Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 06.01.2015 până la 17.01. 2015
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.
Realizări
totalizat- Realizări mai importante din activitatea de bază:
oare
pe
- au fost întocmite 100 acte de control;
- au fost întocmite 63 procese-verbale ( art.122 – 16 ; art.128 – 9;
Inspectoart.154 – 13; art.142 – 5; art.110 – 1; art. 123 –2; art.135 – 9;
rat.
art.156 – 2; art.95 – 1; art.116 – 2; art.109 – 2; art.147 - 1).
-

au fost prestate servicii contra plată în valoare de 110 880 lei;
au fost înaintate amenzi în valoare de 65 700 lei;
plata pentru poluarea mediului calculată este de 40 857 lei.

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 12 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:
- 13 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 1 autorizaţie de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 4 avize ale expertizei ecologice de stat;



S-a participat în lucru a 12 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 12 comisii de
recepţie finală a obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 9 petiţii parvenite în
subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale.
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În perioada12 – 17 ianuarie 2015 cancelaria Inspectoratului Ecologic de
Stat a înregistrat 55 de documente la intrare. Dintre acestea 20 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
- 11 doc. direct prin curierul MM;
- 8 doc. prin poşta electronică;
- 1 doc. prin fax.
În urma unei analize documentelor parvenite la Inspectorat prin
intermediul Ministerului Mediului s-a stabilit, că am primit spre examinare:
a) Petiţii – 2;
b) Demersuri – 18.
Inclusiv în această perioadă de către angajaţii Inspectoratului Ecologic
de Stat au fost perfectate 38 de scrisori, 3 dintre care în adresa Ministerului
Mediului şi 2 pe blancheta MM.
 Cazuri de extragere ilicită a nisipului şi prundişului nu au fost depistate.
 Cazuri de tăieri ilicite şi braconaj nu au fost depistate.

2.

Articole,
emisiuni




3.

Cazuri
Relevante





IE Leova - ,,Încheierea sezonului de vînătoare a anului 2014-2015”, ziarul local ,,Cuvîntul liber”.
Publicaţia în ,,Timpul” - ,,O vînătoare criminală”.
Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii.
Întocmirea Planurilor de activitate pentru anul 2015.
Elaborarea Anuarelor teritoriale.

b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central).

1.

Acţiuni
şi măsuri
curente
de
mediu.

Examinat:
 materialele parvenite din partea primăriei satului Slobozia, raionul
Ştefan Vodă privind autorizarea tăierii de igienă rasă pe o suprafaţă
totală de 4,0 ha, fiind preconizată obţinerea unui volum de 211,0 m3
masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător
 materialele parvenite din partea primăriei satului Rădeni, raionul
Călăraşi privind autorizarea tăierii de curăţire pe o suprafaţă de 4,0 ha,
fiind preconizată obţinerea unui volum de 4,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător
 materialele parvenite din partea primăriei satului Nemţeni, raionul
Hînceşti privind autorizarea tăierii în fondul forestier şi s-a dat refuz.
 demersul SRL „Liganova Plus” din strada Socoleni, 17/1, mun.
Chişinău privind coordonarea atribuirii terenului pentru amplasarea şi
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1.

2.

proiectarea unei zone de odihnă şi agrement, situat în fondul forestier
gestionat de ocolul silvic Ialoveni, Întreprinderea Silvo-Cinegetică „Sil
Răzeni”, unde i s-a exprimat dezacordul în privinţa atribuirii terenului.
 şi avizat 2 dosare cadastrale cu privire la modificarea categoriei de
destinaţie a terenului;
 2 proiecte a Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea categoriei de
destinaţie a unui teren;
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. „Reţele de canalizare cu scurgere gravitaţională şi a 3 staţii intermediare a
apelor menajere în sectoarele Albeni, Huţuleuca, Bozu a or. Ialoveni”.
2. „Aprovizionarea cu apă potabilă a satului Chelauza, r-nul Străşeni”,
primăria satului Chelauza.
3. „Sistemul de canalizare din satul Peresecina, r-nul Orhei”, primăria
satului Peresecina.
4. „Staţia de alimentare cu produse petroliere din s. Colicăuţi, r-nul Briceni.
Corectare” al S.R.L. „Bemol Retail”.
5. „Staţia de alimentare cu produse petroliere şi spălătorie auto, drumul auto
(km 10+800), s. Ţambula, r-nul Sîngerei. Corectare” al S.R.L. „Bemol
Retail”.
6. „Complex pentru primirea, curăţarea, uscarea şi păstrarea cerealelor în
volum de 40 mii tone situat în s. Pervomaisc, r-nul Căuşeni” al S.R.L.
„Caravita Co”.
Pregătit:
 răspuns la adresarea Curţii de Conturi cu privire la executarea cerinţii
nr.2.2 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 38 din 15 iulie, 2014 "Cu privire
la raportul auditului performanţei în domeniul mediului privind utilizarea
durabilă a terenurilor agricole";
 răspuns la demersul Ministerului Mediului referitor la întreprinderea
măsurilor privind extragerea ilegală a zăcămintelor din albiile rîurilor
Nistru şi Prut.
 raportul anual de activitate al direcţiei inspectare generală pentru sem. II,
anul 2014.
 informaţia privind activitatea subdiviziunilor ( 46 de indicatori) pentru
anul 2014.
 informaţia privind contolul de stat la folosirea raţională a resurselor
naturale şi protecţiei mediului înconjurător, Forma nr. 1- ,,Ocrotirea
naturii”.
 informaţia către Ministerul Mediului cu privire la utilizarea apei şi
evacuarea apelor reziduale de mina şi freatice drenate în bazinele
acvatice de suprafaţă.
 informaţia anuală despre controlul de stat la folosirea raţională a
resurselor naturale şi protecţiei mediului înconjurător de către Direcţia
Inspectare Florei şi Faunei.
3

