Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 18.04.2014 până la 25.04. 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 279 acte de control;
- au fost întocmite 267 procese-verbale
( art.154 – 100; art.142 - 1;
to-are
art. 122 – 12; art.156 - 11; art.116 – 8; art.114 – 23; art.109 – 34; art.147
pe
– 1; art.143 – 11; art.136 – 25; art. 127 – 8; art.181 – 4; art.135 – 3;
Inspect
art.112 – 1; art.137 – 1; art.110 – 2; art.114 - 9; art.111 – 2; art.119 – 2;
o-rat.
art.337 – 4; art.141 – 1; art.115 – 4; );
-

au fost prestate servicii în valoare de 102 617 lei;
au fost înaintate amenzi în valoare de 148 540 lei;
plata pentru poluarea mediului calculată 72 782 lei;

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 66 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:
- 26 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 4 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 6 avize ale expertizei ecologice de stat;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 7 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 31 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 6 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 34 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;
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Articole:
 IE Şoldăneşti - „Lucrările de salubrizare prelungesc desfăşurarea în orăşelul
Şoldăneşti”.
 IE Căuşeni - televiziunea locală „Studio-L” cu tema: „Apelul IES cu
privire la neadmiterea arderii anvelopelor uzate”.

3.

Cazuri
relevan
te

Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii.
b) Probleme de fond.

1.

Acţiuni
şi
măsuri
curente
de
mediu.

