Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 28.03.2014 până la 04.04. 2014
Vitalie CURARARI, şef al Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax:
226915.
ies@mediu.gov.md; str. Cosmonauţilor 9

Nr
.

Compo
nenta
I.

Material descriptiv
Activităţi curente de mediu ale direcţiilor şi secţiilor specializate ale IES.
a) Generalizarea activităţii subdiviziunilor IES, inclusiv A/I Ecologice.

1.

Realiză
ri
Realizări mai importante din activitatea de bază:
totaliza
- au fost întocmite 301 acte de control;
- au fost întocmite 322 procese-verbale
( art.154 – 154; art.142 - 7;
to-are
art. 122 – 8; art.156 - 2; art.116 – 17; art.114 – 8; art.109 – 32; art.147 –
pe
4; art.111 – 3; art.143 – 6; art.136 – 29; art. 127 – 3; art.115 – 6; art.181
Inspect
– 6; art.135 – 5; art.113 – 7; art.137 – 7; art.144 –2; art.120 – 1;
o-rat.
art.130- 5 ; art.110 – 1; art.128 – 1; art.95 – 1; art.119 – 2; art.337 – 2;
art.118 - 3 );
-

au fost prestate servicii în valoare de 74 504 lei;
au fost înaintate amenzi în valoare de 162 700 lei;
plata pentru poluarea mediului calculată 96 409 lei;

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 76 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:
- 47 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 11 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 7 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
- 9 avize ale expertizei ecologice de stat;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 4 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 47 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 13 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 42 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;
Articole,
 IE Leova - Ziarul ,,Cuvîntul liber” cu tema: ,,Ziua mondială a apei”.
 IE Şoldăneşti - TV ,,Impuls” pe tema: ”Interzicera pescuitului în bazinele
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naturale”.
 IE Rîşcani - televiziunea locală ,,Denavia TV” privind organizarea,
participarea la acţiunea Ora Planetei 2014.
 IE Edineţ - ziarul raional „Curierul de Edineţ” pe tema: „Ora planetei”.

2.

3.

1.

pagina
web
IES
Cazuri
relevan
te

Acţiuni
şi
măsuri
curente
de
mediu.




Ora Planetei – 2014” la Orhei.
Agenda Întrunirii Activului IES.

Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii.
Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului Mediului
(31.03.2014, ora 1200).
b) Probleme de fond.
Examinat,
şi avizat un dosar cadastral privind schimbarea categoriei de destinaţie a unui
teren;
şi avizat 3 proiecte de HG privind transmiterea unor terenuri;
demersul Cancelariei de Stat privind amplasamentul unui teren din
prim.Vatra, mun.Chişinău;
petiţia cu privire la activitatea mini - fermei cet. Mihail Buga, r-nul Criuleni,
s. Micleşti;
petiţia parvenită de la cet. Ţuguţchi Irina cu privire la legiferarea amplasării
viceului în curtea blocului;
solicitarea Inspectoratului general de poliţie cu privire la agenţii economici
care au permisiunea extragerii de nisip SC ,,Inamstro” şi ÎS ,,Portul Fluvial
Ungheni”;
petiţia parvenită de la cet.Viorica Dolghi cu privire la deţinerea şi
sacrificarea vitelor de către cet. Dolghi Serghei pe teren privat din
intravilanul s. Step Soci, rl Orhei.
materialele parvenite din partea Serviciului Protecţie şi Pază de Stat din
str. Sf. Ţării, 26, mun. Chişinău privind autorizarea tăierii de igienă a 5
arbori fitosanitar necorespunzători, fiind preconizată obţinerea unui volum
de 13,36 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 tăierilor de igienă a 1 arbore din Str. Calea
Ieşilor, 7, fiind preconizată obţinerea unui volum de 1,14 m3 masă
lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea ÎM „ Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor
Verzi” privind autorizarea tăierilor de igienă a 44 arbori, din str.
Studenţilor, 14 fiind preconizată obţinerea unui volum de 8,5 m3 masă
lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea SRL „Silentagro” privind autorizarea
tăierilor de igienă a 3 arbori şi curăţire a altor 16 din str. Nicolae Costin,
44, fiind preconizată obţinerea unui volum de 2,21 m3 masă lemnoasă.
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Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea Comunităţii Evreieşti din R.Moldova
privind autorizarea tăierilor de igienă a 6 arbori din str. Rabbi Ţilirson, 8,
mun. Chişinău, fiind preconizată obţinerea unui volum de 6,77 m3 masă
lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea cet. Alaiba Larisa privind autorizarea
tăierilor de igienă a 3 arbori din str. Vînătorilor, 33, fiind preconizată
obţinerea unui volum de 2,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea SRL „Dov Impex” privind autorizarea
lucrărilor de transplantare a 2 ienuperi, 1 molid, 2 bucsuşi, 3 un. Măcieş
din str. Igor Vieru, 6/3.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de transplantare corespunzător.
sesizarea cu ieşire la faţa locului parvenită în adresa Ministerului Mediului
din partea Procuraturii raionului Cantemir privind stabilirea suprafeţei
incendiate şi prejudiciului cauat florei şi faunei prin arderea învelişului
vegetal al rezervaţiei naturale mixte „Lunca inundabilă a rîului Prut la sud
de oraşul Camtemir”. Rezultatele au fost expediate solicitantului;
sesizarea cu ieşire la faţa locului parvenită în adresa IES din partea CNA
privind tăierea ilicită a unei suprafeţe de pădure din cadrul Primăriei
Tătărăşti, r-nul Cahul. Rezultatele au fost expediate solicitantului;
scrisoarea la solicitarea Direcţiei Investigare a Fraudelor Economice din
cadrul MAI, a fost creat un grup de lucru pentru efectuarea unui control
privind incălcările legislaţiei silvice în ocolul silvic Capriana a ÎSC
Străşeni;
suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 1 documentaţie de proiect - 1602 lei;
suma transferului de către beneficiari pe contul special al IES pentru
servicii prestate complementare (pentru analizele de laborator) la 3
documentaţii de proiect – 3583,60 lei;
proiectele normativelor emisiilor limitat admisibile (ELA) de poluanţi în
aerul atmosferic şi eliberatăAEPA respectiv pentru 1 întreprindere : S.A.
„Combinatul de articole din carton”, str. Transnistria, 16, or. Chişinău.