Raport de activitate a IES

 informaţia săptămînală cu privire la raidurile efectuate, pentru
contracararea braconajului şi tăierilor ilicite.
Participat:
 la şedinţa organizată de MM cu privire la organizarea consultărilor
publice asupra Planului de gestionare a bazinului hidrografic Nistru.
Expediat:
 răspuns la petiţia Dnei Podolean Ana cu privire la legalitatea folosirii
lotului adiacent casei de locuit din str. Petricani 16.
 solicitarea în adresa Agenţiei Apele Moldovei privind gradul de poluare a
evaluării impactului activităţilor economice asupra resurselor de apă şi
aerulului atmosferic în anul 2014.
 răspuns la petiţia d-lui Vadim Gheorghiţă din s. Bulboaca, r. Anenii Noi
privind curăţirea unor arbori de specia nuc, plantaţi de-a lungul
drumului din partea combinatului de carne a s. Bulboaca, fără
autorizaţia organelor de mediu.
Întocmit:
 un proces –verbal cu privire la contravenţie cet. Moşan Mihail 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. Todorov Serghei,
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. Meradji Iurii
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.
c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
2.

Resurse
umane
Financiară

Numărul de personal - 298
 Nu este aprobată repartizarea bugetului pentru anul 2015.

Juridică
3.

Au examinat:
 cererea „LEO TEST” SRL din 15.12.2014 privind legalitatea acţiunilor
inspectorului Lutan Vitalie în cadrul controlului efectuat la 08.12.2014 în
comun cu Inspectoratul Naţional de Patrulare la staţia de testare tehnică,
fiind eliberat răspunsul IES privind exercitarea controlului în limitele
competenţei;
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Au elaborat:
 referinţa la cererea de chemare în judecată depusă de Şevcenco Evghenii
către IES privind contestarea actului administrativ cu anexarea setului de
înscrisuri, necesare examinării legalităţii actului administrativ, urmînd a fi
depusă în cadrul Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău;
Au perfectat:
 informaţia totalizată despre litigiile Inspectoratului Ecologic de Stat şi a
subdiviziunilor sale teritoriale aflate pe rol în instanţele judecătoreşti,
încheierile, hotărîrile şi deciziile emise de instanţele de judecată în
perioada trimestrului IV al anului 2012 – trimestrul IV al anului 2014,
fiind transmisă în adresa Ministerului Justiţiei prin scrisoarea IES nr. 25
din 12.01.2015;
 Raportul semestrial de activitate al Secţiei Juridice pentru semestrul II al
anului 2014, fiind prezentat la 15.01.2015 Secţiei Resurse Umane a IES;
Au participat:
 la data de 16.01.2015 în cadrul Judecătoriei Centru, mun. Chişinău la
examinarea cererii de chemare în judecată depusă de Gojan Feodora către
Agenţia ecologică Chişinău, Ministerul Mediului şi IES privind repararea
prejudiciului material şi moral urmare a anulării procesului-verbal cu
privire la contravenţie şi a deciziei agentului constatator, fiind
reprezentate interesele IES şi ale AE Chişinău, şedinţa următoare fiind
stabilită pentru data de 17.02.2015;
 la data de 16.01.2015 în cadrul Judecătoriei Rîşcani mun. Chişinău, la
examinarea cererii de chemare în judecată depusă de ÎCS „RED UNION
FENOSA” SA către Agenţia ecologică Cahul şi IES privind suspendarea
şi anularea hotărîrii de sistare a lucrăriler de curăţare a spaţiilor verzi,
fiind amînată şedinţa de judecată pînă la examinarea de către Curtea de
Apel a cererii de recurs depusă de ÎCS „RED UNION FENOSA” SA
împotriva hotărîrii de sistare.
Au acordat:
 asistenţă consultativ-metodică, precum şi juridică 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 şi
anume: IE Leova, IE Călăraşi, IE Donduşeni, precum şi AGRM, fiind
totalizate şi plasate pe portalul electronic guvernamental
www.oldcontroale.gov.md;
 proiectele de ordine cu privire la personal, de activitate curentă a IES,
fiind asigurată temeinicia şi legalitatea emiterii acestora.
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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
 22 proiecte de execuţie.
De efectuat:
 deplasări după caz;
 1 raid în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj.
 examinarea cererilor, petiţiilor şi altor materiale parvenite în adresa
Inspectoratului.

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; 298
angajaţi.

Vitalie CURARARI,
Şeful Inspectoratului

Ex. D.Osipov,
0-22-22-69-51
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