Examinat,
solicitarea MM cu privire la nominalizarea reprezentanţilor din cadru IES
pentru includerea în grupul de lucru cu privire la evaluarea proiectelor ce ţin
de gestionarea riscurilor de inundaţii;
petiţia cet. Serghei Todiraş cu privire la construcţia unei haznale
impermiabile şi WC de curte în zona de protecţie a fîntînii de mina din str.
Stepnaia, s. Voloviţa, rl Soroca de către cet. Buciuceanu Ghenadie;
scrisoarea dnei Aurelei Grigoriu, Avocat Parlamentar cu privire la mirosul
insuportabil pe care î-l suportă locuitorii s. Hîjdieni, rl Glodeni;
suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 1 documentaţie de proiect - 5400 lei;
suma transferului de către beneficiari pe contul special al IES pentru servicii
prestate complementare (pentru analizele de laborator) la 1 documentaţie de
proiect – 1686,61 lei;
şi remis inventarul surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic pentru
2 întreprinderi :
1. S.R.L. ”Rioserg-Agro”, s. Pascani, r-nul Hincesti.
2. S.A. ”Sudzucker-Moldova”, str. 27august, 1, or. Drochia.
materialele parvenite din partea cet. V. Grosu privind autorizarea tăierilor
de igienă a 17 arbori de pe terenul privat cu nr. cadastral 0100101883 din
str. Arborilor, 7, mun. Chişinău, fiind preconizată obţinerea unui volum de
1,8 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea Primăriei com. Stăuceni, mun. Chişinău
privind autorizarea defrişării a 11 arbori şi curăţirea ramurilor uscate a 21
arbori fitosanitar necorespunzători situaţi pe teritoriul liceului teoretic
„Dragoş Vodă” şi grădiniţei de copii „Sălcioara” din com. Stăuceni, mun.
Chişinău, fiind preconizată obţinerea unui volum de 8,19 m3 masă
lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea Î.M. „Întreprinderea pentru gospodărirea
spaţiilor verzi” privind autorizarea defrişării unui arbore de specia plop
canadian din str. A. Diordiţa, mun. Chişinău.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul preturii Rîşcani privind acapararea terenurilor din proprietate
municipală. Ca rezultat au fost întocmite 2 procese-verbale cu privire la
contravenţie.
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petiţia cet. S.Vladarciuc parvenită în adresa Ministerului Mediului referitor
la vinderea terenurilor agricole din fîşia de protecţie a r. Ichel din com.
Grebleşti, rl. Străşeni.
petiţia parvenită repetat a dlui A. Miţcul privind construcţia crescătoriilor
de puit de peşte în apele naturale a
r. Nistru în preajma s. Cocieri, rl
Dubăsari.
Eliberat,
2 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie:
1. „Staţie de alimentare a automobilelor cu produse petroliere şi gaz lichefiat pe
drumul R3 Chişinău-Hînceşti-Cimişlia-Basarabeasca, km.7+874-7+966 (partea
dreaptă)” al S.R.L. „Saverin Prim”. Restituit fără acordare;
2. „Proiectarea reţelelor de apeduct şi canalizare în com. Pecişte, r-nul Rezina,
primăria s. Pecişte”, primăria s. Pecişte. Restituit fără acordare.
Autorizaţie de Emisii a Poluanţilor în Atmosferă în baza soluţiilor de
proiect pentru 1 întreprindere.
Efectuat:
o deplasare în r-nul Floreşti cu privire la efectuarea controlului ecologic la
baza de aviaţie militară Mărculeşti , Aeroportul International Mărculeşti,
cariera SRL “OSIRIS –Com” în comun cu inspectorii IE Floreşti;
Participat:
la a patra sesiune a atelierului de lucru privind Prevenirea şi controlul
integrat al poluării şi sistemul autorizaţiilor de mediu, desfăşurat în perioada
23-24 aprilie 2014, în Batumi, Georgia, eveniment organizat în cadrul
Proiectului Regional finanţat de UE ”Guvernarea Calităţii Aerului în Ţările
din Europa de Est” (Dra Moldovan Anna).
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 7 proiecte de execuţie:
1. „Staţie de alimentare cu poduse petroliere şi gaz lichefiat din s. Tomai, r-nul
Leova” al S.R.L „Tevassar-Gaz”;
2. „Reparaţia str. I. Spirin, or. Cahul (acualizat)”, primăria or. Cahul;
3. „Spălătorie auto în satul Răzeni, r-nul Ialoveni” al persoanei fizice Ţîrchi
Radu;
4. „Complex zootehnic din extravilanul s. Năvîrneţ, r-nul Făleşti” al S.R.L.
„Gifis-Farm”;
5. „Reţele de apeduct din s. Nimereuca, r-nul Soroca”, primăria comunei
Nimereuca;
6. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din str. Lenin colţ
cu str. Sovetscoi Armii din or. Vulcăneşti” al S.R.L.„Fortress”;
7. „Modernizarea staţiei şi post de alimentare a autovehiculelor cu gaz, în
complex cu staţia existentă de alimentare cu produse petroliere din str. Lenin, 1e, s.
Congaz, r-nul Comrat” al S.R.L. „Vitla-Petrol”.
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Întocmit:
un act de control - SA „Anticor” din str. T. Vladimirescu, 62/1,
or. Durleşti, mun. Chişinău.
un proces-verbal pe art. 109 (1) CC al R.Moldova - S. A. „Anticor” din
str. T. Vladimirescu, 62/1, or. Durleşti, mun. Chişinău.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. F. Melnic pentru ocuparea
nelegitimă a terenurilor, îngrădirea lor, în temeiul art. 116 alin. (2), CC al
R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 1000,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. V.Hvostenco pentru
ocuparea nelegitimă a terenurilor, îngrădirea lor, în temeiul art. 116 alin.
(2), CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 1000,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. C.Magaru pentru tăierea
ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin.(1),
CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 1000,0 lei, prejudiciul
cauzat mediului este 2189,58 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. N.Florea pentru tăierea
ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin.(1),
CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 1000,0 lei, prejudiciul
cauzat mediului este 1514,54 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. D.Rusnac pentru tăierea
ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin.(1),
CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 1000,0 lei, prejudiciul
cauzat mediului este 3660,1 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. A.Florea pentru tăierea
ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin. (2),
CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 1000,0 lei, prejudiciul
cauzat mediului este 4620,0 lei.
c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare.
1.
2.

3.

