
                DEFILEUL   TRINCA - O COMOARĂ CARE TREBUIE OCROTITĂ 

 

                                      ( început  de  dosar…) .   

 

 

                                                                                          

     Toltrele sunt lanţuri de recifi calcaroşi, care au o vîrstă mai înaintată decît munţii 

Carpaţi. Aceşti recifi au apărut cu 15-20 de milioane de ani în urmă, cînd Mările 

Tortoniană şi Sarmatică s-au retras de pe meleagurile noastre.Toltrele sunt un  

monument natural cu valoare de unicat, mai mult, asemenea recife se întîlnesc pe glob 

doar în Noua Zeelandă. În raionul Edineţ, în regiunea satelor Trinca, Brînzeni, 

Gordineşti sunt numeroase stînci ciudate  de diferite mărimi, defilee, cascade formate 

de recifi, care conferă peisajului un aspect deosebit. 

    Satul Trinca se află la numai 18 km de oraşul Edineţ. Acest sat străvechi al Moldovei, 

este cunoscut prin faptul că în apropierea lui, chiar după defileul Trinca se află cariera 

de extragere a celui mai bun var din Moldova. Anterior satul era vestit, aici locuiau 

mulţi meşteri, care modelau din terciul de var ornamente şi basoreliefuri, de aceea în 

literatură întîlnim  multe descrieri ale caselor din Trinca, care nu seamănă între ele, 

elementele lor decorative fiind diferite. 

    Rîul Draghişte, deşi nu depăşeşte în lăţime 10 m, curge prin defileu printre cîteva 

sectoare cu praguri şi creează un ropot puternic, ce poate fi auzit chiar din vîrful 

defileului. Acest loc a fost îndrăgit de turiştii republicii şi este  o adevărată 

,,capodoperă” a naturii. Defileul Trinca are o lungime de aproximativ 1 km. 

                       Dar ce-i cu extragerea şi arderea pietrei de var ? 

    La momentul actual din mai mult de 20 de cuptoare, lucrează 3- 4, restul sunt 

abandonate, iar multe deja sunt distruse. Şi credem, că nu e vorba doar de deficitul de 

materie primă, ci mai degrabă de faptul, că varul nu mai este un element atît de 

important pentru construcţii, fiind înlocuit cu noi materiale şi tehnologii. 

    Varul de la Trinca este cunoscut în întreaga Moldovă, ca unul dintre cele mai bune, 

fapt cu care se mîndresc locuitorii satului. Cariera,  din care se dobîndea materia primă 

pentru var, s-a epuizat şi a fost închisă, acum localnicii se văd nevoiţi să aducă piatră de 

var de la cariera de la Feteşti şi din alte locuri mai îndepărtate. Ceea ce îngrijorează, e 

că piatra de var a început să se dobîndească direct din pantele defileului de la Trinca, 

distrugîndu-l de fapt. 

     Deşi „Defileul Trinca” a fost declarat arie naturală protejată de stat prin Hotărârea 

Sovietului Miniştrilor al RSSM nr. 5 din 08.01.1975, până în prezent organele 

administraţiei publice locale n-au întreprins măsuri de protecţie a monumentului 

natural. 

    Conform prevederilor art.37, lit. a); 38, alin. (1), (2) lit. a), b), anexei nr. 3 (nr. crt. 

35) ale Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr. 1538-XIII din 25 

februarie 1998, monumentul naturii geologic şi paleontologic „Defileul Trinca”, cu 

suprafaţa de 70 ha, se află în gestiunea Primăriei s. Trinca, urmând ca autoritatea 

publică locală să asigure respectarea regimului de protecţie a monumentului naturii 
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respectiv, să instaleze la hotarele acestuia borne, panouri de avertisment, indicatoare 

şi să asigure integritatea lor. 

Astfel,conform art. 15 lit. a), b) al Legii respective, Primăria s. Trinca este 

responsabilă de respectarea în teritoriu a legislaţiei ecologice, a prevederilor legii în 

cauză şi să ia măsuri de pază şi protecţie, de refacere şi reconstrucţie ecologică în 

limitele monumentului naturii. În acest sens, responsabilitatea totală asupra admiterii 

cazurilor de încălcare a legislaţiei de mediu pe teritoriul monumentului naturii ţine de 

primăria s. Trinca. 

