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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  20.02.2015  până  la 27.02. 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   343 acte de control; 

 au fost întocmite  182 procese-verbale  ( art.122 – 22 ;  art.128 –  4;   

art.154 – 61;  art.142 – 8; art.143 –  9;   art. 181 –1; art.135 – 4; 

art.156 –10; art.113 – 1; art.144 – 1; art.109 – 7; art.147 – 9; art.116 

– 3; art.182 – 1; art.137 – 2; art.136 – 19; art.140 – 3; art.127 – 6; 

art.120 -1; art.131– 1; art.110 – 3; art.115 – 3; art.95 – 3.). 

 

  au fost prestate servicii contra plată în valoare de 196 748 lei.  

 au fost înaintate amenzi în valoare de 139 447 lei. 

 plata pentru poluarea mediului  calculată   este de 524 665  lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate  33 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: 

 -  31 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 - 22 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în    

atmosferă; 

-  9  avize ale expertizei ecologice de stat; 

 

 S-a participat în lucru a 40 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 16 – 20  februarie cancelaria Inspectoratului Ecologic de 

Stat a înregistrat  60 documente la intrare. Dintre  acestea  17  au parvenit spre 

examinare prin intermediul Ministerului Mediului:  

- 7 doc. direct prin curierul MM; 

- 10 doc. prin poşta electronică. 

În urma analizei  documentelor parvenite la Inspectorat prin intermediul 

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

a) Petiţii – 4; 

b) Invitaţie de participare la seminare, şedinţe – 3; 

           În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au perfectat  

33 de scrisori, 5 dintre care în adresa Ministerului Mediului. 

  
   

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

 Cazuri de tăieri ilicite şi braconaj: au fost întreprinse 17 raiduri  

antibraconaj,  întocmite 2 procese-verbale şi aplicate  amenzi în sumă 

de 2 000 lei. 

2. Articole, 

emisiuni 
 IE Briceni –o emisiune cu tema: ,,A scăzut numărul defrişărilor ilicite”. 

 IE Făleşti – 2 articole publicate în Revista ,,Patria” cu tema: ,,Despre 

legea nucului s-a uitat cu desăvîrşire”;  ,,Galantul vestitor al 

primăverii”.   

 AE Chişinău – participare la 2 emisiuni. 

 2 articole pe WEB a IES 

 

3. 

 

Cazuri  

Relevante 

  

 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii. 

 Elaborarea Anuarelor teritoriale. 

 Vizita dlui Serghei Palihovici, Ministrul Mediului la IES. 

b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central). 

 

 

1. 

 

 

Acţiuni 

şi măsuri 

curente       

de 

mediu. 

 

 

 

 

Examinat: 

 materialele parvenite de la  primăria satului Bogheni Noi,  raionul 

Ungheni, privind autorizarea tăierii de curăţire pe o suprafaţă de 11,0 

ha, fiind preconizată obţinerea unui volum de 42,0 m3 masă lemnoasă.             

          Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.  

 interpelarea deputatului Ion Ceban, parvenită în adresa Ministerului 

Mediului privind examinarea demersului cet. Alexei Dimitrov referitor 

la intenţia primăriei mun.Chişinău de a defrişa 160 arbori din bd. 

Ştefan cel Mare şi Sfînt, str. C. Negruzzi şi str.V. Alecsandri.  

  interpelarea parvenită din partea Comisiei administraţie publică, 

dezvoltare regională, mediu şi schimbări climatice (Parlamentul 

Republicii Moldova) privind verificarea informaţiei apărute în presă 

referitor la legalitatea tăierilor rase, care au loc în Pădurea Hîrbovăţ. 

 solicitarea parvenită din partea echipei de audit referitor la 

monitorizarea exercitării controlului în ariile naturale protejate.  

 informaţia din tabelele Anuarelor Agenţiilor şi Inspecţiilor ecologice 

pentru Anuarul Inspectoratului Ecologic de Stat - la compartimentul 

floră-faună.    
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 şi avizat 2 dosare cadastrale cu privire la modificarea categoriei  de  

destinaţie a terenului. 