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 6831,4 mii lei,
inclusiv săptămîna curentă – 213,8 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 25.04.2014,
constituie – 2931,9 mii lei.
- Servicii ecologice prestate contra plată. Situaţia de la 25.04.2014, suma
acumulărilor la venituri constituie 2233,9 mii lei, inclusiv săptămîna curentă
– 80 mii lei sau cu 42% mai mult decît cele planificate pentru luna ianuarieaprilie – 1569,6 mii lei. Soldul disponibil din veniturile acumulate pentru
perioada de raportare, situaţia de la 25.04.2014, constituie 821,1 mii lei.
Juridică Au examinat:
proiectul Legii cu privire la modificarea şi completarea Codului de procedură
penală şi proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de
lege în cauză, înaintat spre avizare Ministerului Mediului de către
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Ministerul Justiţiei prin scrisoarea nr.10/3529 din 11.04.2014, fiind eliberat
avizul IES nr.734 din 22.04.2014 referitor la susţinerea proiectului.
indicaţia Guvernului RM nr. 1429-346 din 15.04.2014
înaintată
conducătorilor a cinci ministere, privind examinarea propunerilor Dlui V.
Nemerenco, pretorul sectorului Buiucani (demersul nr. 22/150 din
07.04.2014) referitor la necesitatea ajustării unor acte legislative, parvenită
în adresa Ministerului Mediului (nr. de intrare 212-c din 15.04.2014) cu
necesitatea informării Ministrului Economiei despre rezultatul examinării,
fiind perfectat şi eliberat avizul IES nr. 741 din 23.04.2014 cu propuneri şi
recomandări de rigoare.
solicitarea Cancelariei de Stat nr. 1429-352 din 17.04.2014 privind
examinarea proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative (nr. 151 din 11.04.2014) iniţiativa legislativă a unor deputaţi din
Parlament, cu prezentarea avizului Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor pentru elaborarea proiectului Avizului cu poziţia unică a
Guvernului, parvenit în adresa Ministerului Mediului (nr. de intrare 224-c
din 17.04.2014), fiind perfectat şi eliberat avizul IES nr. 759 din
25.04.2014 cu propuneri şi obiecţii de rigoare.
Au participat:
la 18.04.2014 în şedinţa de judecată la Judecătoria sectorului Rîşcani pe
dosarul Cataraga Svetlana către Ministerul Mediului, Inspectoratul Ecologic
de Stat privind contestarea actului administrativ – ordinului de încetare a
raportului de serviciu prin destituire, urmare a incompetenţei profesionale
stabilită în urma obţinerii calificativului nesatisfăcător la evaluarea anuală a
performanţelor profesionale, fiind depusă în corespundere cu art. 271 Cod
civil al RM o cerere de respingere a acţiunii ca fiind depusă cu încălcarea
termenului de prescripţie (expirarea termenului de prescripţie extinctivă), în
legătură cu care fapt reprezentantul reclamantei a solicitat amînarea
examinării în vederea posibilităţii expunerii asupra acesteia, şedinţa de
judecată fiind amînată pentru 12.05.2014.
la 23.04.2014 la proba verbală (interviu), în cadrul comisiei de ocupare a
funcţiilor publice vacante din cadrul subdiviziunilor IES;
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:
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
56 proiecte de execuţie (dintre care, la 7 - examinarea este suspendată) şi,
după caz, de eliberat avizele respectiv la cele examinate.
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De examinat( demersuri, petiţii, solicitări, etc.,
solicitarea cu privire la eliberarea Autorizaţiei pentru emisia poluanţilor în
atmosferă ( AEPA) pentru 1 întreprindere: S.A. ”Incomlac”, str. Calea
Ieşilor, 180, mun. Bălţi;
interpelarea avocatului Denis Ulanov de a i se comunica procedura
efectuării inventarierii emisiilor de poluanţi în aerul atmosferic;
scrisoarea DAMEP a Ministerului Mediului cu privire la numirea în
Grupul de lucru a Ministerului Economiei a persoanelor responsabile de
serviciile publice prestate de IES;
indicaţia Guvernului Republicii Moldova nr.1460-162 din 27.02.2014
privind cererea SA INTERTUR cu privire la aprobarea planului geometric
pentru înregistrarea în registrul de stat al bunurilor imobile ca proprietate a
statului a terenului aferent, cu nr. cadastral 0122103033, construcţiilor
proprietate privată a SA INTERTUR cu suprafaţa de 2,7937 ha amplasate
în fîşia riverană a lacului de acumulare Ghidighici.
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.

