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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  05.09.2014  până la  12.09. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizăr

i 

totalizat

o-are pe  

Inspecto

-rat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite   359 acte de control; 

- au fost întocmite  220 procese-verbale  (art.109 – 24; art.110 –4; art.113 

– 7; art. 114 –5; art.115 - 7; art.116 –12;  art.122 – 10; art.127 – 5; 

art.128 – 7; art.132 – 1; art.134 –  1; art.135 – 1; art.136 –16 ; art.137 – 

5;  art.142– 1; art.144 – 4; art.147 –3 ; art. 149-1; art.154 –77 ; art.153–

16  ; art.156 – 8; art.181 – 5); 

 

-  au fost prestate servicii contra plată în valoare de 105 125  lei şi 

achitate în valoare  119,3 mii ei; 

- au fost înaintate amenzi în valoare de  193 300 lei; 

- plata pentru poluarea mediului  calculată   este  46 957  lei; 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate   50 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: 

 -   13 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -   9 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

-  19  avize ale expertizei ecologice de stat; 

- 3 autorizaţii de folosinţă specială a apei. 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 15  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 52 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 22 comisii de recepţie 

finală a  obiectivelor. 

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

subdiviyiunile IES în formă de plîngeri şi semnale. 

mailto:ies@mediu.gov.md
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             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 27 de raiduri antibraconaj, s-au 

întocmit 6 procese-verbale şi s-a ridicat o armă. 

 

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

Au fost desfăşurate acţiuni commune cu INP al IGP în cadrul Săptămînii 

Mobilităţii Europene. 

2. Articole, 

emisiuni 

Articole: 
 IE Şoldăneşti  - La ziarul ,,Cuvîntul,,   - ,,Reţelele de apeduct şi canalizare din 

or.Şoldăneşti,”, 2 interviuri Radio; Ora ecologică (text). 

 

3. 

 

Cazuri  

Relevan 

te 

  

 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii. 

 Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului Mediului 

(08.09.2014). 

b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central). 

1. Acţiuni 

şi 

măsuri 

curente 

de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat: 

 avizat proiectele înaintate către FEN; 

 şi expediat răspunsul în adresa Ministerului Mediului la solicitarea 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor la proiectul 

documentului normativ: NCM E.04.02-2014 „Protecţie contra zgomotului” 

plasat pe pagina web: www.mdrc.gov.md, rubrica „Transparenţă 

decizională”; 

 proiectul normativelor emisiilor limitat admisibile (ELA) de poluanţi în 

aerul atmosferic, aprobat  prin  Avizul ELA şi eliberat AEPA  pentru Î.M. 

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

 materialele  parvenite  din partea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei 

privind autorizarea tăieri de defrişare a doi arbori şi curăţirea  a patru  arbori 

de pe terenul instituţiei din str. 31 august.       Ca rezultat a fost eliberată 

autorizarea de tăiere corespunzător; 

 materialele  parvenite  din partea primăriei or. Vadul lui Vodă, privind 

autorizarea tăierii de defrişare a opt arbuşti de specie Tuia de lîngă  casa de 

cultură.  Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător. 

 demersul  unui grup de cetăţeni  din s. Sireţi, r-l.Străşeni referitor la 

verificarea utilajelor tehnice în cadrul proiectului ,, Aprovizionarea cu apă a 

s. Sireţi”. 

 Suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice la 2 documentaţii de proiect – 9 524 lei; 

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

prestate complementare (investigaţii pe teren, analize de laborator) la 4 

documentaţii de proiect – 5 196,80 lei; 

 

Eliberat: 

 aviz la cererea SRL ,,Catol Lux” referitor la distrugerea mărfii contrafăcută; 

http://www.mdrc.gov.md/
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 5  avize  ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie:  
1. „Centrala termică autonomă pe biomasă pentru grădiniţa de copii nr.2 din or. 

Taraclia” a primăriei or. Taraclia;  

2. „Reţele magistrale de canalizare  în s. Drăguşenii Noi, r-nul Hînceşti”, 

primăria comunei Drăguşenii Noi;  

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

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

4. „Sistem de încălzire pe gaze lichefiate şi instalarea rezervorului subteran 

pentru gaz lichefiat din strada Independenţei, 236, or. Edineţ”  a Î.M. „Opti 

Agro” S.R.L. 

5. „Bazin de acumulare a apei pentru irigare pe terenul S.R.L. „Tridenal”, din 

extravilanul or. Criuleni” al S.R.L. „Tridenal”. 

