Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 30.04.2014 până la 08.05. 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 323 acte de control;
- au fost întocmite 253 procese-verbale ( art.154 – 101; art.142 - 4; art.
to-are
122 – 4; art.156 - 4; art.116 – 11; art.114 – 37; art.109 – 32; art.143 – 5;
pe
art.136 – 17; art. 127 – 5; art.181 – 2; art.135 – 6;art.137 – 1; art.110 –
Inspect
2; art.130 – 1; art.149 – 2; art.337 – 1; art.111 – 5; art.115 – 4; art.140 –
o-rat.
5; art.119 – 1; art.144 – 1; art.147 - 2);
-

au fost prestate servicii în valoare de 64 467 lei;
au fost înaintate amenzi în valoare de 128 480 lei;
plata pentru poluarea mediului calculată 97 905 lei;

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 52 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:
- 22 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 7 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 7 avize ale expertizei ecologice de stat;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 5 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 30 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 44 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;
IES a recepţionat de la Minister prin poşta electronică 6 demersuri, care
au fost distribuite pentru procesare în termenii indicaţi.
Colaboratorii IES au participat la 4 seminare sau şedinţe în afara
Inspectoratului.
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3.

1.

Cazuri
relevan
te

Acţiuni
şi
măsuri
curente
de
mediu.

Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii.
Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului Mediului
(08.05.2014, ora 1200).
b) Probleme de fond.
Examinat,
şi avizat 2 dosare cadastrale cu privire la modificarea categoriei de
destinaţie a terenurilor;
şi avizat un proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea
destinaţiei terenului agricol;
petiţia dlui Grosu Nicolai cu privire la depozitarea neautorizată a deşeurilor
în s. Iabloana, r-nul Glodeni;
scrisoarea parvenită de la Mişcarea Ecologistă din Moldova cu privire la
prezentarea informaţiei necesare pentru editarea buletinului periodic ,,
Cronica Apelor”, pentru trimestru I al anului 2014;
petiţia unui locatar din or. Durleşti cu privire la poluarea rîuleţului din
localitate.
petiţia cet. Rusu Aleona, locuitoare a satului Sauca, raionul Ocniţa privind
tăierea ilicită a arborilor.
la faţa locului plîngerea unui grup de locuitori din satul Coşerniţa, raionul
Criuleni privind legalitatea amplasării unei stîni;
Suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 2 documentaţii de proiect - 4194 lei;
Suma transferului de către beneficiari pe contul special al IES pentru servicii
prestate complementare (pentru analizele de laborator) la 5 documentaţii de
proiect – 8604 lei.
Eliberat,
5 avize ale expertizei ecologice la proiectul de execuţie:
1. „Reparaţia unei porţiuni de drum în s. Covurlui, r-nul Leova, cu lungimea de
950m”, primăria satului Cuvurlui;
2. „Alimentarea cu apă şi canalizare a satului Şercani, comuna Pohrebeni, r-nul
Orhei”, primăria comunei Pohrebeni;
3. „Reconstrucţia, reutilarea cazangeriei cu schimbarea destinaţiei imobilului în
fabrică pentru producerea furajelor combinate în satul Floreni, r-nul Anenii Noi” al
S.A. „Floreni”;
4. „Staţia de alimentare cu gaz lichefiat SAAG-M5 din or. Străşeni” al S.R.L.
„Vero-Nadina”;
5. „Alimentarea cu apă, evacuarea şi epurarea apelor uzate în comuna Bobeica,
r-nul Hînceşti”, primăria comunei Bobeica.

