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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la 24.01.2014  până la  31.01. 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. 
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Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite  165  acte de control; 

- au fost întocmite  59  procese-verbale ( art.154 – 3; art.142 - 4; art. 122 – 

15; art.156 - 1; art.116 – 2;  art.114 – 2; art.109 – 7; art.147 – 2; art.110 – 

1; art.143 – 6; art.111 – 1; art. 128 – 14; art.144 - 1 ); 

 

-  au fost prestate servicii în valoare de 138 236 lei; 

- au fost înaintate amenzi în valoare de 71 700 lei; 

- plata pentru poluarea mediului  calculată  385 540 lei; 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate   14 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: 

 -  18  autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -  13  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

-   2  autorizaţii de folosinţă specială a apei; 

-  14  avize  ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică  3  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 44 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 21  comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 14 petiţii parvenite în structurile 

IES în formă de plîngeri şi semnale; 

 

 

 

Emisiuni TV: 

 IE Hînceşti -  Moldova 1:  „Natura în direct”. 
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2. 

 

pagina 

web 

IES 

 

 Raport saptamînal. 

 Braconaj cu peisaj de iarnă. 

3. Cazuri  

relevan

te 

 

 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii. 

 Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului Mediului 

(31.01.2014, ora 12
00

). 

b) Probleme de fond. 

1. Acţiuni 

şi 

măsuri 

curente 

de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat, 

 şi avizat 2 dosare cadastrale privind schimbarea categoriei destinaţiei unor  

terenuri agricole; 

 şi avizat 1 proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea 

destinaţiei terenului agricol; 

 Suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice la 2 documentaţii de proiect –9900 lei. 

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

prestate complementare (pentru analizele de laborator) la 5 documentaţii de 

proiect – 9657 lei; 

 şi transmis răspunsul Ministerului Mediului la solicitarea S.A. „Regia Apă-

Canal Soroca” de a i se da o explicaţie din ce considerente se permite S.A. 

„Alfa-Nistru” folosirea apei din captajul propriu. 

 materialele parvenite  din partea primăriei com. Zîrneşti, rl Cahul  privind 

autorizarea tăierilor de curăţire pe  o suprafaţă de 5,0 ha, fiind preconizată 

obţinerea unui volum de 87,5 m
3
 masă lemnoasă. 

           Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite  din partea primăriei com. Răscăieţi, rl Ştefan Vodă 

privind autorizarea tăierii de igienă selectivă pe  o suprafaţă de 17,16 ha, 

fiind preconizată obţinerea unui volum de 470,0 m
3
 masă lemnoasă. 

          Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele  parvenite  din partea ÎM „ Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor 

Verzi ” privind autorizarea tăierii de igienă a 67 arbori de specii diferite 

din parcul Valea Morilor, fiind preconizată obţinerea unui volum de 52,5 

m
3
 masă lemnoasă.  

          Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele   parvenite din partea primăriei com. Tîrnova, rl Donduşeni 

privind autorizarea tăierilor de curăţire  pe o suprafaţă de 8,96 ha, fiind 

preconizată obţinerea unui volum de 7,6 m
3
 masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 informaţia cu privire la controlul valorificării masei lemnoase în fondul 

forestier şi pe terenurile din afara fondului forestier întru îndeplinirea 

Hotărîrii Parlamentului RM cu privire „Raportul Comisiei de anchetă 

pentru verificarea gestiunii fondului forestier, a zonelor de protecţie a 

apelor rîurilor şi ale bazinelor de apă, a parcurilor”;         

  solicitarea Guvernului cu privire la problema ce ţine de elaborarea 

proiectului de curăţire a r. Bîc. 

 

Eliberat, 

 7 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie (inclusiv, 2 avize 

negative):                                                                 
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1. „Sondă arteziană şi două bazine pentru apă din com. Ciorescu, mun. 

Chişinău” al S.R,L „Dimedar”Restituit fără acordare; 

2.  „Renovarea reţelelor apeductului s. Mîndîc (sector centru), r-nul Drochia”, 

primăria s. Mîndîc; 

3. „Staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din str. Chişinău, 

or. Nisporeni” al persoanei fizice Ciocan IonRestituit fără acordare; 

4. „Reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare din s. Cobani, r-nul Glodeni”, 

primăria s. Cobani, r-nul Glodeni; 

5. „Complexul instalaţiilor de debitare a apei pentru aprovizionarrea cu apă a s. 

Cojuşna, r-nul Străşeni”, primăria satului Cojuşna; 

6. „Alimentarea cu apă a satului Sărata Răzeşi”, primăria satului Sărata Răzeşi; 

7. „Sistemul de canalizare şi staţiile de epurare a apelor uzate în s. Cociulia,      

r-nul Cantemir”, primăria satului Cociulia. 
 

 

Efectuat: 

 o deplasare în or. Soroca cu privire la verificarea stării actuale a 15 sonde 

arteziene din or. Soroca. 

 

Participat: 

 la procedura de transportare a 1,8 tone pesticide perimate de la depozitul ÎS 

„Vamservinform” din str. Petricani, 21/3, or. Chişinău la depozitul din s. 

Dănceni, r-nul Ialoveni; 

 la examinarea petiţiei privind activitatea SRL „Olmosdon” din str. Calea 

Orheiului, 36. 
 

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 3 proiecte de execuţie:   
1.  „Salon de expoziţie auto în complex cu oficii şi staţie de alimentare 

cu produse petroliere pe str. Trandafirilor, 24, or. Chişinău” al S.R.L. 

