Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 12.09.2014 până la 19.09. 2014
Vitalie CURARARI, şef al Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax:
226915.
ies@mediu.gov.md; str. Cosmonauţilor 9

Nr
.

1.

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.
Realizăr
i
Realizări mai importante din activitatea de bază:
totalizat
- au fost întocmite 332 acte de control;
- au fost întocmite 306 procese-verbale (art.109 – 21; art.110 –3; art.113
o-are pe
– 1; art. 114 –13; art.115 - 8; art.116 –6; art.122 – 15; art.127 – 2;
Inspecto
art.128 – 4; art.135 – 3; art.136 –21 ; art.137 – 1; art.142– 4; art.144 –
-rat.
1; art.147 –8 ; art. 149-1; art.154 –85 ; art.153– 93; art.156 – 10;
art.181 – 2; art. 143 – 2; art. 120 – 1; art.158 – 1; art.111 - 1);
-

au fost prestate servicii contra plată în valoare de 113 921 lei şi
achitate în valoare 109,5 mii ei;
au fost înaintate amenzi în valoare de 227 000 lei;
plata pentru poluarea mediului calculată este 59 192 lei;

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 45 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:
- 32 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 20 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 8 avize ale expertizei ecologice de stat;




Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 6 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 44 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 16 comisii de recepţie
finală a obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 24 petiţii parvenite în
subdiviyiunile IES în formă de plîngeri şi semnale.
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În conformitate cu Ordinul nr.137 din 15.08.2014 a Şefului IES, cu privire
la deschiderea sezonului de vînătoare 2014-2015 pe parcursul săptămînii,
Inspectoratul Ecologic de Stat în comun cu reprezentanţii din teritoriu ai
Ministerului Afacerilor Interne, Întreprinderilor pentru silvicultură şi Societăţii
Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova au efectuat 24 de raiduri antibraconaj, s-au
întocmit 2 procese-verbale.
Cazuri de extragere ilicită a nisipului şi prundişului nu au fost depistate.
Au fost desfăşurate acţiuni commune cu INP al IGP în cadrul Săptămînii
Mobilităţii Europene.
2.

Articole,
emisiuni

Articole:
 IE Basarabeasca - „Săptămînii Mobilităţii Europene”.
Emisiune, TV:
 IE Glodeni - „Calitatea aerului atmosferic şi sursele mobile de poluare” ;
postul local TV „Prim Glodeni”.