  

Elaborat: 

  şi s-a expediat o faxogramă în atenţia AE/IE pentru cunoştinţă şi 

întreprinderea măsurilor ce se impun în Hotărîrile Comisiei Naţionale 

Extraordinare de Sănătate Publică. 

 

Efectuat: 

 raiduri ecologice şi  supus controlului  instrumental de stat 53 unităţi de 

transport, în urma verificărilor au fost întocmite 8 procese verbale şi aplicate 

amenzi în mărime de 2200 lei; 

 o  întîlnire cu Expertul Internaţional cu privire la efectuarea controlului 

ecologic la Agenţii Economici. 

 o deplasare în rl Rezina referitor la monitorizarea stării ecologice la ,,Lafarge 

Ciment (Moldova)”.     

 

Participat : 

     la sedintă cu privire la proiectul  „Regulamentului - Cursul  Navigabil de pe 

rîuri”; 

     la 11.09.14, la şedinţa de lucru organizată de Ministerul Mediului la care s-a 

discutat „Regulamentul privind efectuarea lucrărilor de întreţinere a căilor 

navigabile interne (menţinerea şenalului navigabil) şi a sectoarelor 

navigabile transfrontaliere”, elaborat de Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor. 

 

Pregătit: 

 o scrisoare cu privire la deciziile pe dosarele remise de către 

Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne şi 

subdiviziunile subordonate, privind cazurile de braconaj, extragerea ilicită 

a substanţelor minerale şi tăierea ilegală a arborilor în perioada anilor 2013 

şi 2014 (ianuarie-iulie) şi transmis Agenţiilor şi Inspecţiilor ecologice.    

 răspuns la petiţia dlui .Nicolae Topal adresată organelor mediului referitor la 

încomodităţile de trai de pe str-la.Doina 15, or.Chişinău. 

 

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 
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expertiză ecologică 15 proiecte de execuţie : 

 

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

Satul Nou, raionul Cimişlia”. 

2. „Planul de asigurare cu resurse tehnico-edilitare a Parcului industrial 

Cimişlia” al Primăriei or. Cimişlia. 

3. „Planul Urbanistic General al oraşului Ungheni”. 

4. „Reţele de apeduct din s. Nimereuca, r-nul Soroca”, primăria comunei 

Nimereuca , Examinare repetată. 

5. „Secţia de producere a alcoolului etilic rectificat din str. Kiev, or. Bălţi 

(Modernizare)” al S.A. „Vinăria din Vale” .  

6. „Extinderea apeductului şi canalizarea gimnaziului din s. Tudora, raionul 

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

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

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

8. „Staţie de alimentare cu combustibil şi staţia de alimentare cu gaz lichefiat 

din or. Sîngera, mun. Chişinău” al S.C. „Texco Impex” S.R.L. 

9. „Staţie multicarburant de alimentare a autovehiculelor pe str. Lenin, 49a, 

mun. Comrat” al Î.C.S. „Constarexim” S.R.L. 

10. „Staţie multicarburant de alimentare a autovehiculelor pe str. Melestiu, 

20/2, or. Chişinău” al  „Lukoil Moldova” S.R.L.  

11. „Fabrica de biogaz din s. Bardar, raionul Ialoveni” al „Calconix” S.R.L. 

12. „Replanificarea încăperilor existente nelocative în spălătorie auto, 

magazin, bar, oficii şi anexei la o parte a clădirii din str. Ştefan cel Mare, 

133D, G, or. Bălţi; 

13. „Reconstrucţia secţiei de rectificare a alcoolului etilic a S.R.L. „Biopetrol” 

din or. Bălţi” al „Biopetrol” S.R.L. 

14. „Reconstrucţia şi extinderea combinatului de vinuri „Cricova „S.A.” al 

Combinatului de Vinuri „Cricova” S.A. 

15. „Reconstrucţia sistemului de alimentare cu apă şi canalizare a s. Lalova, 

raionul Rezina”,   Primăria com. Lalova. 

