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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  23.01.2015  până  la 31.01. 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   245 acte de control; 

 au fost întocmite  117 procese-verbale  ( art.122 – 12 ;  art.128 –  5;   

art.154 – 19;  art.142 – 10; art.123 –  1;   art. 114 –2; art.135 – 10; 

art.156 – 7; art.95 – 2; art.115 – 1; art.109 – 13; art.147 – 10; art.144 

– 1; art.116 – 3; art.143 – 5; art.136 – 14; art.132 - 2). 

 

  au fost prestate servicii contra plată în valoare de 187 729 lei şi 

achitate în valoare  156,6 mii  lei; 

 au fost înaintate amenzi în valoare de 128 100 lei; 

 plata pentru poluarea mediului  calculată   este de 652 968 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate  35 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: 

 -  39  autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -  6 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în    

atmosferă; 

-  7  avize ale expertizei ecologice de stat; 

 

 S-a participat în lucru a 30 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 18 comisii de 

recepţie finală a  obiectivelor. 

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

subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale. 
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În perioada 26 – 31 ianuarie 2015  cancelaria Inspectoratului Ecologic 

de Stat a înregistrat  52 de documente la intrare. Dintre acestea 12  au parvenit 

spre examinare prin intermediul Ministerului Mediului:  

- 6 doc. direct prin curierul MM; 

- 6 doc. prin poşta electronică. 

În urma unei analize a documentelor parvenite la Inspectorat prin 

intermediul Ministerului Mediului s-a stabilit, că am primit spre examinare: 

a) Petiţii – 2; 

b) Demersuri – 8; 

c) Avizare de proiecte de legi şi hotărîri de Guvern – 1; 

d) Ordinul MM – 1. 

Inclusiv în această perioadă de către angajaţii Inspectoratului Ecologic 

de Stat au fost perfectate 95 de scrisori, 2 dintre care în adresa Ministerului 

Mediului . 

   
   

 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 Leova – Emisiune TV. 

 ,,Deversări în Lacul Valea Morilor”– pe site-ul IES. 

 

3. 

 

Cazuri  

Relevante 

 

  

 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii. 

 Elaborarea Anuarelor teritoriale. 

b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central). 

 

 

1. 

 

 

Acţiuni 

şi măsuri 

curente       

de 

mediu. 

 

 

 

 

Examinat: 

 materialele parvenite din partea primăriei satului Văsieni, raionul 

Ialoveni privind autorizarea tăierii de regenerare rasă pe o suprafaţă 

totală de 4,0 ha, fiind preconizată obţinerea unui volum de 92,0 m3 masă 

lemnoasă.      

Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea ÎM „Asociaţia de Gospodărire a 

Spaţiilor Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă şi curăţire a 18 

arbori din str. Dacia şi bd. Troian 9, sec. Botanica, mun. Chişinău, fiind 

preconizată obţinerea unui volum  de 18,36 m3 masă lemnoasă.           

Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător.  

 materialele parvenite din partea ÎM „Asociaţia de Gospodărire a 

Spaţiilor Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă şi curăţire a  66 

arbori din str. Trandafirilor şi Pandurilor, sec. Botanica, mun. Chişinău, 

fiind preconizată obţinerea unui volum  de 29,52 m3 masă lemnoasă.            

 materialele parvenite din partea ÎM „Asociaţia de Gospodărire a 

Spaţiilor Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă şi curăţire a 24 

arbori din str. Pandurilor şi Titulescu, sec. Botanica, mun. Chişinău, 

fiind preconizată obţinerea unui volum  de 3,47 m3 masă lemnoasă.           

Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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 materialele parvenite din partea ÎM „Asociaţia de Gospodărire a 

Spaţiilor Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă şi curăţire a 11 

arbori din str. Universităţii 22 şi Melestiu, sec. Centru, mun. Chişinău, 

fiind preconizată obţinerea unui volum  de 9,04 m3 masă lemnoasă.           

Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 materialele parvenite din partea ÎM „Asociaţia de Gospodărire a 

Spaţiilor Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă şi curăţire a 32 

arbori din str. Ion Creangă şi O. Ghibu, sec. Buiucani, mun. Chişinău, 

fiind preconizată obţinerea unui volum  de 6,38 m3 masă lemnoasă.           

Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător.  

 materialele parvenite din partea ÎM „Asociaţia de Gospodărire a 

Spaţiilor Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă şi curăţire a 58 

arbori din str. Studenţilor şi bd. Moscova, sec. Rîşcani, mun. Chişinău, 

fiind preconizată obţinerea unui volum  de 20,25 m3 masă lemnoasă.           

Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 materialele parvenite din partea ÎM „Asociaţia de Gospodărire a 

Spaţiilor Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă şi curăţire a 12 

arbori din str. M. Dragan, sec. Ciocana, mun. Chişinău, fiind 

preconizată obţinerea unui volum  de 1,2 m3 masă lemnoasă.           

     Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 materialele parvenite din partea ÎM „Asociaţia de Gospodărire a 

Spaţiilor Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă şi curăţire a 62 

arbori din str. Zelinschi şi Munceşti, sec. Botanica, mun. Chişinău, fiind 

preconizată obţinerea unui volum  de 16, 17 m3 masă lemnoasă.            

           Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 şi avizat  un dosar cadastral cu privire la modificarea categoriei  de  

destinaţie a terenului. 

 avizul la proiectul Hotărîrii Guvernului privind casarea plantaţiilor peren. 

 şi expertizat  2 dosare a produselor de uz fitosanitar. 

 rapoartele anuale prezentate de către inspecţiile şi agenţiile teritoriale. 

 

     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 : 
 

       Pregătit: 

 răspuns la adresarea unui grup de locuitori ai s.Zaim, r-nul Căuşeni 

referitor la depozitarea neautorizată a deşeurilor de-a lungul drumului 

între s.Zaim şi s. Grigorevca. 

 planul de lucru general al IES şi dispoziţiei cu privire la participarea 

operaţiunii "CLEAN EARTH". 

 informaţia cu privire la îndeplinirea Deciziei Consiliului Suprem de 

Securitate a Inspectoratului Ecologic de Stat pe luna decembrie. 

 informaţia săptămînală cu privire la raidurile efectuate pentru 

contracararea braconajului şi tăierilor ilicite privind efectuarea vînătorii în 
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vederea ameliorării situaţiei epizootice a răspîndirii rabiei şi în scopul 

prevenirii depăşirii densităţii optime a vulpilor.  

 răspuns la petitia cet. Tudos Andrei privind construcţia  unui bazin 

acvatic în oraşul  Căuşeni . 

 informaţia privind controlul de stat la folosirea raţională a resurselor 

naturale şi protecţiei mediului înconjurător  Forma nr. 1 - Ocrotirea 

naturii. 

 informaţia către MM cu privire la utilizarea apei şi evacuarea apelor 

reziduale  de mina şi freatice drenate în bazinele acvatice de suprafaţă. 

 

Participat: 

 la şedinţa organizată de către Centrul Cooperare Poliţienească 

Internaţională referitor la organizarea operaţiunii  "CLEAN EARTH" 

privind combaterea traficului ilicit de produse contrafăcute pentru 

protecţia plantelor şi deşeurilor periculoase organizată de către centrul 

SELEC. 

 la un curs de instruire organizat de către SRL "Trimetrica" cu privire la 

actualizarea sistemului geospaţial POP. 

 la şedinta organizată de MM cu privire la organizarea consultărilor 

publice asupra Planului de gestionare a bazinului hidrografic Nistru. 

 la data de 28.01.2015, orele 10:00-11:45 la şedinţa de lucru organizată de 

Ministerul Mediului cu agenda: ,,Implementarea legii nr.86 din 29.05.14, 

privind evaluarea impactului asupra mediului”.  

 

Eliberat: 

 4 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie: 

1.„Reţele de canalizare  a satelor Selişte şi Lucaşeuca, raionul Orhei”. Primăria    

com. Selişte, raionul Orhei. 

2.„Reabilitarea drumului R6M-Ialoveni (Sectorul M1-R3)” al Î.S.„Administraţia 

de Stat a Drumurilor”. 

