Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 10.10.2014 până la 17.10. 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 339 acte de control;
- au fost întocmite 217 procese-verbale (art.109 – 17; art. 114 – 8;
o-are pe
art.115 - 1; art.122 – 11; art.127 – 2; art.128 – 1; art.136 – 15 ; art.147
Inspecto
– 5; art.142– 2; art.154 –86 ; art.153– 18; art.156 – 7; art. 143 – 6;
-rat.
art. 337– 2; art.113 – 1; art. 137 – 5 ; art.135 – 7; art.116 – 8; art.95 –
1; art.119 – 3; art.128 – 7; art.146 – 1; art.144 – 1; art.120 – 2).
-

au fost prestate servicii contra plată în valoare de 78 083 lei şi
achitate în valoare 128,0 mii ei;
au fost înaintate amenzi în valoare de 150 620 lei;
plata pentru poluarea mediului calculată este 58 610 lei;

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 44 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:
- 24 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 13 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 18 avize ale expertizei ecologice de stat;




Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 8 proiecte
de execuţie.
S-a participat în lucru a 26 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 22 comisii de
recepţie finală a obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 29 petiţii parvenite în
subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale.
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În perioada 13 – 17 octombrie 2014 cancelaria Inspectoratului Ecologic
de Stat a înregistrat 55 de documente la intrare. Dintre acestea 10 au parvenit
spre examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
- 8 doc. direct prin curierul MM;
-

2 doc. prin poşta electronic.

În urma unei analize documentelor parvenite la Inspectorat prin
intermediul Ministerului Mediului s-a stabilit, că am primit spre examinare:
a) Petiţii – 4;
b) Demersuri – 4;
c) Avizare de proiecte de legi şi hotărîri de Guvern– 2.
Inclusiv în această perioadă de către angajaţii Inspectoratului Ecologic de
Stat au fost perfectate 31 de scrisori, 5 dintre care în adresa Ministerului
Mediului şi 5 pe blancheta MM.
Cazuri de extragere ilicită a nisipului şi prundişului nu au fost depistate.
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 16 de raiduri antibraconaj, s-au
întocmit 4 procese-verbale. Pe teritoriul raionului Leova a fost vînat un cerb
pătat. Materialele privitor la acest caz au transmise la poliţie pentru intentarea
dosarului penal.
2.

Articole,
emisiuni

Emisiune, TV:
 IE Rîşcani - Apel pentru prevenirea arderii deşeurilor, resturilor vegetale şi
a frunzelor.
Articole:
 IE Glodeni - Ziarul raional „Cîmpia Glodenilor” la tema: „Arderea
frunzelor” ;

3.

Cazuri
Relevan
te

 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii.
 Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului Mediului
(13.10.2014).

1.

Acţiuni
şi
măsuri
curente
de
mediu.

b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central).
Examinat:
 petiţia parvenită de la dl Şova Ion privind starea terenului agricol din s.
Buşăuca, r-nul Rezina;
 petiţia parvenită de la dna Lupan Lidia privind incomodităţile de trai
cauzate urmare a întreţinerii animalelor în str.Iachir, 47, or.Vulcăneşti;
 adresarea parvenită de la SRL "Bemol Retail" privind extragerea argilei din
2