 

Întocmit: 

 un proces-verbal  cu privire la contravenţie cet. Suruceanu  Eugeniu  

pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi 

protecţia fondului cinegetic în temeiul art. 128 alin. (2), Cod 

contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 2000 lei;    

 un proces-verbal  cu privire la contravenţie cet. Bregoi Ghenadie  pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia 

fondului cinegetic în temeiul art. 128 alin. (1), Cod contravenţional al RM, 

fiindu-i aplicată o amendă de 1000 lei;    

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

încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia 

fondului cinegetic în temeiul art. 128 alin. (1), Cod contravenţional al RM, 

fiindu-i aplicată o amendă de 1000 lei;    

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

încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia 

fondului cinegetic în temeiul art. 128 alin. (1), Cod contravenţional al RM, 

fiindu-i aplicată o amendă de 1000 lei;   
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 un proces-verbal  cu privire la contravenţie cet. Martiniuc Vladimir  

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 lei, prejudiciul cauzat mediului constituie 6720,0 lei;   

 un proces-verbal  cu privire la contravenţie cet. Talpă Anatolie  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 1080,0 lei;   

 un proces-verbal  cu privire la contravenţie cet. Mardari Vasile pentru 

circulaţia şi parcarea vehiculelor pe terenurile fondului forestier, în spaţiile 

verzi din afara drumurilor publice şi în locuri interzise      în temeiul art. 

135,  Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 100 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 

11 771,8 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 183,3 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 

11.09.2014:  suma acumulărilor la venituri constituie 4 558,8 mii lei, 

inclusiv săptămîna curentă – 119,3 mii lei. 

 

3. 

Juridică Au examinat: 

 solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice nr. nr.03-10/499 din 08.09.2014 cu privire la eliberarea deciziei 

de control  pentru efectuarea controlului planificat conform graficului 

controalelor planificate pentru trimestrul III al anului 2014 la IMSP „Centrul 

Medicilor de Familie Ungheni”, fiind eliberată decizia de control nr. 121-

DC/14 din 12.09.2014; 

 Graficele controalelor planificate pentru trimestrul IV, 2014 parvenite de la 

Agenţiile/Inspecţiile ecologice teritoriale, fiind sintetizate în graficul unic al 

controalelor planificate. 

 

Au elaborat: 

 supliment la referinţă pentru dosarul Roşca Violeta vs IES privind contestarea 

actului administrativ; 

 Răspuns la Avizul Cancelariei de Stat în privinţa proiectului de Hotărîre a 

Guvernului „Cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 

735 din 16 iunie, 2003”  

 

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. 
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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. 

 

 Au participat: 

 la 11.09.2014 la şedinţa de judecată la Judecătoria Rîşcani pe dosarul Roşca 

Violeta vs IES privind contestarea actului administrativ, amînată şedinţa de 

judecată pentru 16.10.2014 în legătură cu lipsa reclamantului şi a 

reprezentantului acestuia, fiind totodată depus suplimentul la referinţă; 

 la 12.09.2014 la şedinţa de judecată la Judecătoria Rîşcani pe dosarul 

Cataraga Svetlana vs IES privind contestarea actului administrativ, fiind 

asigurată prezentarea intereselor IES în cadrul dezbaterilor judiciare, fiind 

stabilită o altă şedinţă pentru data de 10.11.2014 din motivul aflării în 

concediul de boală a judecătorului; 

 la examinarea unor prevederi ale legislaţiei în legătură cu transpunerea în 

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

sulf din anumiţi combustibili lichizi , elaborat de către expertul UNDP Dr. 

Cornel FLOREA GABRIAN în contextul acordării de asistenţă Ministerului 

Mediului. 

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:  

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

Chişinău,  3 PE – la examinarea repetată; 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 Î.S. „Calea ferată a Moldovei”, Depoul de 

locomotive mun. Bălţi. str. Tolbuhin, 4, or. Bălţi., (lipsesc rezultatele 

investigaţiilor ecologice); 

 .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;  

 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 
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                                                                                                              Vitalie Curarari, 

 Şef  al  Inspectoratului.  

 

 

 

Ex. D.Osipov,  

0-22-22-69-51. 

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”; 

 solicitarea Ministerului Mediului cu privire la prezentarea motivelor 

nerealizării/tergiversării implementării acţiunilor planificate pentru 

trimestrul I şi II din Planul de acţiuni al Guvernului pentru anul 2014 şi 

propunerile respective de accelerare a realizării acestora; 

 solicitarea Preşedintelui raionului Criuleni privind coordonarea de către 

Ministerul Mediului în conformitate cu prevederile pct.4 din Hotărîrea 

Guvernului RM  nr.248 din 10.04.13 „Cu privire la aprobarea Strategiei de 

gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027”, 

conceptul proiectului  planificat; 

 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”. 

 

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. 

 