Eliberat,
4 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie:
1. „Reproiectarea staţiei de epurare din s. Vălcineţ, r-nul Călăraţi”, primăria
satului Vălcineţ;
2. „Construcţia reţelelor de canalizare şi a unei staţii de pompare în partea de
nord-vest a or. Cimişlia”, primăria oraşului Cimişlia;
3. „Apeduct de grup de apă potabilă spre satele Buşila, Chirileni şi Crăseni, rnul Ungheni”, primăria satului Buşila;
4. „Obiectiv acvatic al gospodăriei bioorganice „Gura Bîcului”, lîngă satul
Varniţa, r-nul Anenii Noi”, al S.A. „DAAC Hermes”. Restituit fără acordare;
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Efectuat:
o deplasare în r-nul Cantemir, s. Goteşti cu privire la rîpa care se adînceşte
punînd în pericol casele de locuit din apropiere. Controlul a fost efectuat în
comun cu AE Chişinău, CIE Chişinău.
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 4 proiecte de execuţie:
1. „Cazangeria cu gaze naturale încorporată în clădirea de producere nr.1 a
S.A. „Universcom” din str. Petricani, 21/3, or. Chişinău” al S.A.
„Universcom”;
2. „Canalizarea menajer-fecaloidă din str. Cojbuc, Şoimilor, or. Durleşti, mun.
Chişinău”, primăria or. Durleşti;
3. „Staţia de sortare a deşeurilor solide din or.Floreşti”, primăria or. Floreşti;
4. „Reparaţia drumului R3 Chişinău-Hînceşti-Cimişlia-Basarabeasca, km 3170 (BERD) Etapa I”, Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”.
Pregătit:
răspuns la demersul unui grup de cetăţeni din s.Horodişte, r-nul Rîşcani cu
privire la modificarea terenurilor în legătură cu extragerea substanţei
minerale utile a zăcămîntului de calcar brut şi construcţia fabricii de
spargere şi sortare de SRL ,,Stănca-Nord”;
răspuns la petiţia dnei Cliuev Elena din str. Cimbrului 15, or. Chişinău
privind incomodităţile de trai create de vecinul din zona locativă;
răspuns penrtu „Apele Moldovei”cu privire la nominalizarea persoanei în
grupul de lucru pentru elaborarea legislaţiei secundare întru implementarea
Legii nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi
de canalizare.
Întocmit:
un proces-verbal cu privire la contravenţie reprezentantului SRL „SportAuto” GT pentru tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în
temeiul art. 122 alin.(1), CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de
8000,0 lei, prejudiciul cauzat mediului este 5101,8 lei.
c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare.
1.
2.

Resurse Numărul de personal - 304.
umane
Financi
- contribuţia la FEL –conform planului de finanţare s-au aprobat venituri şi
ară
cheltuieli pentru anul 2014 în sumă de 8 700,0 mii lei, iar planul precizat
pentru perioada de gestiune (ianuarie-aprilie) constituie 4118,4 mii lei. De la
începutul anului 2014 au fost înregistrate venituri în sumă de 6032,3 mii lei,
inclusiv săptămîna curentă – 351,7 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 04.04.2014
constituie – 4574,6 mii lei.
- Servicii ecologice prestate contra plată. Situaţia de la 04.04.2014, suma
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acumulărilor la venituri constituie 1859,5 mii lei, inclusiv săptămîna curentă
– 141,7 mii lei sau cu 18% mai mult decît cele planificate pentru luna
ianuarie-aprilie – 1569,6 mii lei. Soldul disponibil din veniturile acumulate
pentru perioada de raportare, situaţia de la 04.04.2014 constituie 961,8 mii
lei.
3.