    Potrivit pct. 16 din Regulamentul cadru al monumentelor naturii (Anexa nr. 2 la 

Hotărârea Guvernului RM nr. 782 din 03 august, 2000 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru ale parcurilor naţionale, monumentelor naturii, rezervaţiilor de 

resurse şi rezervaţiilor biosferei) se prevăd, printre alte restricţii, interzicerea strictă în 

limitele monumentelor geologice a exploatării zăcămintelor minerale, depozitarea, 

înhumarea şi neutralizarea deşeurilor industriale şi menajere, a gunoiului, prospecţiunile 

geologice şi toate lucrările neautorizate, orice alte activităţi cu efecte distructive. 

    Totodată, art. 141 alin. (1), (2) din Codul contravenţional prevede sancţionarea 

persoanelor fizice şi juridice pentru încălcarea regimului de protecţie a obiectelor din 

fondul ariilor naturale protejate de stat, inclusiv din monumentele naturii, care a condus 

sau poate conduce la nimicirea sau la schimbarea stării iniţiale, încălcarea regulilor de 

protecţie a solului, zăcămintelor, resurselor acvatice, a faunei şi florei din obiectele şi 

complexele fondului ariilor naturale protejate de stat, precum şi folosirea lor 

neautorizată. 

    Întru contracararea activităţilor ilicite pe teritoriul ariilor naturale protejate de stat, 

ocrotirii monumentului naturii „Defileul Trinca” şi rezervaţiei peisajere (de peisaj 

geografic) „Feteşti”, Inspectoratul Ecologic de Stat prin intermediul Inspecţiei 

ecologice Edineţ, în limitele competenţei sale, pe parcursul anilor 2010, 2011 precum şi 

în perioada 03 ianuarie -17 iulie, 2012  a întreprins un şir de măsuri de protecţie, după 

cum urmează: 

   - a informat despre efectuarea extragerii ilegale a calcarului şi producerea varului pe 

teritoriul monumentului naturii „Defileul Trinca” Procuratura raionului Edineţ, 

Comisariatul raional de Poliţie Edineţ, Direcţia teritorială Edineţ a Serviciului de 

Informaţie şi Securitate şi Oficiul teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat; 

    - colaboratorii Inspecţiei ecologice Edineţ au efectuat sistematic raiduri pentru  

depistarea persoanelor care folosesc neautorizat subsolul, încalcă regimul de protecţie, 

regulile de protecţie a solului, zăcămintelor, resurselor acvatice la complexele 

respective din fondul ariilor protejate de stat  cu încheierea proceselor-verbale cu privire 

la contravenţii, examinarea acestora conform competenţei sau transmiterea spre 

soluţionare altor organe de specialitate. 

Pe parcursul anului 2010 au fost încheiate 4 procese-verbale cu privire la 

contravenţii, din care: 2 procese-verbale în temeiul art.141 alin.(1), CC al Republicii 

Moldova, 1 proces-verbal în temeiul art.154 alin. (1), CC al Republicii Moldova în 

privinţa persoanelor fizice şi 1 proces-verbal în temeiul art. 337 al CC al Republicii M 

oldova în privinţa Primarului s. Trinca, dlui Anatolie Gudumac. Amenzile aplicate de 

către agenţii constatatori din cadrul Inspecţiei ecologice Edineţ în privinţa persoanelor 
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fizice au constituit 1600 lei, iar achitate au fost 800 lei (urmare achitării benevole a 

jumătate din amenda stabilită în timp de 72 de ore). 

În ce priveşte persoana cu funcţii de răspundere primarul s. Trinca, în rezultatul 

examinării procesului-verbal şi materialelor suplimentare referitor la neîndeplinirea 

indicaţiilor obligatorii stabilite prin actul de control privind asigurarea prevederilor legii 

nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998, în temeiul art. 337 CC al Republicii Moldova 

Procuratura raionului Edineţ la recunoscut pe dl A. Gudumac vinovat în comiterea 

contravenţiei, stabilindu-i sancţiunea sub formă de amendă în mărime de 20 unităţi 

convenţionale.  

  Pe parcursul anului 2011  au fost încheiate 27 procese-verbale cu privire la 

contravenţii, din care: 19 procese-verbale în temeiul art. 141alin. (1) şi (2) CC al RM, 

cu aplicarea amenzii în sumă de 13 600 lei (fiind încasate 7100 lei) şi 8 procese-verbale 

în temeiul art. 119 alin.(1) CC al RM, cu înaintarea acestora spre examinare Agenţiei 

pentru Geologie şi Resurse Minerale, fiind aplicate sancţiuni sub formă de amendă în 

sumă de 8200 lei (achitate 4100 lei). 

