Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 16.09.2013 până la 20.09. 2013
Vitalie CURARARI, şef al Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax:
226915.
ies@mediu.gov.md; str. Cosmonauţilor 9

Nr
.

Compone
nta
I.

Material descriptiv
Activităţi curente de mediu ale direcţiilor şi secţiilor specializate ale IES.

a) Generalizarea activităţii subdiviziunilor IES, inclusiv A/I Ecologice.
1.

Realizări
totalizato- Realizări mai importante din activitatea de bază:
are
pe
- au fost întocmite 271 acte de control;
Inspecto- au fost întocmite 111 procese-verbale (art.135 – 4; art.154 – 42; art.136
rat.
– 15; art.114 – 1; art. 143 -9; art.116 – 2; art.109 – 9; art.156 – 1; art.142
– 2; art. 122 – 7; art.181 –3 ; art.147 – 5; art.127 – 1; art.112 - 1; art.110
– 2; art.144 – 1; art.141 – 1; art.119 – 1; art. 111 - 1; art. 153 – 1; art.
120 – 1; art. 132 - 1);
- au fost prestate servicii în valoare de 59 440 lei, serviciile achitate
constituie 61 931 lei;
- au fost înaintate amenzi în valoare de 80 300 lei, sunt achitate în valoare
de 27 650 lei
- plata pentru poluarea mediului înaintată 38 424 lei, achitată 52 348 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 32 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:
- 25 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 6 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 3 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
- 13 avize ale expertizei ecologice de stat;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 4 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 28 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 27 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 17 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;
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Emisiuni, radio TV:
 IE Ungheni - televiziunea locală „EuroNova” pe tema „Săptămîna
Mobilităţii Europene ”.
 IE Basarabeasca - reportaj TV la organizarea „Săptămînii Mobilităţii
Europene”.
 IE Şoldăneşti - radio “Moldova 1” pe tema: “Deşeurile menagerie solide
din raionul Şoldăneşti”.
Articole:
 IE Briceni - în revista „Meleag Natal” cu tema „Un aer curat pentru toţi”.
 IE Soroca - în ziarul local „Observatorul de Nord” cu tema: „Săptămânii
Mobilităţii Europene – 2013”.

2.

pagina
web IES

3.