 şi expertizat 4 dosare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. 

 informaţia cu privire la activitatea agenţilor economici autorizaţi în 

domeniul colectării, depozitării şi prelucrării deşeurilor. 

 
Transferuri efectuate: 

 Suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice la 4 documentaţii de proiect – 1 7019 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 –  12 814,20 lei 

  

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 pentru expertiza 

ecologică ulterioara  6 proiecte de execuţie. 

 

Pregătit: 

 răspuns la scrisoarea parvenită de la Ion Teut, locuitor al  satului 

Zahareni, raionul Orhei. 

 răspuns la petiţia dlui Oleg Sîrbu referitor la încălcarea legislaţiei 

ecologice admisă în cazul practicării  creşterii bovinelor şi porcinelor în 

s.Cobuşca Veche, r-nul Anenii Noi. 

 răspuns către Procuratura raionului Şoldăneşti referitor la trecerea la 

pierderi a unui aparat radiologic. 

 dispoziţia nr.3-d cu privire la prevenirea  şi contracararea arderii 

deşeurilor de diferită provenienţă. 

 răspuns la solicitarea cetăţeanului Coşula Anatolie privind starea staţiei de 

epurare din satul Albineţul Vechi, rl Făleşti. 

 informaţia săptămînală cu privire la raidurile efectuate pentru 

contracararea braconajului şi tăierilor ilicite, efectuarea vînătorii în 

vederea ameliorării situaţiei epizootice a răspîndirii rabiei şi în scopul 

prevenirii depăşirii densităţii optime a vulpilor.  
 

Participat: 

 la 24.02.2015 la şedinţa grupului de lucru organizat de Ministerului 

Mediului cu agenda – Implementarea Strategiei de evaluare şi gestionare 

a calităţii aerului pentru anii 2016-2025 şi a Planului de acţiuni. 

 la 26.02.2015 la şedinţa Comunităţilor Practicienilor din sectorul de apă şi 

sanitaţie a Moldovei. 

 la şedinţa convocată de Ministerul Mediului cu privire la implementarea 

Convenţiei privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere 

şi a lacurilor internaţionale. 

 la şedinţa convocată de Ministerul Mediului privind consultările asupra 
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proiectului Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic 

Nistru. 

 la şedinţa privind Proiectul Conceptului Naţional de măsurare, verificare 

şi raportare a proceselor de implementare a acţiunilor de atenuare la nivel 

Naţional  şi a Strategiilor de Dezvoltare cu emisii reduse. 

 

Eliberat: 

 7  avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie: 
1.  „Site-ul mobil-reciclarea deşeurilor cu conţinut de mercur” al S.R.L. 

„Telemautoservice”.  

2. „Exploatarea zăcămîntului de nisip-prundiş „Gura-Bîcului”, r-nul Anenii Noi 

cu recultivarea carierei” al S.A. „Cariera Cobusca”.  

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

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

4. „Reparaţia capitală a bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, bd. Negruzzi, str. Vasile 

Alecsandri (între str. Albişoara şi str. A. Mateevici), mun. Chişinău”. 

Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie a primăriei mun. 

Chişinău.    

5. „Reparaţia capitală a străzii Nicolae Testemiţanu din or. Bălţi”, Î.M. „Direcţia 

de construcţii capitale, comanditar unic, mun. Bălţi”.   

6. „Staţia de alimentare cu produse petroliere din s. Colicăuţi, r-nul Briceni. 

Corectare” al S.R.L. „Bemol Retail”.   

7. „Spălătorie auto din or. Leova, str. Independenţei, 35/1” al persoanei fizice 

Cara Vladimir.  

 AEPA în baza soluţiilor de proiect pentru 4 întreprinderi: 

1. Î.C.S. ”Rompetrol Moldova” S.R.L., str. Socoleni, 2/6, com. Stăuceni, 

mun. Chişinău. 