          Totodată, în rezultatul controlului din 08 noiembrie 2011 în cadrul grupului de 

lucru creat de către Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a 

Obiectelor Industriale Periculoase (IPSSTOIP) n-au fost depistate lucrări de extragere, 

calcarul însă era pregătit pentru transportare şi prelucrare în vederea obţinerii varului. 

Tehnica specială de extragere şi de transport a substanţelor minerale utile lipsea. 

Transportarea substanţelor minerale utile din carieră practic este imposibilă din cauza 

reliefului regiunii. Lucrările ilegale de extragere a calcarului prezintă pericol iminent 

pentru viaţa şi sănătatea populaţiei din apropierea pantei de unde se efectuează 

extragerile din cauza lipsei indicatoarelor de avertizare de pericol de pe bordurile 

carierii, mai ales, pentru persoanele care participă nemijlocit la efectuarea lucrărilor.         

          În urma sesizării locuitorilor satului Trinca despre producerea unei explozii la 

„Defileul Trinca”, la data de 9 decembrie 2011 comisia formată din reprezentanţii 

Inspecţiei ecologice Edineţ, Direcţiei teritoriale situaţii excepţionale, Comisariatului 

raional de Poliţie Edineţ şi Consiliului local Trinca a efectuat un control cu ieşire la faţa 

locului. Urmare controlului nu s-a constatat faptul producerii exploziei. 

          Cu toate acestea primarului s. Trinca i-au fost înaintate indicaţii obligatorii: 

        1) De întreprins măsuri în conformitate cu Legea nr. 1538-XIII din 25.02.1998 

privind fondul ariilor naturale protejate de stat referitor la protejarea ariei naturale 

„Defileului Trinca”. 

          2) De instalat la intrarea în „Defileul Trinca” plăcuţe cu inscripţii privind 

interzicerea dobândirii pietrei şi arderii varului.  Termenul de executare a fost fixat 

29.12.2011. 

          Pe parcursul anului 2012 în scopul contracarării efective a activităţilor ilegale 

de producere, prelucrare şi comercializare a varului în aria monumentului naturii 

„Defileul Trinca” şi adoptării în comun a unor măsuri practice, prin scrisoarea nr. 21 

din 03.01.2012, IES a înaintat o adresare Preşedintelui raionului Edineţ în vederea 

convocării întrunirii de lucru a şefilor structurilor raionale (Reprezentantul Guvernului 

în teritoriu, Procurorul Raionului Edineţ, Şeful Comisariatului Raional de Poliţie 

Edineţ, Şeful punctului Vamal Edineţ, Şeful Secţiei Poliţiei Rutiere Edineţ, Primarii 

satelor: Trinca, Gordineşti, Feteşti, Inspectorul şef al Inspecţiei Ecologice Edineţ) în 

incinta Consiliului Raional Edineţ pentru 05.01.2012 
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         Urmare acestei întruniri Comisia de lucru pentru elaborarea unor măsuri de 

ameliorare a situaţiei create la monumentul naturii „Defileul Trinca” a convenit asupra 

următoarelor acţiuni: 

         - Este necesară instalarea unor blocuri de beton (bloc-post) la căile de acces în 

perimetrul monumentului natural nominalizat cu scopul de a stopa trecerea mijloacelor 

de transport care favorizează activitatea ilegală a persoanelor fizice şi juridice; 

         - Primăria s. Trinca urmează să determine şi să instaleze bornele de hotar, 

indicatoare de ocolire a ariei naturale protejate de stat şi panouri de avertisment privind 

interzicerea activităţilor economice în perimetrul acestui monument al naturii şi să 

asigure integritatea acestuia; Să identifice sectoare de teren proprietate publică pentru 

reamplasarea activităţilor economice de ardere şi producere a varului fără a cauza 

prejudicii sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător; Să elaboreze un proiect pentru 

confecţionarea indicatoarelor, panourilor de avertisment şi să fie prezentat pentru 

finanţare la Fondul Ecologic Local; Să elaboreze un proiect de refacere şi reconstrucţie 

ecologică a monumentului naturii „Defileul Trinca” pentru a fi prezentat Fondului 

Ecologic Naţional. 

          - Consiliul raional să identifice un loc de depozitare a anvelopelor confiscate. 