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
(15.09.2014).
b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central).
Examinat:
 solicitarea MM cu privire la prezentarea informaţiei cu privire la lista
localităţilor unde este necesar de construit staţii de epurare;
 solicitarea MM cu privire la desemnarea unui reprezentant din cadrul IES
pentru a fi inclus în componenţa comisiei interdepartamentale care va
elabora un plan de acţiuni cu privire la problemele ecologice în bazinele
acvatice transfrontaliere;
 Suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 2 documentaţii de proiect –5400 lei.
 Suma transferului de către beneficiari pe contul special al IES pentru servicii
prestate complementare (investigaţii pe teren, analize de laborator) la 4
documentaţii de proiect –10522,40 lei;
 şi expediat în adresa Ministerului Mediului răspunsul la petiţia cet. Sergiu
Biliciuc, str. Alexandru cel Bun, nr.40, ap.49, or. Bălţi privind legalitatea
eliberării Avizului expertizei ecologice de stat nr. 05-5-3446/1437 din
02.10.10 la proiectul de execuţie „Staţie de alimentare cu produse petroliere
şi spălătorie auto, drumul naţional R14 (km.10+800 dreapta), s. Ţambula, rnul Sîngerei”;
 materialele parvenite din partea Asociaţiei de Coproprietari în Condominiu
nr. 55/45 COOP, str. Socoleni, 23, mun. Chişinău privind autorizarea tăierii
de defrişare a patru arbori de specii diferite, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 0,78 m3 masă lemnoasă. Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de
tăiere corespunzător.
 materialele parvenite din partea primăriei satului Zabriceni, raionul Edineţ
privind autorizarea tăierii de regenerare rasă şi răritură pe o suprafaţă totală
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de 1,7 ha, fiind preconizată obţinerea unui volum de 85,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător.
 materialele parvenite din partea primăriei comunei Chişcăreni, raionul
Sîngerei privind autorizarea tăierii de igienă şi curăţire pe o suprafaţă totală
de 14,3 ha, fiind preconizată obţinerea unui volum de 58,0 m3 masă
lemnoasă. Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător.
 materialele parvenite din partea Întreprinderei de Stat pentru Silvicultură
„Tighina” privind autorizarea tăierii diverse în ocoalele silvice Căuşeni şi
Căinari, pe o suprafaţă totală de 21,9 ha, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 434,0 m3 masă lemnoasă. Ca rezultat a fost eliberată autorizarea
de tăiere corespunzător.
Eliberat:
 6 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie:
1. „Reţele de apeduct din s. Nimereuca, r-nul Soroca”, primăria comunei
Nimereuca;
2. „Fabrica de producere a biogazului din deşeuri animaliere în s. Rădoaia,
raionul Sîngerei”, Institutul „INDALPROIECT”;
3. „Reţele exterioare de apeduct şi canalizare fecaloid-menajeră la centrul
geriatric din s. Vasieni, r-nul Ialoveni”, A.O. „Acasă”;
4. „Iaz acumulator de apă în s. Mărcăuţi, raionul Briceni” a persoanei fizice
Postolachi Alexandru;
5. „Staţie de alimentare a automobilelor cu hidrocarburi de gaze lichefiate pe
traseul auto Brest-Chişinău, km 693, raionul Răşcani. Reconstrucţie” a
S.R.L. „MIH PETRO”;
6. „Staţie de alimentare cu gaz lichefiat din str. Lenin 2a, s. Cazaclia, raionul
Ceadîr-Lunga” al S.R.L. „AZ PETROL RAFINARIA”
 un aviz la Regulamentul sanitar privind gestionarea deşeurilor din
activitatea medicală;
 un aviz la adresarea Ministerului Afacerilor Interne al R.M. privind
proiectul Planului de acţiuni de implementare a Strategiei naţionale de
management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2014-2017.
Efectuat:
 raiduri de testare ecologică a vehiculelor în comun cu reprezentantul CIE al
AE Chişinău şi reprezentantul Inspectoratului Naţional de Patrulare. Au fost
supuse controlului instrumental de stat 245 unităţi de transport, în urma
verificărilor au fost întocmite 43 procese verbale şi aplicate amenzi în
mărime de 13600 lei.
 O deplasare în rl Rezina referitor la monitorizarea stării ecologice la
,,Lafarge Ciment (Moldova)”.
 O deplasare în rl Dubasari – pentru examinarea unui lot de teren al SRL
„Plasmuire” cu scopul eliberarii avizului pentru primirea certificatului de
urbanism pentru constructie în s. Ustia, rl. Dubasari.
 O deplasare în rl Ialoveni pentru a examina un act de control la
compartimentul resurse acvatice şi procesul-verbal în temeiul art. 156
(amendă 1000 lei) cet. Leu Fedos pentru construcţia unui lac de acumulare
în lipsa documentaţiei de proiect si avizului pozitiv al expertizei ecologice
de stat în s. Horeşti rl Ialoveni.
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Pregătit:
 informaţie către MM despre extragerea ilicită a substanţelor minerale pe
parcursul anilor 2013-2014.
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 6 proiecte de execuţie :
1. „Reconstrucţia imobilului nr.010041526901 cu extindere în dimensiuni situat în
str. Tudor Vladimirescu, 27, or. Chişinău” al S.R.L „Derang-Plus”;
2. „Evacuarea şi epurarea apelor uzate din s. Verejeni, raionul Teleneşti” al
Primăriei s. Verejeni, raionul Teleneşti;
3. „Evacuarea şi epurarea apelor uzate din s. Chiştelniţa, raionul Teleneşti” al
Primăriei s. Chiştelniţa, raionul Teleneşti;
4. „Măsuri hidrotehnice antierozionale în hotarele administrativ-teritoriale ale
com. Pogăneşti şi s. Călmăţui, raionul Hînceşti. Etapa I – s. Călmăţui” al Primăriei s.
Călmăţui, raionul Hînceşti;
5. „Iaz acumulator de apă în s. Mărcăuţi, raionul Briceni” al persoanei fizice
Postolachi Alexandru;
6. „Fabrica de producere a cablului electric şi canale de evacuare a apelor situată
în zona industrială a or. Străşeni. Rezervă de sol mineral” al S.R.L. „La Triveneta
Cavi Development”.
Întocmit:
 un act de control la compartimentul resurse acvatice si un proces-verbal în
temeiul art. 156 (amendă 1000 lei) cet. Leu Fedos pentru construcţia unui
lac de acumulare în lipsa documentaţiei de proiect si avizului pozitiv al
expertizei ecologice de stat în s. Horeşti, rl Ialoveni.
 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Pînzari Viorel pentru
tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin.
(1), Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 1000 lei,
prejudiciul cauzat mediului constituie 1080,0 lei.
 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Milicenco Iurie pentru
tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin.
(2), Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 1000 lei,
prejudiciul cauzat mediului constituie 8400,0 lei.
 un proces-verbal cu privire la contravenţie firmei „Sirviterm-ma” SRL
pentru tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122
alin. (2) Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 8000 lei,
prejudiciul cauzat mediului constituie 2520,0 lei.
 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Gherman Vitalie pentru
încălcarea regimului de protecţie a apelor în temeiul art. 109 alin. (3), Cod
contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400 lei.
 un proces-verbal cu privire la contravenţie firmei „Tibex – Mol” SRL
pentru tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122
alin. (2), Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată amendă de 8000 lei.
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c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
2.