Efectuat:
O deplasare în rl Criuleni, satul Coşerniţa cu privire la verificarea legalităţii
dării în arendă a unui lot de pămînt şi construcţia unui iaz din localitate
coordonările autorizaţiilor de tăiere şi avizelor de atribuire a terenului pentru
edificarea construcţiilor în mun. Chişinău, care vor fi eliberate de către
Agenţia ecologică Chişinău.
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Participat:
la seminarul organizat de MM cu privire la sistemul informaţional comun de
mediu în vecinătatea europeană (enpi-seis) –implimentarea fluxurilor de
date prioritare;
la seminarul organizat de Ministerul Afacerilor Interne al Republici
Moldova, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale privind
informarea populaţiei despre pericolul inundaţiei pentru localităţiile în
bazinul rîului Nistru.
la data de 05-07.05.14 (Popriţac Rodica) la seminar cu tema Elaborarea şi
coordonarea proiectelor de acte normative deşfălurat la Academia de
Administrare Publică de pe lîngă Preşetintele RM.
la şedinţa cu privire la realizarea Proiectului interregional de gestionare a
deşeurilor solide.
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 5 proiecte de execuţie:
6. „Alimentarea cu apă a s. Vărzăreştii Noi, r-nul Călăraşi”, primăria satului
Vărzăreştii Noi;
7. „Valorificarea zăcămîntului de calcar cretos-silicios „Vărăncău” (blocul
I,II,III) şi recultivarea carierei din s. Vărăncău, r-nul Soroca” al S.R.L.
„Miriamis”;
8. „Staţie multicarburant de alimentare a autovehiculelor nr.2 din str. A.
Botezatu, or. Chişinău. Reconstrucţie” al S.R.L. „Lukoil-Moldova”;
9. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaze lichefiate din str.
Bucovinei, com. Stăuceni, mun. Chişinău” al S.R.L. „Danatpet”;
10. „Spălătorie auto pe str. Petricani, 20, or. Chişinău” al persoanei fizice
Mamaliga Ion.
Întocmit:
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Sîrbu Nicolae 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.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Birman Mihail pentru
încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154 CC al
R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Ţurcan Oleg pentru
colectarea sau nimicirea plantelor, capturarea sau nimicirea animalelor
incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova şi în anexele la Convenţia
privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de
dispariţie în temeiul art. 140 alin.(1), CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o
amendă de 1000,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Purici Serghei pentru
colectarea sau nimicirea plantelor, capturarea sau nimicirea animalelor
incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova şi în anexele la Convenţia
privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de
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dispariţie în temeiul art. 140 alin.(1), CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o
amendă de 1000,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Supceanu Olga pentru
colectarea sau nimicirea plantelor, capturarea sau nimicirea animalelor
incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova şi în anexele la Convenţia
privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de
dispariţie în temeiul art. 140 alin.(1), CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o
amendă de 1000,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Dron Dmitrii
pentru
colectarea sau nimicirea plantelor, capturarea sau nimicirea animalelor
incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova şi în anexele la Convenţia
privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de
dispariţie în temeiul art. 140 alin.(1), CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o
amendă de 1000,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Cernei Parascovia pentru
colectarea sau nimicirea plantelor, capturarea sau nimicirea animalelor
incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova şi în anexele la Convenţia
privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de
dispariţie în temeiul art. 140 alin.(1), CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o
amendă de 1000,0 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-mai) constituie 4718,4 mii lei. De la
începutul anului 2014 au fost înregistrate venituri în sumă de 7252,8 mii lei,
inclusiv săptămîna curentă – 252,3 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 08.05.2014,
constituie – 3033,3 mii lei.
- Servicii ecologice prestate contra plată. Situaţia de la 05.05.2014, suma
acumulărilor la venituri constituie 2439,1 mii lei, inclusiv săptămîna curentă
– 154,4 mii lei sau cu 19% mai mult decît cele planificate pentru lunile
ianuarie-mai– 2034,6 mii lei. Soldul disponibil din veniturile acumulate
pentru perioada de raportare, situaţia de la 08.05.2014, constituie 1014,2 mii
lei.
Juridică Au examinat:
solicitarea Guvernului nr. 2503-165 din 25 aprilie 2014, înaintată
autorităţilor administraţiei publice centrale, cu privire la prezentarea spre
promovare în şedinţa de Guvern pînă la data de 10 mai curent, a proiectelor
de acte normative în corespundere cu prevederile art. 44 alin. (2) din Legea
nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale
altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, fiind eliberat
răspunsul corespunzător;
proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la iniţierea negocierilor asupra
proiectului Acordului-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi
Corporaţia Financiară Nordică de Mediu, înaintat spre avizare în adresa
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Ministerului Mediului de către Ministerul Economiei prin scrisoarea nr.
06/2-2498 din 24.04.2014, fiind eliberat avizul nr. 799 din 06.05.2014;
proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la iniţierea negocierilor asupra
proiectului Acordului de contribuţie între Guvernul Republicii Moldova şi
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la
participarea Guvernului Republicii Moldova în Fondul Parteneriatului
Europei de Est pentru eficienţă Energetică şi Mediu înaintat spre avizare în
adresa Ministerului Mediului de către Ministerul Economiei prin scrisoarea
nr. 06/2-2497 din 24.04.2014, fiind eliberat avizul nr. 798 din 06.05.2014;
raportul de expertiză anticorupţie asupra proiectului Hotărîrii de Guvern
privind aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra
activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc pentru domeniul
protecţiei mediului şi folosirii resurselor naturale, comentariile fiind expuse
în tabelul divergenţelor.
Au elaborat:
scrisoarea nr. 01-07/810 din 07.05.2014 înaintată către Ministerul Justiţiei
pentru examinare şi expertizarea proiectului Hotărîrii Guvernului privind
aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii
de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc pentru domeniul protecţiei
mediului şi folosirii resurselor naturale;
scrisoarea nr. 806 din 07.05.2014 înaintată dlui Roman Moraru, şef Direcţie
Investigare Fraude Economice a INI a IGP al Ministerului Afacerilor Interne
privind prezentarea suplimentară a unor materiale la demersul IES nr. 566
din 01.04.2014.
Au participat:
la 06.05.2014 şi 08.05.2014 la proba scrisă în cadrul comisiei de ocupare a
funcţiilor publice vacante a 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:
rapoartele săptămînale cu privire la rezultatele controalelor
planificate/inopinate efectuate de către subdiviziunile teritoriale ale 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
55 proiecte de execuţie (dintre care, la 7 - examinarea este suspendată) şi,
după caz, de eliberat avizele respectiv la cele examinate.

Raport de activitate a IES

De examinat( demersuri, petiţii, solicitări, etc.
solicitarea cu privire la eliberarea Autorizaţiei pentru emisia poluanţilor în
atmosferă ( AEPA) pentru 1 întreprindere: SRL ”Rioserg-Agro”, s.
Paşcani, r-nul Hînceşti. nr.1024 din 07.05.2014, executor - M. Petreanu.
Interpelarea avocatului Denis Ulanov de a i se comunica procedura
efectuării inventarierii emisiilor de poluanţi în aerul atmosferic;
propunerile d-lui Akimov A. referitor la modul de autorizare a emisiilor de
poluanţi în aerul atmosferic;
solicitarea Guvernului RM privind urgentarea prezentării procuraturii
Generale a deocumentelor privind modificarea categoriei de destinaţie a
10,0 ha de terenuri agricole, proprietate privată a Întreprinderii cu Capital
Străin «KNAUF-GIPS» S.R.L. din extravilanul s. Criva, raionul Briceni.
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.