Juridică Au examinat:
solicitarea Guvernului nr.1408-272 din 26.03.2014 cu privire la examinarea
şi expunerea opiniei asupra amendamentelor deputaţilor din Parlamentul
R.Moldova înaintate la proiectul de lege pentru modificarea unor acte
legislative (iniţiativa legislativă nr. 34 din 4 februarie 2014) parvenită în
adresa Ministerului Mediului, nr. de intrare 172-c din 26.03.2014, fiind
eliberat răspunsul cu nr. 576 din 02.04.2014;
solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr. 01-04/144 din 31.03.2014 cu privire la eliberarea mandatului
de control pentru efectuarea controalelor planificate conform Graficului
controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014 înregistrat de către
Cancelaria de Stat cu nr. 3305-8/26032014, fiind eliberat mandatul de
control nr.05-MC/14;
solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr. 01-04/145 din 31.03.2014 cu privire la eliberarea deciziei de
control pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului
controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014, fiind eliberată
decizia de control nr.20-DC/14;
solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr. 01-04/146 din 31.03.2014 cu privire la eliberarea deciziei de
control pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului
controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014, fiind eliberată
decizia de control nr.21-DC/14;
solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr. 01-04/147 din 31.03.2014 cu privire la eliberarea deciziei de
control pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului
controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014, fiind eliberată
decizia de control nr.22-DC/14;
solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr. 01-04/148 din 31.03.2014 cu privire la eliberarea deciziei de
control pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului
controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014, fiind eliberată
decizia de control nr.23-DC/14;
solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr. 01-04/149 din 31.03.2014 cu privire la eliberarea deciziei de
control pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului
controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014, fiind eliberată
decizia de control nr.24-DC/14;
Au efectuat:
la 04.04.2014 în comun cu Direcţia audit intern o deplasare de serviciu în or.
Orhei în scopul examinării unei petiţii cu ieşirea la faţa locului.
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Au participat:
la data de 31.03.2014 la şedinţa de judecată, Judecătoria Rîşcani pe dosarul
Bularga M. către IES privind contestarea actului administrativ.
la 2.04.2014 la şedinţa de judecată, Judecătoria Rîşcani pe dosarul Popescu L.
către IES privind contestarea actului administrativ;
la 02.04.2014 în incinta Ministerului Mediului, la şedinţa operativă privind
pregătirea proiectului de lege pentru completarea Codului Contravenţional;
la 04.04.2014 la şedinţa organizată de Ministerul Mediului cu convocarea
instituţiilor implicate în examinarea, perfectarea şi eliberarea autorizaţiei de
folosinţă specială a apei prin intermediul ghişeului unic în special referitor la
plăţile care urmează a fi achitate de către beneficiar pentru serviciile prestate
de către Apele Moldovei şi Inspectoratul Ecologic de Stat pentru efectuarea
controlului ecologic la întreprinderi din iniţiativa beneficiarilor.
Au elaborat:
şi prezentat la Judecătoria Rîşcani susţinerile orale pe dosarul Bularga M.
către IES privind contestarea actului administrativ.
cererea de apel la Curtea de Apel Chişinău împotriva Hotărîrii Judecătoriei
Rîşcani pronunţată la 31.03.2014 pe dosarul Bularga M. către IES privind
contestarea actului administrativ.
cererea de apel la Curtea de Apel Chişinău împotriva Hotărîrii Judecătoriei
Rîşcani pronunţată la 31.03.2014 pe dosarul Zgherea C. către Agenţia
ecologică Cahul şi IES privind recuperarea prejudiciului cauzat.
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.
Au verificat şi coordonat:
rapoartele săptămînale cu privire la rezultatele controalelor
planificate/inopinate efectuate de către subdiviziunile teritoriale IES, fiind
rectificate
şi
plasate
pe
portalul
electronic
guvernamental
www.controale.gov.md.
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 şi De examinat şi supus expertizei/autorizării,
măsuri
44 proiecte de execuţie (dintre care, la 7 - examinarea este suspendată) şi,
după caz, de eliberat avizele respectiv la cele examinate.
De examinat( demersuri, petiţii, solicitări, etc.,
solicitarea cu privire la eliberarea Autorizaţiei pentru emisia poluanţilor în
atmosferă ( AEPA) pentru 1 întreprindere: S.R.L. ”Rioserg-Agro”,
s. Pascani, r-nul Hînceşti.
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solicitarea Î.C.S. „Coca-Cola. Îmbuteliere Chişinău” S.R.L. de a i se
prezenta explicaţiile privind procedura şi modul de măsurare a emisiilor de
poluanţi în aerul atmosferic, precum şi calcularea plăţii respecive.
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.

Vitalie CURARARI,
Şef al Inspectoratului.

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