3.„Reabilitarea drumului R16 Bălţi-Făleşti-Sculeni, km4+800.00-km 30+275.00-

km 59+485.00” al Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”. 

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

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

 

Expediat: 

 informaţia la Ministerul Mediului cu privire la eliberarea autorizaţiilor 

de tăiere în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului 

forestier pe anul 2014.   

 

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

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 298 

2. Finan- 

ciară 
 Contribuţia la FEL - conform planului de finanţare s-au aprobat venituri 

pentru anul 2015 în sumă de 8700,0 mii lei. De la începutul anului 2015 

au fost înregistrate venituri la FEL în sumă de 767,7 mii lei, inclusiv 
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săptămîna curentă - 505,4 mii lei. 

 Servicii ecologice prestate contra plată - conform planului de finanţare   

s-au aprobat  venituri pentru anul 2015 în sumă de 3 983,7 mii lei. 

Veniturile pentru săptămîna curentă constituie - 156,6 mii lei. 

 

 

3. 

Juridică  

Au participat: 

 la data de 26.01.2015, la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei 

Rîşcani, mun. Chişinău pe cauza Cojocari Nicolae către IES privind 

contestarea actului administrativ de destituire din funcţie, fiind 

reprezentate interesele IES cu expunere a susţinerilor orale, care au fost 

depuse şi în formă scrisă şi stabilirea unei noi şedinţe, la data de 

03.03.2015, pentru replici şi pronunţarea hotărîrii. 

 la data de 26.01.2015, la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei 

Rîşcani, mun. Chişinău  pe cauza Gîrbu Nicolae către IES privind 

contestarea actelor administrative şi anume de aplicare a sancţiunii 

disciplinare şi cel de destituire din funcţie, fiind reprezentate interesele 

IES, cu stabilirea unei noi şedinţe pentru data de 16.02.2015. 

 la data de 27.01.2015, la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei 

Rîşcani, mun. Chişinău pe cauza Popovici Viorel către IES privind 

contestarea actului administrativ de aplicare a sancţiunii disciplinare, fiind 

reprezentate interesele IES cu stabilirea unei noi şedinţe pentru data de 

20.03.2015. 

 la data de 31.01.2015, la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei      

Rîşcani, mun. Chişinău  pe cauza Darie Albert către IES privind 

contestarea actului administrativ de destituire din funcţie, fiind 

reprezentate interesele IES cu audierea colaboratorilor Inspecţiei 

ecologice Hînceşti. 

 

Au verificat: 

 rapoartele anuale ale Agenţiilor şi Inspecţiilor ecologice pe 

compartimentul „Asistenţă juridică şi combaterea contravenţiilor de 

mediu în anul 2014”, prezentate de către AE Cahul, IE Briceni, IE 

Cantemir, IE Floreşti, IE Hînceşti, IE Rezina, IE Ştefan Vodă, IE Soroca. 

 

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: 

 27 proiecte de execuţie. 

 materialele autorizaţiilor de folosinţă specială a apei (AMFSA) pentru 3 

întreprinderi: 

1.S.A. „Apă-Canal Chişinău”, str. Albişoara ,38, or. Chişinău. 

2. S.A.„Întreprinderea de Deservire Tehnică din Bardar”, s. Bardar, r-nul 

Ialoveni. 

3.Î.S.„Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Ştefan Vodă”, str. 31 August 9, or. 

Ştefan Vodă. 
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                                                                                                                      Vitalie CURARARI, 

 Şeful   Inspectoratului 
 

 Ex. D.Osipov,  

0-22-22-69-51 

 

 

 solicitarea Ministerului Mediului de a examina petiţia administraţiei 

S.R.L. „Tansepa” referitor la prezentarea informaţiei dacă Ministerul a 

revizuit şi a adus actele sale normative în concordanţă cu Legea nr.163 

din 09.07.10 privind autorizarea lucrărilor de construcţie şi a aplicat art.4 

din această lege.  

 

De efectuat: 

 deplasări după caz; 

 1 raid în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj. 

 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. 

 