Cazuri
relevante

1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

 De la Conferinţa de presă dedicată Săptămînii Mobilităţii
Europene la Chişinău din data de 19.09.2013.
 Să luptăm pentru un transport auto inofensiv. (Către Săptămîna
Mobilităţii Europene).
 Raport săptămînal.
Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii.
Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului (02.08.2013, ora
00
12 ).
b) Probleme de fond.
Examinat,
şi prezentat informaţia la biroul naţional de statistică cu privire la
monitoringul izvoarelor şi fîntînilor de mină în RM pentru anul 2012;
cererea locatarilor din bd. Moscova, 13/4, mun. Chişinău, referitor la
amenajarea unui parcaj de zi, fiind eliberat, de către Inspectoratul Ecologic
de Stat, un aviz cu nr. 1888 din 16.09.2013 privitor la coordonarea atribuirii
terenului pentru amplasarea şi proiectarea obiectului.
şi răspuns la demersul SRL „Vila din Pădure” referitor la eliberarea avizului
privind alocarea terenului cu nr. cad. 01211041509 din fondul forestier al
ocolului silvic Durleşti, pentru efectuarea proiectării complexului agroturistic uşor demontabil, în scopuri de recreere.
şi răspuns la demersul SRL „AT Capital Comerţ” referitor la eliberarea
avizului privind alocarea terenului cu nr. cad. 01211041508 din fondul
forestier al ocolului silvic Durleşti, pentru efectuarea proiectării complexului
agro-turistic uşor demontabil, în scopuri de recreere.
şi răspuns la demersul SRL „Dinamic Consulting” referitor la eliberarea
avizului privind alocarea terenului cu nr. cad. 01211041507 din fondul
forestier al ocolului silvic Durleşti, pentru efectuarea proiectării complexului
agro-turistic uşor demontabil, în scopuri de recreere.
scrisoarea referitoare la dezacordul locatarilor din str. Buiucani nr. 23, 25,
27, 29, 31, 33, 35, s. Dumbrava, com. Truşeni, mun. Chişinău cu pregătirea
spre valorificare a terenurilor private amplasate peste accesul auto de
adresele indicate, pe terenurile administrative ale or. Durleşti.
materialele Inspectoratului de Poliţie Botanica referitoare la acţiunile ilegale
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ale cet. Colos Alexandru Nicolae. Ca rezultat a fost citat cet. Colos
Alexandru Nicolae de către Inspectoratul Ecologic de Stat pe data de
24.09.2013 pentru examinarea cauzei.
materialele Agenţiei „Apele Moldovei” privind autorizarea tăieri de igienă a
19 arbori de pe digul de protecţie a r. Nistru din preajma s. Şerpeni, r-nul
Anenii Noi, fiind preconizată obţinerea a 7,45 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele primăriei s. Vorniceni, r-nul Străşeni privind autorizarea tăierii
de igienă selectivă a 7,85 ha, fiind preconizată obţinerea a 57,0 m3 masă
lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele Inspectoratului de Poliţie Centru, a ÎM ”Asociaţiei de
Gospodărire a Spaţiilor Verzi” referitoare la defrişarea ilicită a arborilor
din str. Sfînta Vinere, 13/1, mun. Chişinău;
şi întocmit răspunsul la nota de serviciu, a şefului interimar al Agenţiei
Ecologice Chişinău, dl A. Boldurescu, pe marginea Avizului nr. 0106/1597 din 23.08.2013 privind coordonarea recepţiei finale a obiectivului
reprofilat;
şi întocmit în baza controlului efectuat de AE Cahul la faţa locului,
răspunsul la solicitările (două la număr) dlui Arman Ion din bd. Decebal,
23/2, ap.62, or. Chişinău, privind legalitatea activităţii Î.I. „Vieru
Mihailuc” şi Asociaţiei Obşteşti „Izvoraşul” din s. Taraclia de Salcie, r-nul
Cahul, care comercializează apa din rezervorul natural prin intermediul
unui apeduct construit, împiedicând accesul populaţiei la rezervor;
şi avizat 1 material de modificarea a categoriei destinaţiei terenului.
un aviz pentru distrugerea unui lot de carne congelată cu termenul de
valabilitate expirat, păstrat la depozitul din şos. Munceşti 801, a
întreprinderii SRL „Fivils”;
informaţia cu privire la agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în
utilizarea substanţele minerale utile.

Eliberat,
7 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie:
1. „Forarea sondei arteziene pentru alimentarea cu apă a Întovărăşirii Pomicole
“Grad Constructor”, din com. Cruzeşti, mun. Chişinău” a “VVR Tur” S.R.L.;
2. „Alimentarea cu apă a s. Caşunca, r-nul Floreşti”, primăria satului Caşunca;
3. „Demontarea apeductului din s. Pererita pînă la or. Briceni” al S.R.L.
„Hidagro”;
4. „Alimentarea cu apă şi canalizare a s. Bocani, r-nul Făleşti”, primăria satului
Bocani;
5. „Proiectarea reţelelor de canalizare şi a staţiei de epurare din s. Răzeni, r-nul
Ialoveni”, primăria comunei Răzeni;
6. „Proiectul de forare a sondei arteziene, apeductului de conectare a bazinului
de acumulare a apei pentru alimentarea Institutului de Genetică şi Fiziologie a
Plantelor a AŞM”, Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor;
7. „Alimentarea cu apă a satelor Vulpeşti, Nicolaevca Nouă, Rezina,
Mănoileşti, Primarul com. Mănoileşti, r-nul Ungheni;
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Elaborat,
un aviz cu privire la examinarea proiectului acţiunii Săptămînii Mobilităţii
Europene ,,În oraş fără automobilul meu”, Primăria or. Căuşeni;
un aviz cu privire la examinarea proiectului acţiunii Săptămînii Mobilităţii
Europene ,,În oraş fără automobilul meu”, Primăria or. Teleneşti;
un aviz cu privire la examinarea proiectului acţiunii Săptămînii Mobilităţii
Europene ,,În oraş fără automobilul meu”, Primăria or. Cimişlia;
un aviz cu privire la examinarea proiectului acţiunii Săptămînii Mobilităţii
Europene ,,În oraş fără automobilul meu”, Primăria or. Cantemir;
un aviz cu privire la examinarea proiectului acţiunii Săptămînii Mobilităţii
Europene ,,În oraş fără automobilul meu”, Primăria or. Ştefan-Vodă;
faxograma referitor la inspectarea zonelor de protecţie a apelor rîurilor în
vederea stabilirii legalităţii construcţiei cheiurilor cu prezentarea informaţiei
la IES.
Participat,
la sedinţa la Agenţia Apele Moldovei cu privire la grupul de lucru, situaţia
creată în rezultatul surpării canalului de coastă de înterceptare şi evacuare
dirijată a apelor pluviale în com. Goteşti r-nul Cantemir;
la Comisia de disciplină la 13.09.2013 (dl V. Holban) cu privire la
examinarea abaterilor disciplinare invocate în raportul dlui Stîngaci Vadim,
şef adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat referitor la activitatea
Inspecţiei Ecologice Căuşeni.
Primit,