„Fibexmol”; 

2. „Evacuarea apelor reziduale în s. Talmaza, r-nul Ştefan Vodă. EtapaI. 

Reţele sociale gospodărteşti”, primăria satului Talmaza; 

3.  „Alimentarea cu apă  a stului Carbalia, r-nul Vulcăneşti, UTA 

Găgăuzia”, primăria satului Carbalia. 

 

Întocmit: 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Rivaţchii Ivan în temeiul 

art. 128 alin. (2), CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 2000,0 

lei.   

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Morari Grigore în temeiul 

art. 128 alin. (2), CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 1000,0 

lei.   

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Ţurcan Gheorghe în 

temeiul art. 128 alin. (2), CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 

2000,0 lei.       

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Cazac  Boris în temeiul 
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art. 128 alin. (2), CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 2000,0 

lei.          

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. 

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 304. 

 

2. Financi

ară 

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

cheltuieli  pentru anul 2014 în sumă de 8700,0 mii lei, iar planul precizat pentru 

perioada de gestiune (ianuarie) constituie  968,4 mii lei. De la începutul anului 

2014 au fost înregistrate venituri în sumă de 1079,3 mii lei, inclusiv săptămîna 

curentă – 533,6 mii lei.  

   Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 31.01.2014 constituie – 

1079,3 mii lei. 

- Servicii ecologice prestate contra plată. Situaţia de la 31.01.2014 -  suma 

acumulărilor la venituri constituie 387,1 mii lei,  inclusiv săptămîna curentă – 

161,1 mii lei sau cu 60 % din cele planificate pentru luna ianuarie - 240 mii lei.   

- Soldul disponibil din veniturile acumulate pentru perioada de raportare a 

situaţiei de la 31.01.2014 constituie  239,6 mii lei.    

 

3. 

 

Juridică 
 

Au elaborat: 

 pachetele de documente adresate executorilor judecătoreşti, privind 

intentarea procedurilor de executare silită în baza Titlurilor executorii 

eliberate de Judecătoria sect. Rîşcani pe dosarele: IES către Onciu Nina 

privind recuperarea prejudiciului şi IES către Aviprod-Plus SRL privind 

recuperarea forţată a plăţii pentru poluarea mediului, fiind perfectate şi 

expediate pachetele de documente respective. 

 

Au participat: 

 la 28. 01.2014 la şedinţa de judecată la Judecătoria sect. Rîşcani pe cauza 

Popescu Lilian către Inspectoratul ecologic de Stat privind anularea actului 

administrativ; 

 la 29. 01.2014 la şedinţa de judecată la Curtea de Apel Chişinău pe cauza 

contravenţională Inspectoratul ecologic de Stat  către Î.I. „Iliescu Grigore”; 

 la 29. 01.2014 la şedinţa Comisiei de disciplină a IES privind examinarea sub 

aspect disciplinar a acţiunilor dnei Olga Cemurtan, inspector principal al IE 

Anenii Noi în raport cu atribuţiile de serviciu.  

 

Au acordat: 

 asistenţă consultativ-metodică Agenţiilor şi Inspecţiilor ecologice, Direcţiilor 

şi Secţiilor din cadrul aparatului central al IES, referitor la examinarea 

petiţiilor, cauzelor contravenţionale, cererilor prealabile, contestaţiilor 

depuse, precum şi modalităţii recuperării prejudiciului cauzat mediului. 

 asistenţă consultativ-metodică Agenţiilor şi Inspecţiilor ecologice la 

perfectarea raportului anual la capitolul Asistenţă juridică şi combaterea 

contravenţiilor de mediu. 

 

Au verificat şi coordonat:  

 proiectele de ordine cu privire la personal, de activitate curentă a IES, fiind 

asigurată temeinicia şi legalitatea emiterii acestora. 

 rapoartele  anuale la capitolul Asistenţă juridică şi combaterea 
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Vitalie CURARARI, 

 Şef  al  Inspectoratului.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. D.Osipov, 22-69-51. 

contravenţiilor de mediu prezentate de AE Găgăuzia, AE Bălţi, AE Chişinău, 

IE Basarabeasca, IE Dubăsari, IE Floreşti, IE Ialoveni, IE Rezina, IE 

Rîşcani, IE Ştefan Vodă, IE Teleneşti.  

2. Planificarea activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu A/I Ecologice 

pentru săptămîna următoare. 

 

1. 

 

Acţiuni şi 

măsuri 

 

De examinat şi supus expertizei/autorizării, 

 39 proiecte de execuţie (dintre care la 10  - examinarea este suspendată) şi, 

după caz, de eliberat avizele respective la cele examinate.  

 

De examinat( demersuri, petiţii, solicitări, etc., 

 solicitarea cu privire la eliberarea Autorizaţiei pentru emisia poluanţilor în 

atmosferă ( AEPA) pentru 4 întreprinderi: 

1.  „Farm Meat Sud” S.R.L., str. Puşkin, 94, or. Cahul. Examinare suspendata la 

02.01.2014 pina la prezentarea avizului de receptie finala semnata de IE Leova. 

2. S.A. „Combinatul de articole din carton”, str. Transnistria, 16, or. 

Chişinău Examinare suspendată pina la prezentarea masurarilor instrumentale ale 

emisiilor in aerul atmosferic, efectuate de CIE al AE Chisinau. 

3. I.I. „Slavii Redin”, str. M. Eminescu, 5/4, or. Soroca. 

4. S.C. „Mastionex” S.R.L., s. Varancau, r-nul Soroca. 

 

De efectuat, 

 un raid 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. 

 