Raport de activitate a IES

groapa de împrumut din s. Corlăteni, r-nul Rîşcani;
 Suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 3 documentaţii de proiect – 10 782 lei;
 Suma transferului de către beneficiari pe contul special al IES pentru
servicii prestate complementare (investigaţii pe teren, analize de laborator)
la 10 documentaţii de proiect – 18 300,40 lei;
 solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi expediate
propunerile în adresa Ministerului Mediului la proiectul documentului
normativ NCM A.01.13.:2014 „Principiile şi metodologia reglementării în
construcţii. Modul de formare şi gestionare a dosarelor documentelor
normative în construcţii”;
 solicitarea şi expediat răspunsul la aceasta în adreasa Î.S. „Direcţia
Bazinieră de Gospodărire a Apelor” cu privire la furnizarea informaţiei
despre persoanele fizice şi juridice ce deţin autorizaţia de folosinţă specială
a apelor în cadrul bazinelor hidrografice Prut şi Botna;
 materialele parvenite din partea S.A. „Gazproiect” privind autorizarea
tăierii de igienă şi curăţire sanitară a arborilor din str. Vadul lui Vodă, 68,
or. Chişinău, fiind preconizată obţinerea unui volum de 18,0 m3 masă
lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
 materialele parvenite din partea Asociaţiei de gospodărire a spaţiilor verzi
privind autorizarea tăierii de igienă a unui arborie de specia plop din str.
Malina Mică, 15, or. Chişinău, fiind preconizată obţinerea unui volum de
2,7 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător,
 materialele parvenite din partea Asociaţiei de gospodărire a spaţiilor verzi
privind autorizarea tăierii de igienă a arborilor din sectorul Rîşcani, or.
Chişinău.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
 materialele parvenite din partea Agenţiei „Moldsilva” privind autorizarea
tăierilor de produse principale suplimentare din ÎS „Nisporeni-Silva” şi
ÎS „Hînceşti-Silva” pe o suprafaţă totală de 59,4 ha cu extragerea unui
volum de 3626,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
 Solicitarea ,,Cebacot Agro,, s. Cozeşti, rl Sîngerei cu privire la
coordonarea atribuirii terenului pentru proiectarea şi construcţia fermei de
iepuri;
 Solicitarea grupului de locuitori din or. Bălţi cu privire la acordarea unui
ajutor financiar în scopul conectării gospodăriilor individuale din zona
Slobozia la canalizare.
Eliberat:
 avize la 2 dosare cadastrale privind înstrăinarea, atribuirea şi modificarea
destinaţiei unor terenuri;
 10 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie:
1. „Renovarea reţelelor de apă, canalizare şi staţia de epurare în s. Bilicenii
Vechi, r-nul Sîngerei”, primăria com. Bilicenii Vechi;
2. „Centrala termică pe biomasă a căminului univesităţii din str. Ştefan cel Mare,
3

Raport de activitate a IES

36, or. Taraclia”, Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac”;
„Reconstrucţia imobilului nr.010041526901 cu extindere în dimensiuni situat
în str. Tudor Vladimirescu, 27, or. Chişinău” al „Derang-Plus” S.R.L.;
4. „Reţelele de apeduct, canalizare şi staţia de epurare a apelor reziduale în s.
Glinjeni, raionul Şoldăneşti”, primăria s. Glinjeni, raionul Şoldăneşti;
5. „Valorificarea zăcământului de nisip pentru construcţii „Beriozchi” şi
recultivarea carierei din s. Beriozchi, raionul Anenii Noi” al S.R.L. „SomerDecomur”;
6. „Consrucţia sistemelor de captare şi evacuare a apelor pluviale din str. Ştefan
cel Mare şi str. Decebal, or. Ungheni”, primăria or. Ungheni;
7. „Canalizarea edificiilor publice din satul Todireşti, raionul Ungheni”, Primăria
com. Todireşti, raionul Ungheni;
8. „Alimentarea cu apă a satului Romanovca, r-nul Ungheni”, primăria or.
Corneşti;
9. „Exploatarea şi recultivarea zăcămîntului de nisip-prundiş, Slobozia-Duşca” al
S.R.L. „REMIH&CO”;
10. Alimentarea cu apă a satului Albineţul Vechi, raionul Făleşti”, primăria com.
Albineţul Vechi.

3.