1.
2.
3.

4.

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 4 proiecte de execuţie:
„Complex pentru prelucrarea produselor agricole cu Centrală Termică, s.
Cimişeni, r-nul Criuleni” a S.R.L. „IRIDA”;
„Staţia de epurare din s. Ecaterinovca, r-nul Cimişlia” a primăriei com.
Ecaterinovca, r-nul Cimişlia;
„Studiul de fezabilitate şi proiectul de execuţie Reconstrucţia drumului
Sagaidac-Porumbrei M-3 (Chişinău – Cimişlia – Vulcăneşti – Giurgiuleşti frontiera cu România), r-nul Cimişlia” a primăriei s. Sagaidac, r-nul Cimişlia;
„Măsuri hidrotehnice antierozionale în hotarele administrativ-teritoriale ale s.
Goteşti, r-nul Cantemir, Etapa III” a primăriei com. Goteşti, r-nul Cantemir.

Întocmit:
un act de control la compartimentul resurse acvatice;
un control inopinat în vederea respectării legislaţiei ecologice în vigoare la
Coperativa de Întreprinzători „Fructagrocom” din s. Bardar, r-nul Ialoveni;
un control inopinat cu privire la situaţia creată în s. Goteşti , r-nul Cantemir
în urma ploilor abundente şi extinderea rîpilor ce prezintă pericol pentru
securitatea locuitorilor şi măsurile urgente de prevenire;
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Efectuat,
o deplasare în or. Călăraşi, s. Ţîbirica cu privire la construcţia unui iaz,
prelevarea probelor de sol de către CIE AE Chişinău.
c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare.
1.
2.

Resurse
umane
Financiară

3.
Juridică

Numărul de personal - 304.
- Contribuţia la FEL –conform planului de finanţare s-au aprobat venituri şi
cheltuieli pentru anul 2013 în sumă de 8700,0 mii lei, iar planul precizat pentru
perioada de gestiune (ianuarie-septembrie) constituie 7300,0 mii lei. De la
începutul anului 2013 au fost înregistrate venituri în sumă de 10142,2 mii lei,
inclusiv săptămîna curentă – 142,0 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de la 20.09.2013 constituie –
5005,8 mii lei.
- Servicii ecologice prestate contra plată. Situaţia de la 20.09.2013 - suma
acumulărilor la venituri constituie 2535,4 mii lei, inclusiv săptămîna curentă –
93,2 mii lei (sau cu 79,8 % din cele planificate pentru 9 luni – 3176,4 mii lei).
Soldul disponibil din veniturile acumulate pentru perioada de raportare a
situaţiei de la 20.09.2013 constituie - minus 184,4mii lei.
Examinat (sub aspect juridic)şi perfectat:
proiectul Codului de procedură administrativă, nr. intrare 2094-C din
05.09.2013, parvenită de la Ministerul Mediului cu nr. intrare 426-C din
23.08.2013, fiind perfectat şi prezentat Avizul nr. 1893 din 16.09.2013;
scrisoarea parvenită de la Procuratura Anenii Noi nr. 1881 din 10.09.2013 cu
privire la refuz în pornirea urmăririi penale şi anularea ordonanţei din
19.03.2012, fiind perfectată plîngerea nr.1883 din 16.09.2013 către
Judecătoria Anenii Noi, împotriva ordonanţei din 10.09.2013 a procurorului
interimar al raionului Anenii Noi, dlui Roman Dorogan de refuz în pornirea
urmăririi penale şi anularea ordonanţei 19.03.2012;
scrisoarea parvenită de la Judecătoria sec. Rîşcani nr. 42751 din 23.08.2013,
cu privire la Remiterea Cererii de chemare în judecată depusă de dl Sapunji
Matvei către IES, fiind perfectată şi expediată în adresa Judecătoriei
Rîşcani, mun. Chişinău, Referinţa nr.1918 din 20.09.2013;
notă de serviciu depusă de dl Boldurescu Adrian, şef interimar, Agenţia
ecologică Chişinău, cu privire la aprecierea acţiunilor executorului Avizului
privind coordonarea recepţiei finale a obiectivului reprofilat, fiind perfectat
răspunsul nr. 1894 din 16.09.2013.
scrisoarea nr. 1886 din 16.09.2013 către subdiviziunile aparatului central al
IES, Agenţiilor şi Inspecţiilor ecologice teritoriale, Agenţiei Naţionale de
Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice, Agenţiei pentru
Geologie şi Resurse Minerale, prin care s-a solicitat în termen de pînă la
19.09.2013 ora 1200, prezentarea informaţiei privind controalele planificate,
inopinate iniţiate şi despre rezultatele efectuării acestora pe perioada
trimestrul III al anului 2013, care urmează a fi incluse în Registrele de
evidenţă a controalelor, informaţia solicitată fiind rectificată şi sistematizată,
ulterior urmînd a fi prezentată Cancelariei de Stat a RM.