Ulterior IES îşi asumă obligaţia de a transporta gratis aceste anvelope la uzinele de 

prelucrare; 

          - Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I şi II vor discuta problema 

pazei Defileului Trinca şi vor veni cu un proiect de cheltuieli pentru asigurarea pazei. 

          - A organiza o întrunire cu persoanele care practică activitatea de ardere a varului, 

la care vor participa conducătorii serviciilor interesate cu scopul de a propune 

schimbarea locului de ardere a varului şi să treacă la alt mijloc de ardere (la lemn şi 

cărbune). 

 Inspecţia ecologică Edineţ a identificat blocurile de beton pentru instalarea la căile 

de acces, a perfectat textele pentru indicatoare, şi împreună cu Oficiul Teritorial al 

Cancelariei de Stat şi Primăria Trinca a fost apreciat un sector de teren din extravilanul 

localităţii pentru activităţile economice de ardere a varului, atribuirea acestuia urmând a 

fi examinată la şedinţa Consiliului local Trinca.  

 Totodată la 20 ianuarie, 2012 în incinta Primăriei s. Trinca a avut loc întâlnirea cu 

cetăţenii, total prezenţi 120 persoane, fiind invitaţi Comisarul şi Comisarul adjunct CPR 

Edineţ, reprezentantul Guvernului în teritoriu (şeful oficiului teritorial al Cancelariei de 

Stat), şeful Inspecţiei ecologice Edineţ, Vicepreşedintele Consiliului raional Edineţ. 

Ordinea de zi a fost „Cu privire la extragerea pietrei şi arderea varului din „Defileul 

Trinca”. În cadrul şedinţei reprezentantul Inspectoratului în teritoriu a adus la cunoştinţă 

că urmare a coordonării cu mai multe instanţe se va permite arderea varului cu condiţia 

de a schimba locul pentru ardere, care să fie efectuată numai pe lemne şi cărbune, 

persoanele care vor practica această activitate să fie înregistrate ca întreprinderi 

individuale şi să deţină autorizaţie pentru practicarea acestui gen de activitate, în aşa 

mod fiind expusă modalitatea legală de activitate în domeniul respectiv. În urma 

discuţiilor s-a propus de a schimba locul pentru arderea varului pe teritoriul fostei 

brigăzi de tractoare. 

  De asemenea, s-a stabilit că organizaţia nonguvernamentală „Geneza” din s. 

Trinca, director al căreia este dna Negrea Silvia, iniţiază un proiect care urmează a fi 



 5 

înaintat fondului ecologic local pentru finanţarea lucrărilor de confecţionare a 

bornelor de hotar, panourilor informative la „Defileul Trinca”.  

 Prin Decizia Nr.2 din 24 februarie, 2012 Consiliul de administrare a fondului 

ecologic local a decis de a acorda un grant în sumă de 12 168 lei pentru proiectul 

„Confecţionarea şi instalarea bornelor de hotar şi a panourilor informaţionale în 

„Defileul Trinca”, elaborat de ONG „Geneza”.  

 La 05 aprilie, 2012 Procuratura Generală în comun cu Inspecţia ecologică Edineţ, 

Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, Inspectoratul Fiscal de stat al raionului 

Edineţ au efectuat un control inopinat referitor la conservarea şi protecţia monumentului 

naturii geologic şi paleontologic „Defileul Trinca”, fiind constatat faptul extragerii 

ilegale de către locuitorii satului Trinca a calcarului şi producerii pe teritoriul 

monumentului naturii menţionat a varului, cu comercializarea ulterioară a acestuia. 

  Totodată, la data de 04 mai, 2012 colaboratorii Inspecţiei ecologice Edineţ au 

efectuat inventarierea gropilor de var din aria naturală protejată de stat „Defileul 

Trinca„ potrivit căreia s-a stabilit: 

 Gropi-cuptoare deteriorate – 66 

 Funcţionale – 22 

 În stare satisfăcătoare – 11. 

 La data de 22 mai, 2012 Inspecţia ecologică Edineţ în comun cu ONG „Geneza” 

au efectuat lucrări de instalare pe teritoriul monumentului naturii „Defileul Trinca” a 

panourilor informaţionale, ulterior fiind instalate şi bornele de hotar. Prin acţiunile 

întreprinse urma să sporească nivelul de informare, educaţie şi cultură ecologică a 

cetăţenilor. 

