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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  31.12.2014  până  la 06.01. 2015 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări 

totalizat-

oare pe  

Inspecto-

rat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite   51 acte de control; 

- au fost întocmite  16 procese-verbale  ( art.122 – 8 ;  art.128 –  3;   

art.154 – 1;  art.142 – 1; art. 349–  1;   art. 182–1; art.136 – 1;). 

 

-  au fost prestate servicii contra plată în valoare de 21 524 lei; 

- au fost înaintate amenzi în valoare de 18 800 lei; 

- plata pentru poluarea mediului  calculată   este de 10 183 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate  8 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: 

 -  3  autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -  1 autorizaţie de degajare a substanţelor poluante în  

atmosferă; 

-  5  avize ale expertizei ecologice de stat; 

 

 S-a participat în lucru a 4 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 4 comisii de 

recepţie finală a  obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 11 petiţii parvenite în 

subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale. 

mailto:ies@mediu.gov.md
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 Cazuri de extragere ilicită a nisipului şi prundişului nu au fost depistate.  

 Cazuri de tăieri ilicite şi braconaj nu au fost depistate. 

2. Articole, 

emisiuni 
 IE Floreşti  -  Publicaţie cu privire la deşeuri -ziarul local. 

 

3. 

 

Cazuri  

Relevante 

 

  

 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii. 

 Întocmirea Planurilor de activitate pentru anul 2015. 

 Elaborarea Anuarelor teritoriale. 

b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central). 

 

 

1. 

 

 

Acţiuni 

şi măsuri 

curente       

de 

mediu. 

 

 

 

 

Examinat: 

 şi avizat un dosar cadastral cu privire la modificarea categoriei  de  

destinaţie a terenului; 

 proiectul  Hotărîrii  Guvernului cu privire la modificarea categoriei de 

destinaţie a unui teren; 

 două solicitări către AE Căuşeni cu privire la examinarea petiţiilor. 

 materialele parvenite din partea Agenţiei „Moldsilva” privind autorizarea 

tăierelor de produse principale pe anul 2015, pe o suprafaţă totală de 

4702,7 ha, fiind preconizată obţinerea unui volum de 334,0 mii m3 masă 

lemnoasă.             

           Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

 materialele parvenite din partea Agenţiei „Moldsilva” privind 

autorizarea tăierelor de produse secundare pe anul 2015 pe o suprafaţă 

totală de 17847,1 ha fiind preconizată obţinerea unui volum  de 196 

897,0 m3 masă lemnoasă.            

           Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

1.     

2.     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. „Staţia de alimentare cu produse petroliere şi spălătorie auto din or. Căuşeni, 

drumul auto R20, km.46. Corectare”. 

2. „Studiu de fezabilitate privind crearea Centrului intercomunitar de 

management al deşeurilor solide în or. Şoldăneşti”, primăria or. Şoldăneşti. 

3. „Reabilitarea drumului R33 Hînceşti-Lăpuşna-M1, km.0+000-km.37+200” al 

Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”. 

4. „Alimentarea cu apă şi canalizarea satului Măgurele, r-nul Ungheni”, 

primăria satului Măgurele. 
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5. „Instalaţie de dezinfecţie a apei pe bază de hipoclorid de sodiu la staţia de 

pompare „Schinoasa” al S.A. „Apă-Canal Chişinău ”.  

6. „Construcţia bazinului de acumulare a apei în hotarele administrativ-

teritoriale ale com. Dănceni, r-nul Ialoveni”, persoana fizică Bujor Nadejda.  
 

3.    Au pregătit: 

  răspuns la adresarea Agenţiei ,,Apele Moldovei” referitor la reconstrucţia 

digului de-a lungul rîului Nistru şi exploatarea zăcămîntului din cariera 

SA  "Cariera Cobusca". 

 informaţia săptămînală cu privire la raidurile efectuate pentru 

contracararea braconajului şi tăierilor ilicite. 

 

Expediat: 

 răspunsul în adresa Ministerului Mediului la solicitarea Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova privind 

examinarea proiectului documentului normativ NCM K.01.XX:2014 

„Maşini, utilaje şi unelte pentru construcţii. Terminologia în construcţii. 

Ascensoare” Utilizarea materialelor geosintetice pentru construcţia 

drumurilor” , termen - 06.01.2015. 

 

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

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 298 

2. Finan- 

ciară 
 Analiza financiară a fost întreruptă în legătură cu canicula de 

iarnă a instituţiilor financiare. 

 

3. 

Juridică  

Au examinat: 

 solicitarea Ministerului Mediului nr. 3033-c din 22.12.2014 referitor la 

solicitarea Ministerului Economiei (nr.08/2-6973 din 17.12.2014) prin 

care se solicită prezentarea Raportului privind realizarea acţiunilor din 

„Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei în domeniul protecţiei 

consumatorilor pentru anii 2013-2020”, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 560 din 24.07.2013, Anexa nr.2, fiind perfectat răspunsul 

cu nr. 18 din 06.01.2015. 

 

Au participat: 

 la  05.01.2015 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei sect. Rîşcani, 

mun. Chişinău pe cauza RED Union Fenosa către AE Cahul şi IES 

privind suspendarea şi anularea Hotărîrii de sistare a lucrărilor de curăţire 

a vegetaţiei spaţiilor verzi ale or. Cahul, emisă de către AE Cahul, nr. 2 

din 24.10.2014. 

 

Au verificat: 
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                                                                                                                      Vitalie CURARARI, 

 Şeful   Inspectoratului 
 

 

 

 

 Ex. D.Osipov,  

0-22-22-69-51 

 Informaţia cu privire la litigiile autorităţii aflate pe rol în instanţele 

judecătoreşti prezentate de către subdiviziunile teritoriale ale IES.  
 

 Rapoartele săptămînale cu privire la rezultatele controalelor 

planificate/inopinate efectuate de IE Ungheni şi IE Rîşcani, iar 

rezultatele totalizate au fost plasate pe portalul electronic 

guvernamental www.controale.gov.md.  

 

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: 

 16  proiecte de execuţie. 

De efectuat: 

 deplasări după caz; 

 examinarea cererilor, petiţiilor şi altor materiale parvenite în adresa 

Inspectoratului. 

 
 

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; 298 

angajaţi. 

 

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