3.

Resurse Numărul de personal - 304.
umane
Financi
 contribuţia la FEL –conform planului de finanţare s-au aprobat venituri
ară
pentru anul 2014 în sumă de 11 100,00 mii lei, iar planul precizat pentru
perioada de gestiune ( ianuarie-septembrie) la venituri constituie 9 500,00
mii lei. De la începutul anului 2014 au fost înregistrate venituri în sumă de
11 938,8 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 170,8 mii lei.
Servicii ecologice prestate contra plată–conform planului de finanţare sau aprobat venituri pentru anul 2014 în sumă de 4 035,6 mii. Situaţia la
18.09.2014: suma acumulărilor la venituri constituie 4 658,5 mii lei, inclusiv
săptămîna curentă – 109,5 mii lei.
Juridică Au examinat:
 Graficele controalelor planificate pentru trimestrul IV, 2014 parvenite de la
Agenţiile/Inspecţiile ecologice teritoriale, fiind sintetizate în graficul unic al
controalelor planificate.
 Petiţia cet. A. Blajco în privinţa unei adresări colective a unor cetăţeni din s.
Trestieni, rl. Briceni, referitor la acţiunile IE Briceni ce ţin de neexaminarea la
timp a petiţiei acestora şi neluarea de măsuri în privinţa problemei invocate,
faptele expuse nu s-au adeverit, IE Briceni a examinat petiţia vizată cu
respectarea competenţelor şi termenilor, fiind eliberat răspunsul cu nr. 1965
din 19.09.2014.
 Materialele referitor la cauza de contestare la judecătoria sect. Rîşcani a
Hotărîrii IES din 24.06.2014 cu privire la sistarea lucrărilor de construcţie a
bazinului acvatic a dnei M. Gîrbu din s. Gornoe, com. Micăuţi, rl. Străşeni.
Au elaborat:
 Tabelul divergenţelor în baza avizelor prezentate de Ministerul finanţelor şi
Cancelaria de Stat a RM la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la
modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 735 din 16 iunie 2003
„Cu privire la structura şi efectivul-limită ale serviciilor publice
desconcentrate ale ministerelor, departamentelor şi altor autorităţi
administrative centrale”, proiectul fiind expediat la 18.09.2014 către
Centrului Naţional Anticorupţie pentru expertiza anticorupţie.
 Graficul controalelor planificate pentru trimestrul IV al anului 2014, proiectul
graficului fiind expediat pentru coordonare Cancelariei de Stat a Republicii
Moldova.
 Hotărîrea din 19.09.2014 pe cauza contravenţională transmisă de către biroul
vamal Chişinău (nr. 901 din 09.07.2014) privind încălcările depistate în
privinţa SRL „Liudmisangrup”, care urmează a fi expediată biroului vamal şi
agentului economic spre cunoştinţă;
 Hotărîrea din 19.09.2014 pe cauza contravenţională transmisă de către biroul
vamal Chişinău (nr. 971 din 23.07.2014) privind încălcările depistate în
privinţa SRL „Vinamex”,care urmează a fi expediată biroului vamal şi
agentului economic spre cunoştinţă;
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Au acordat:

asistenţă consultativ-metodică referitor la metodele de înaintare şi
recuperare a prejudiciului adus mediului, aplicarea unor prevederi ale
Codului contravenţional şi Codului de executare ale RM.
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.
Au participat:
 În cadrul Ministerului Mediului la şedinţa grupului de lucru cu privire la
elaborarea proiectului de act normativ privind transpunerea în legislaţia
naţională a Directivei 1999/32/CE din 26 aprilie 1999 privind reducerea
conţinutului de sulf din anumiţi combustibili lichizi, elaborat de către expertul
UNDP Dr. Cornel FLOREA GABRIAN în contextul acordării de asistenţă
Ministerului Mediului.
 Deplasarea în comun cu şeful Direcţiei inspectare a florei şi faunei, dl D.
Zugravu în or. Vadul lui Vodă, parcul Nistrean în vederea examinării unor
solicitări cu privire la autorizarea lucrărilor de defrişare a arborilor.
2. Planificarea activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu A/I Ecologice
pentru săptămîna următoare.
1.

Acţiuni şi De examinat/ supus expertizei/autorizării:
măsuri
 61 proiecte de execuţie, din ele: 1 DP- transmisă pentru examinare AE
Chişinău, 2 PE – la examinarea repetată; 36 DP – sunt repartizate
pentru examinare curentă şi, după caz, de eliberat avizele respective;
 solicitarea cu privire la eliberarea Autorizaţiei pentru emisia poluanţilor
în atmosferă ( AEPA) pentru 2 întreprindere: 1. Î.S. „Calea ferată a
Moldovei”, Depoul de locomotive, mun. Bălţi. str. Tolbuhin, 4, or. Bălţi.
2. Î.C.S. „Strabag”, s. Ghindeşti, r-nul Floreşti.
 Solicitarea Preşedintelui raionului Criuleni privind coordonarea de către
Ministerul Mediului în conformitate cu prevederile pct.4 din Hotărîrea
Guvernului RM nr.248 din 10.04.13 „Cu privire la aprobarea Strategiei de
gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027” a
conceptul proiectului planificat;
 Solicitarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurilor Drumurilor al
RM cu privire la eliberarea avizului pozitiv al proiectului de execuţie
„Reabilitarea şi extinderea drumului M3 Chişinău-Cimişlia-VulcăneştiGiurgiuleşti-frontiera cu Romănia”.
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De efectuat:
 un raid de la centru 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,
0-22-22-69-51.
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