Participat:
 la o şedinţa organizată de către Ministerul Mediului privind exploatarea de
către ÎCS "Knauf-gips" SRL a zăcămîntului de ghips în cariera din s.
Criva, r-nul Briceni;
 la o şedinţa organizată de către Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare în cadrul grupului de lucru de evaluare a impactului Planului
de acţiuni privind implementarea programului de conservare şi sporire a
fertilităţii solului pe anii 2011-2013;
 la o şedinţa organizată de Ministerul Mediului cu privire la procesul de
implementare a reformei serviciilor publice în domeniul protecţiei
mediului;
 la o şedinţa cu privire la ,,Ecologizarea Economiei în Vecinătatea Estică’’
Parteneriat Estic;
 La întrunirea cu EU Global assessment cu privire la coordonarea
implementării proiectului ,,Protecţia mediului în bazinele rîurilor
internaţionale”.
 În scopul îndeplinirii prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1047 din 4
octombrie 2001 „Cu privire la aprobarea programului de diminuare a
poluării aerului atmosferic de către mijloacele de transport auto”, au fost
efectuate raiduri de testare ecologică a vehiculelor în comun cu
reprezentantul CIE al AE Chişinău şi reprezentanţii Inspectoratului
Naţional de Patrulare. Ca rezultat au fost supuse controlului instrumental
de stat 187 unităţi de transport, în urma verificărilor au fost întocmite 13
procese-verbale în temeiul art 153, Cod Contravenţional al RM şi aplicate
amenzi în mărime de 2800 lei.
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
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expertiză ecologică 8 proiecte de execuţie :
1. „Staţia multicarburant de alimentare a autovehiculelor pe str. Decebal, or.
Chişinău. Reconstrucţie”, al S.R.L „Grand Oil”;
2. „Bazin de acumulare a apei pe terenul dlui Constantin Onica în oraşul
Străşeni” al persoanei fizice Onică Constantin;
3. „Construcţia sistemului de canalizare din s. Dănceni, raionul Ialoveni”,
Primăria s. Dănceni, raionul Ialoveni;
4. „Evacuarea şi epurarea apelor uzate din satul Ivancea, raionul Orhei”,
Primăria com. Ivancea, raionul Orhei;
5. „Spălătoria auto, servicii auto şi cafenea din str. Daneză, or. Călăraşi” al
S.R.L. „Autoservice” ;
6. „Staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din s. Corlăteni
(extravilan), raionul Rîşcani” al S.R.L. „Bemol Retail” ;
7. „Proiect de reutilare al staţiei de alimentare cu carburanţi PECO-1 din strada
Sarmizegetusa, 24, sectorul Botanica, or. Chişinău” al Î.C.S. „Petrom Moldova”
S.R.L.;
8. „Reconstrucţia imobilului cu nr. 0100518.184.70 cu edificarea etajului 5 în
scopul amplasării unor oficii pe str. Columna, 170, mun. Chişinău” al S.C.
„ROSTRAL” S.R.L.
Întocmit:
 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Ciumacenco Anatol
pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi
protecţia fondului cinegetic în temeiul art. 128 alin. (2), Cod
contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 2000 lei.
 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Ciumacenco Alexandru
pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi
protecţia fondului cinegetic în temeiul art. 128 alin. (2), Cod
contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 2000 lei şi un
prejudiciu în mărime de 900 lei.
 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Ciumacenco Alexei
pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi
protecţia fondului cinegetic în temeiul art. 128 alin. (2), Cod
contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 2000 lei.
 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Roşca Grigore pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului cinegetic în temeiul art. 128 alin. (2), Cod contravenţional al RM,
fiindu-i aplicată o amendă de 2000 lei.
 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Lungu Ion pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului cinegetic în temeiul art. 128 alin. (2), Cod contravenţional al RM,
fiindu-i aplicată o amendă de 2000 lei.
 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Postica Ion pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului cinegetic în temeiul art. 128 alin. (2), Cod contravenţional al RM,
fiindu-i aplicată o amendă de 2000 lei.
 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Gheorghiţa Grigore pentru
exploatarea vehiculelor terestre care depăşesc normativele admise a
poluanţilor şi de emitere a zgomotului în temeiul art. 153, Cod
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contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 200 lei.
 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Hristovschi Ion pentru
exploatarea vehiculelor terestre care depăşesc normativele admise a
poluanţilor şi de emitere a zgomotului în temeiul art. 153, Cod
contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 200 lei.
 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Guţan Ion pentru
exploatarea vehiculelor terestre care depăşesc normativele admise a
poluanţilor şi de emitere a zgomotului în temeiul art. 153, Cod
contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 200 lei.
 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Leviţchi Petru pentru
exploatarea vehiculelor terestre care depăşesc normativele admise a
poluanţilor şi de emitere a zgomotului în temeiul art. 153, Cod
contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 200 lei.
 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Grigoriev Cozma pentru
tăierea ilegală a arborilor şi arbuştilor, în temeiul art. 122 alin. (1), Cod
contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 200 lei.
 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Suruceanu Valeriu pentru
încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154 alin. (1),
Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400 lei.
 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Coropcean Andrei pentru
încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor, în temeiul art. 154 alin. (1),
Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400 lei.
c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
2.

