO-62 din şos. 

Balcani, 3/3, sect. Răşcani, or. Chişinău” al Î.C.S. „Petrom Moldova” S.A..  

    7. „Monobloc de alimentare a automobilelor cu gaze în complex cu staţia 

existentă de alimentare cu produse petroliere din satul Vărzăreşti, raionul Nisporeni” 

al S.R.L. „Vero-Nadina”. 

    8. „Staţie auto service din strada Alexandru cel Bun, oraşul Călăraşi” al persoanei 

fizice Aghenie Vladimir. 

     

Întocmit: 

 un proces-verbal  cu privire la contravenţie cet. Neagu Dumitru  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 lei, 

prejudiciul cauzat mediului constituie 220,0 lei;  

 un proces-verbal  cu privire la contravenţie cet. Balan S. pentru tăierea 

ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin. (2), Cod 

contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 1000 lei, prejudiciul 

cauzat mediului constituie 1566,72 lei;   

 un proces-verbal  cu privire la contravenţie cet.Grăsun Alexandru pentru 

încălcarea regulilor de protecţie a resurselor piscicole în temeiul art. 114 

alin. (2), Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400 lei, 

prejudiciul cauzat mediului constituie 460 lei; 

 un proces-verbal  cu privire la contravenţie cet. Solonari Teodor pentru 

încălcarea regulilor de protecţie a resurselor piscicole în temeiul art. 114 

alin. (1), Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400 lei, 

prejudiciul cauzat mediului constituie 1040 lei; 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Lupu Sergiu 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. Furdui Vitalie pentru tăierea 

ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin. (1), Cod 

contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 800 lei, prejudiciul 

cauzat mediului constituie 48.6 lei; 

 un proces-verbal  cu privire la contravenţie cet. Sturza Vasile pentru tăierea 
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ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin. (1), Cod 

contravenţional al RM, fiindu-i aplicată amendă de 800 lei, prejudiciul 

cauzat mediului constituie 66.6 lei; 

 un proces-verbal  cu privire la contravenţie cet.Saviţchi Gheorghe pentru 

încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, de 

transportare şi export al lemnului în temeiul art. 142 alin. (2), Cod 

contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 600 lei; 

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

încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, de 

transportare şi export al lemnului în temeiul art. 142 alin.(2), Cod 

contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 600 lei; 

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

pentru exploatarea vehiculelor terestre care depăşesc normativele admise a 

poluanţilor şi de emitere a zgomotului în temeiul art. 153, Cod 

contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 200 lei; 

  un proces-verbal  cu privire la contravenţie cet. Lupu Veaceslav pentru 

exploatarea vehiculelor terestre care depăşesc normativele admise a 

poluanţilor şi de emitere a zgomotului în temeiul art. 153, Cod 

contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 200 lei; 

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

exploatarea vehiculelor terestre care depăşesc normativele admise a 

poluanţilor şi de emitere a zgomotului în temeiul art. 153, Cod 

contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 200 lei; 

 un proces-verbal  cu privire la contravenţie cet. Cojocari Anatolie pentru 

exploatarea vehiculelor terestre care depăşesc normativele admise a 

poluanţilor şi de emitere a zgomotului în temeiul art. 153, Cod 

contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 200 lei; 

  un proces-verbal  cu privire la contravenţie cet. Postică Mihail pentru 

exploatarea vehiculelor terestre care depăşesc normativele admise a 

poluanţilor şi de emitere a zgomotului în temeiul art. 153, Cod 

contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 200 lei; 

  un proces-verbal  cu privire la contravenţie cet. Cebotari Vadim pentru 

exploatarea vehiculelor terestre care depăşesc normativele admise a 

poluanţilor şi de emitere a zgomotului în temeiul art. 153, Cod 

contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 200 lei; 

  un proces-verbal  cu privire la contravenţie cet. Neamţu Ilie pentru 

exploatarea vehiculelor terestre care depăşesc normativele admise a 

poluanţilor şi de emitere a zgomotului în temeiul art. 153, Cod 

contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 200 lei.   

 

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

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 298. 

 

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. 

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

12 298,6 mii lei, inclusiv săptămîna de raport  – 175,2 mii lei.  



Raport de activitate a IES 
 

 

 

  7  

 

 Servicii ecologice prestate contra plată–conform planului de finanţare      

s-au aprobat venituri pentru anul  2014 în sumă de 4 035,6 mii. Veniturile 

pentru săptămîna curentă – 156,1 mii lei.  

 

 

3. 

Juridică Au examinat: 

 cererea de apel motivată împotriva Hotărîrii Judecătoriei Rîşcani mun. 