La 20.06.2012 în cadrul controlului efectuat la monumentul naturii „Defileul 

Trinca” în comun cu reprezentanţii Ministerului Mediului, Inspectoratului Ecologic de 

Stat, Inspecţiei ecologice Edineţ,  precum şi ai structurilor raionale: Oficiului teritorial 

al Cancelariei de stat, Serviciului Informaţii şi Securitate, Procuraturii Edineţ, 

Comisariatului de poliţie Edineţ, Inspectoratului fiscal Edineţ în prezenţa 

reprezentantului Primăriei satului Trinca, inginerului cadastral, precum şi a dlui 

Petrovici Nicolae (petiţionar) s-a constatat: 

   - la moment nu se efectuau careva activităţi ilegale, însă acţiunile de extragere şi 

transportare a pietrei, de pregătire de ardere a cuptoarelor cu piatră de calcar pentru 

obţinerea varului, formarea şi depozitarea deşeurilor continua.  

Drept urmare, a fost stabilită necesitatea intensificării controalelor din partea 

organelor cu funcţii de control pentru stoparea activităţilor ilicite de extragere şi ardere 

a calcarului în teritoriul ariei naturale protejate de stat, iar în scopul contracarării 

acţiunilor respective au fost identificate şi propuse următoarele măsuri: 

   - blocarea tuturor căilor de acces către cariera formată ilicit pe teritoriul 

monumentului naturii prin formarea unor movile constituite din pietriş şi moluză, 

astuparea gropilor de ardere a varului, precum şi instituirea permanentă a pazei. 

Ţinând cont, că la moment primăria s.Trinca nu dispune de surse financiare pentru 

asigurarea activităţilor în cauză şi în special asigurarea pazei şi protecţiei monumentului 

naturii în vederea necesităţii urgentării măsurilor de contracarare a extragerii  şi arderii 

ilegale a calcarului, Inspecţia ecologică Edineţ, prin scrisoarea nr. 118 din 22 iunie 2012 

a intervenit către Preşedintele Raionului Edineţ cu rugămintea de a examina 

posibilitatea finanţării măsurilor respective. 
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Totuşi, reieşind din faptul că potrivit art. 38 şi anexei nr. 3 a Legii nr. 1538-XIII 

din 25.02.1998 privind  fondul ariilor naturale protejate de stat monumentul naturii 

„Defileul Trinca” se află în gestiunea primăriei s. Trinca, aceasta urmează să asigure 

respectarea regimului de protecţie a monumentului naturii, iar potrivit art. 15 lit. a), b) 

administraţia publică locală este responsabilă de respectarea în teritoriu a legislaţiei 

ecologice, a prevederilor legii în cauză şi să ia măsuri de pază şi protecţie, de refacere şi 

reconstrucţie ecologică în limitele monumentului naturii respectiv. Prin actul de control 

al Inspecţiei ecologice Edineţ nr. 048285 din 20.06.2012 - 22.06.2012, primarului s. 

Trinca, dlui Anatol Gudumac i-au fost prescrise un şir de indicaţii obligatorii, inclusiv 

de stopat activităţile de extragere şi calcinare a pietrei de var; de înlăturat consecinţele 

negative provocate monumentului naturii şi de  asigurat permanent protecţia şi paza 

ariei date. 

 Reprezentanţii  Primăriei, inginerul cadastral V. Ursan şi primarul A. Gudumac 

au refuzat categoric să semneze actul de control menţionat. 

 Ulterior, pe parcursul primei decade a lunii iulie, în cadrul raidurilor efectuate de 

către colaboratorii Inspecţiei ecologice Edineţ, s-a constatat că activităţile de extragere 

şi calcinare a varului continuă, astfel nefiind îndeplinite cerinţele de stopare urgentă a 

acestor acţiuni ilicite, nefiind întreprinse măsuri de pază şi protecţie a „Defileului 

Trinca” şi, prin urmare, nefiind executate prescripţiile obligatorii din actul de control. 

Totodată, de către primarul s. Trinca n-au fost îndeplinite nici prescripţiile 

obligatorii din actul de control anterior nr. 045627 din 09.12.2011 referitor la 

întreprinderea măsurilor conform Legii nr. 1538-XIII din 25.02.1998 privind protejarea 

ariei naturale „Defileul Trinca”, precum şi în ce priveşte instalarea la intrarea în 

„Defileul Trinca” a plăcuţelor cu inscripţii privind interzicerea dobândirii pietrei şi 

arderii varului. 