2. SRL ”Datario”, str. Bucovinei, com. Stăuceni, mun. Chişinău. 

3. SRL ”Datario”, str. Gagarin, 16b, or. Rîşcani. 

4. SRL ”Datario”, str. Burebista, 3/1, or. Chişinău. 

 

Întocmit: 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Belîi Nicolai  pentru 

tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 

alin.(2), Cod contravenţional al Republicii Moldova, fiindu-i aplicată o 

amendă de 1000 lei, prejudiciul cauzat mediului constituie 18 480,0 lei.  

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

tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 

alin.(1), Cod contravenţional al Republicii Moldova, fiindu-i aplicată o 

amendă de 1000 lei, prejudiciul cauzat mediului constituie 27 511,2 lei.  

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Şertiţchi Serghei pentru 

tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 

alin.(1), Cod contravenţional al Republicii Moldova, fiindu-i aplicată o 

amendă de 1000 lei, prejudiciul cauzat mediului constituie 190,8 lei.  

  

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) . 
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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 8 700,0 mii lei. De la începutul anului 2015 

au fost înregistrate venituri la FEL în sumă de 3 227,0 mii lei, inclusiv 

săptămîna curentă - 717,6 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 - 205,1 mii lei. 

 

 

3. 

 

Juridică 
 

Au examinat: 

 cererea de chemare în judecată înaintată de Î.C.S. „Zolotoi Aist” SRL 

către Inspectoratul Ecologic de Stat privind stabilirea nulităţii rezultatelor 

controlului şi obligarea emiterii acordului. Urmează a fi perfectată 

referinţa şi depusă la Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău. 

 solicitarea Consiliului Concurenţei referitor la prezentarea informaţiei 

generale despre genurile de activitate a fiecărei întreprinderi din 

subordine cu menţiunea dacă deţine drepturi exclusive cu actele 

normative care le reglementează, precum şi statutul fiecărei întreprinderi 

conform  tabelului anexat în solicitare. Urmează a fi perfectat răspunsul 

în limitele competenţei. 

 

Au participat: 

  la 24.02.2015 la şedinţa de judecată în cadrul Curţii de Apel Chişinău, 

mun. Chişinău la examinarea apelului declarat de IES împotriva hotărîrii 

Judecătoriei Rîşcani privind restabilirea la serviciu a dlui Vlas Grigore, 

fiind stabilită o nouă şedinţă pentru data de 31.03.2015. 

 la 26.02.2015 la şedinţa de judecată pe cauza Roşca Violeta către IES 

privind contestarea actului administrativ, fiind stabilită o nouă şedinţă 

pentru data de 31.03.2015.  

 

Au verificat: 

 rapoartele săptămînale cu privire la rezultatele controalelor 

planificate/inopinate efectuate de IE Criuleni, IE Ocniţa, IE Leova, 

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: 

 44  proiecte de execuţie din ele: 1 PE a fost remis beneficiarului pentru 

completare; 3 PE -repartizate spre examinare repetată; 36 DP - au fost  

repartizate pentru examinare curentă şi, după caz, de eliberat avizele 

http://www.controale.gov.md/
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                                                                                                                      Vitalie CURARARI, 

 Şeful Inspectoratului 
 

 

Ex. D.Osipov,  

0-22-22-69-51 

respective. 

 materialele autorizaţiilor de folosinţă specială a apei (AMFSA) pentru 1 

întreprindere: 

1. S.A. „Apă-Canal” din Ungheni, str. Naţională, 9, or. Ungheni – (au fost 

scanate actele solicitate conform Anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr.894 din 12.11.2013. Cererea a fost scanata şi introdusă în platforma 

Ghişeului unic, ulterior la completarea cererii în sistem a apărut o eroare, 

care urmează a fi soluţionată.).   

 solicitarea cu privire la eliberarea Autorizaţiei pentru emisia poluanţilor 

în atmosferă ( AEPA) pentru 2  întreprinderi:  

1. Î.C.S. ”Knauf-Gips” S.R.L., str. Ştefan cel Mare, 178, or. Bălţi.  

2. S.R.L. ”Veaces-Nova”, str. Uzinelor, 201, mun. Chişinău.  

 

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. 

 