3.

Resurse Numărul de personal - 298.
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.
De la începutul anului 2014 au fost înregistrate venituri în sumă de
12 553,1 mii lei, inclusiv săptămîna de raport – 129,4 mii lei.
Servicii ecologice prestate contra plată–conform planului de finanţare
s-au aprobat venituri pentru anul 2014 în sumă de 4 035,6 mii. Veniturile
pentru săptămîna curentă – 128,0 mii lei.
Juridică Au examinat:
 indicaţia Ministrului Mediului nr. 2498 din 01.10.2014 referitoare la
examinarea scrisorii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor cu
nr. 03/3-2005 din 08.10.2014 înaintată Ministerului Mediului prin care se
solicită examinarea şi avizarea repetată a proiectului de Lege cu privire la
condominiu, fiind eliberat Avizul IES nr.1810 din 17.10.2014;
Au elaborat:
 susţinerile orale în temeiul art. 233, Cod de procedură civilă al RM pe
dosarul Bularga M.vs IES care se examinează în contenciosul administrativ
în cadrul Judecătoriei Rîşcani mun. Chişinău;
 susţinerile orale în temeiul art. 233, Cod de procedură civilă al RM pe
dosarul Vlas Gr.vs IES care se examinează în contenciosul administrativ în
cadrul Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău.
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Au participat:
 la 16.10.2014 în cadrul şedinţei de judecată la Judecătoria Rîşcani, mun.
Chişinău, la examinarea acţiunii civile înaintate de Bularga M.vs IES
privind contestarea ordinului de destituire din funcţie, fiind reprezentate
interesele IES pe dosar;
 la 16.10.2014 în cadrul şedinţei de judecată la Curtea de Apel Chişinău la
examinarea cererii de apel depuse de SRL „Buseli-M” împotriva Hotărîrii
judecătoriei Ciocana din 28.05.2014 prin care s-a admis acţiunea IES
privind încasarea prejudiciului cauzat mediului înconjurător în mărime de
90 000 lei, fiind reprezentate interesele IES pe dosar;
 la 16.10.2014 în cadrul şedinţei de judecată la Judecătoria Rîşcani, mun.
Chişinău la examinarea acţiunii civile înaintate de Roşca V. vs IES privind
contestarea ordinului de destituire din funcţie, fiind reprezentate interesele
IES pe dosar;
 la 17.10.2014 în cadrul şedinţei de judecată la Judecătoria Rîşcani mun.
Chişinău, la examinarea acţiunii civile înaintate de Vlas Gr. vs IES privind
contestarea ordinului de destituire din funcţie, fiind reprezentate interesele
IES pe dosar.
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.
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
 51 proiecte de execuţie, din ele 34 DP – sunt repartizate pentru
examinare curentă şi, după caz, de eliberat avizele respective;
 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”;
 Cererea S.C. „Fibexmol” S.R.L. de a examina şi elibera Avizul expertizei
ecologice de stat la proiectul de execuţie „Salon de expoziţie auto în
complex cu staţie de alimentare a automobilelor cu produse petroliere pe
str. Trandafirilor, 24, or. Chişinău”;
 Solicitarea ICS „BIO Econica” SRL cu privire la neadmitera schimbării
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staţiilor de epurare din proiectele de canalizare şi epurare a apelor
reziduale în satele Giurgiuleşti, r-nul Cahul, Gangura, Vorniceni,
Vălcineţ, r-nul Călăraşi;
 Solicitarea S. A. „Apă-Canal Chişinău” cu privire la informarea despre
stadiul realizării cererii nr.01-1700 din 01.08.2014 de eliberare a
Autorizaţiei de Mediu pentru folosinţa specială a apei.
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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