În aşa mod, ţinând cont de faptul că n-au fost îndeplinite indicaţiile obligatorii 

prescrise în actele de control nr. 045627 din 09.12.2011 şi nr. 048285 din 20.06.2012, la 

12 iulie 2012, Inspecţia ecologică Edineţ a încheiat procesul-verbal cu privire la 

contravenţie în temeiul art. 349, alin. (1), Cod contravenţional al Republicii Moldova în 

privinţa primarului s. Trinca, dlui Gudumac Anatolie, pe care la fel nu a dorit să-l 

semneze, invocînd că nu dispune de finanţe şi posibilităţi pentru a stopa extragerea 

pietrei de calcar şi să asigure paza, fapt consemnat de colaboratorii Inspecţiei ecologice 

Edineţ. Totodată, dl Petrovici Nicolae (petiţionar) a consemnat ca martor procesul-

verbal respectiv, confirmînd faptul neîndeplinirii prescripţiilor obligatorii de către 

primar. Astfel, prin scrisoarea Inspecţiei ecologice Edineţ nr. 170 din 17 iulie, 2012 

procesul–verbal cu privire la contravenţie cu materialele pe caz au fost remise spre 

examinare după competenţă în adresa Direcţiei generale teritoriale Nord a Centrului 

pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei în temeiul art. 401, alin. (1) al CC 

al Republicii Moldova cu recomandarea agentului constatator de a fi sancţionat 

primarul în cauză cu o amendă în mărime de 100 unităţi convenţionale. 

Ţinând cont că măsurile propuse în scopul contracarării acţiunilor ilicite de 

extragere şi ardere a calcarului pe teritoriul ariei naturale protejate de stat n-au fost 

demarate nici până la data de 17 iulie, 2012, iar Primarul s. Trinca, precum şi 

Preşedintele raionului Edineţ n-au găsit posibilitatea finanţării blocării căilor de acces 

către cariera formată ilicit pe teritoriul monumentului naturii, astupării gropilor de 

ardere a varului şi instituirii pazei, Inspecţia ecologică Edineţ prin scrisoarea nr. 169 din 
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17 iulie, 2012 s-a adresat repetat Preşedintelui raionului Edineţ, dlui Scutari 

Oleg ca să fie inclusă în ordinea de zi a şedinţei Consiliului raional Edineţ acest caz şi 

să  se  întreprindă măsuri concrete pentru soluţionarea problemei în cauză. 

Totodată, prin scrisoarea nr. 168 din 17 iulie, 2012 Inspecţia ecologică Edineţ s-a 

adresat şi şefului Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat, dlui V. Cerevatîi în 

vederea convocării repetate a unei şedinţe a reprezentanţilor serviciilor şi autorităţilor 

desconcentrate în teritoriu pentru a găsi soluţii de rezolvare a problemei în cauză. 

Şedinţa respectivă a fost stabilită pentru data de 20.07.2012. 

La aceasta adăugăm, că pe parcursul perioadei 27.01.2012 - 16.07.2012 agenţii 

constatatori din cadrul Inspecţiei ecologice Edineţ (în baza materialelor constatatoare a 

Comisariatului de poliţie raional Edineţ, precum şi urmare a raidurilor inopinate 

efectuate în număr total de 19, din care în comun cu CPR Edineţ -11) au încheiat 19 

procese-verbale cu privire la contravenţii în temeiul art. 141, alin. (1) şi (2) Cod 

contravenţional al Republicii Moldova, cu aplicarea amenzii în sumă totală de 20800 lei 

( fiind încasate 10800 lei). 

             Astfel, sperăm că acţiunile întreprinse în comun cu toate autorităţile implicate 

vor înlătura cauzele şi condiţiile care au contribuit la săvârşirea contravenţiilor şi 

infracţiunilor în cadrul activităţilor ilegale efectuate în perimetrul monumentului naturii 

„Defileul Trinca”. Inspectoratul Ecologic de Stat va ţine la control activitatea 

inspectorilor de stat pentru ecologie din cadrul Inspecţiei ecologice Edineţ, în limita 

competenţelor stabilite în  Regulamentul Inspectoratului, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 30.01.2004, anexa nr.1, precum şi 

îndeplinirea obligaţiilor acestora în calitate de agenţi constatatori, potrivit cerinţelor art. 

399, 405, 440 din CC al Republicii Moldova.  

        În rezultatul extragerii ilicite a substanţelor minerale utile din limitele teritorial- 

administrative ale s.Trinca, raionul Edineţ prejudiciul calculat cauzat mediului este în 

sumă  de 77 027 858 lei. 

    

 
 

Boris Mîţu, 

specialist IES 
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