Raport de activitate a IES

A efectuat:
la 19.09.2013 în comun cu Direcţia inspectare florei şi faunei, o deplasare în
sat. Bobeica, r-nul Hînceşti, în vederea verificării datelor din Actul
inspectării îndeplinirii cerinţelor privind protecţia mediului şi folosirea
raţională a resurselor naturale cu nr. 072821 din 20.08.2013.
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.
Verificat şi coordonat:
proiectele de ordine cu privire la personal, de activitate curentă a IES, fiind
asigurată temeinicia şi legalitatea emiterii acestora.
2. Planificarea activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu A/I Ecologice
pentru săptămîna următoare.
1.

Acţiuni
măsuri

şi De examinat şi supus expertizei/autorizării,
● 32 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective.
De examinat( demersuri, petiţii, solicitări, etc.,)
materialele parvenite din partea primăriei satului Ciuciuleni, raionul
Hînceşti privind autorizarea tăierii arborilor din fondul forestier
gestionat;
solicitarea cu privire la eliberarea Autorizaţiei de emisii AEPA pentru 5
întreprinderi:
1. G.Ţ. „Guidea Nicolai Petru”, com. Vărzăreşti, s. Şendreni, r-nul Nisporeni;
2. Î.I. „Mămăligă Mădălina”, s. Bălăureşti, r-nul Nisporeni;
3. Î.M. „Tirex Petrol” S.A., SACG-48, str. Suveranităţii, f/n, or. Nisporeni;
4. Î.M. „Tirex Petrol” S.A., SACG-19, s. Bursuc, r-nul Nisporeni;
5. G.Ţ. „Ulinici Tamara Ion”, s. Vărzăreşti, r-nul Nisporeni.
solicitarea Biroului Naţional de Statistică, în adresa Ministerului Mediului,
de a i se oferi date privind emisiile de bioxid de carbon de la sursele
staţionare şi mobile începînd cu a. 2000 pentru completarea Obiectivului 7
„Asigurarea durabilităţii mediului” al Obiectivelor Mileniului şi plasarea
informaţiei pe site-ul oficial al BNS;
solicitarea adresată Ministerului Mediului şi Inspectoratului Ecologic de
Stat a „Danube Logistics” referitor la autorizarea lucrărilor de menţinere a
acvatoriului Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti (PILG);
cererea S.R.L. „Vildvast-Prest” de examinare a proiectului depozitului
pentru păstrarea şi prelucrarea produselor agricole din or. Străşeni.
De efectuat,
● un raid în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj;
● deplasări după caz.
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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; 310 angajaţi.

Vitalie CURARARI,
Şef al Inspectoratului

Ex.D.Osipov 22-69-15