Chişinău din 31 martire 2014 pe dosarul Bularga M. vs IES, cererea în cauză 

cu Nr. 1721 din 01.10.2014 fiind depusă în cadrul şedinţei de judecată din 

01.10.2014 la Curtea de apel Chişinău; 

 referinţa la cererea de chemare în judecată  înaintată de Gîrbu M. vs IES, fiind 

înregistrată cu Nr. 1722 din 01.10.2014 şi depusă în cadrul şedinţei de 

judecată din 01.10.2014 la Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău; 

 

Au participat: 

 la 01.10.2014 în cadrul şedinţei de judecată la Curtea de Apel Chişinău, la 

examinarea cererii de apel  depusă de IES împotriva Hotărîrii Judecătoriei 

Buiucani din 26.02.2014 pe dosarul IES vs „Niagara Club” SRL, fiind emisă 

Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii de apel 

Chişinău prin care s-a admis apelul declarat de IES, fiind casată hotărîrea 

instanţei de fond, cu emiterea unei noi hotărîri prin care s-a admis acţiunea 

IES cu încasarea de la„Niagara Club” SRL  a prejudiciului cauzat mediului 

înconjurător în sumă de 288 000 lei; 

 la  01.10.2014 în cadrul şedinţei de judecată la Curtea de Apel Chişinău, la 

examinarea cererii de apel  depusă de IES împotriva Hotărîrii  Judecătoriei 

Rîşcani, mun. Chişinău din 31 martire 2014 pe dosarul Bularga M. vs IES, 

fiind amînată şedinţa pentru data de 29.10.2014 în vederea prezentării de 

către intimat a referinţei asupra cererii de apel motivată depusă de IES; 

 la data de 01.10.2014 în cadrul şedinţei de judecată la Judecătoria Rîşcani, 

mun. Chişinău, la examinarea acţiunii înaintate de Gîrbu M. vs IES privind 

contestarea hotărîrii de sistare a lucrărilor de construcţie a bazinelor acvatice, 

fiind reprezentate interesele IES pe dosar cu stabilirea unei noi şedinţe 

pentru 219.11.2014; 

 la 02.10.2014 în cadrul şedinţei de judecată la Judecătoria Rîşcani, mun. 

Chişinău la examinarea acţiunii înaintate de Vlas G.vs IES, privind 

contestarea ordinului de destituire din funcţie, fiind reprezentate interesele 

IES pe dosar, cu stabilirea unei noi şedinţe pentru 17.10.2014; 

 la 02.10.2014 în cadrul şedinţei de judecată la Judecătoria Rîşcani, mun. 

Chişinău, la examinarea acţiunii înaintate de Bularga M. vs IES privind 

contestarea ordinului de destituire din funcţie, fiind reprezentate interesele 

IES pe dosar cu stabilirea unei noi şedinţe pentru 16.10.2014; 

 

Au acordat:  

 asistenţă consultativ-metodică 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 ale IES, 
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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/ supus expertizei/autorizării:  

 59 proiecte de execuţie, din ele 32 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 1  întreprindere:  Î.S. „Calea ferată a 

Moldovei”, Depoul de locomotive mun. Bălţi. str. Tolbuhin, 4, or. Bălţi,  

lipsesc rezultatele investigaţiilor ecologice; 

 Solicitarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurilor Drumurilor al 

RM cu privire la eliberarea avizului pozitiv al proiectului de execuţie 

„Reabilitarea şi extinderea drumului M3 Chişinău-Cimişlia-Vulcăneşti-

Giurgiuleşti-frontiera cu Romănia”; 

 Petiţia de la cetăţenii satului Suruceni, raionul Ialoveni, privind amânarea 

examinării proiectului de execuţie „Staţia de epurare a apelor uzate „AT-

1000” pentru satul Suruceni, r-nul Ialoveni”, pînă la soluţionarea litigiului 

dintre cetăţeni şi  Consiliul local Suruceni;  

 Solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor de a 

examina proiectul documentului normativ NCM A.01.13.:2014 „Principiile 

şi metodologia reglementării în construcţii. Modul de formare şi gestionare 

a dosarelor documentelor normative în construcţii”. 

  Solicitarea Î.S. „Direcţia Bazinieră de Gospodărire a Apelor” de a furniza 

informaţia despre persoanele fizice şi juridice ce deţin autorizaţia de 

folosinţă specială a apelor în cadrul bazinelor hidrografice Prut şi Botna; 

 Cererea S.C. „Fibexmol” S.R.L. de a examina şi elibera Avizul expertizei 

ecologice de stat la proiectul de execuţie  „Salon de expoziţie auto în 

complex cu staţie de alimentare a automobilelor cu produse petroliere pe 

str. Trandafirilor, 24, or. Chişinău”. 

 

De efectuat: 

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

braconaj. 

 deplasări după caz. 

 

 

 

http://www.controale.gov.md/


Raport de activitate a IES 
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                                                                                                              Vitalie Curarari, 

 Şef  al  Inspectoratului.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. D.Osipov,  

0-22-22-69-51. 

 

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. 

 


