Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 17.01.2015 până la 23.01. 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 171 acte de control;
Inspecto au fost întocmite 67 procese-verbale ( art.122 – 13 ; art.128 – 1;
rat.
art.154 – 9; art.142 – 14; art.120 – 1; art. 114 –2; art.135 – 3;
art.156 – 11; art.95 – 2; art.116 – 2; art.109 – 1; art.147 – 5; art.144 –
1; art.111 – 1; art.143 – 1; art.337 - 1).




au fost prestate servicii contra plată în valoare de 136 728 lei şi
achitate în valoare 62,3 mii lei;
au fost înaintate amenzi în valoare de 85 400 lei;
plata pentru poluarea mediului calculată este de 323 255 lei.

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 10 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;
- 10 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 8 avize ale expertizei ecologice de stat;



S-a participat în lucru a 21 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 14 petiţii parvenite în
subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale.
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În perioada 19 – 23 ianuarie cancelaria Inspectoratului Ecologic de
Stat a înregistrat 48 de documente la intrare. Dintre acestea 8 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
- 4 doc. direct prin curierul MM;
- 4 doc. prin poşta electronică.
În urma unei analize documentelor parvenite la Inspectorat prin
intermediul Ministerului Mediului s-a stabilit, că au fost primite spre
examinare:
a) Petiţii – 1;
b) Invitaţie de participare la seminare, şedinţe – 3;
c) Demersuri – 3;
d) Avizare de proiecte de legi şi hotărîri de Guvern– 1.
Inclusiv în această perioadă de către angajaţii Inspectoratului Ecologic
de Stat au fost perfectate 55 de scrisori, 6 dintre care în adresa Ministerului
Mediului şi 3 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




Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii.
Elaborarea Anuarelor teritoriale.

b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central).

1.

Acţiuni
şi măsuri
curente
de
mediu.

Examinat:
 materialele parvenite din partea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor
Exepţionale al MAI privind autorizarea tăierii de igienă a 23 arbori de
specii diferite din str. Gh. Asachi, 69, mun. Chişinău, fiind preconizată
obţinerea unui volum de 8,2 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
 materialele parvenite din partea primăriei comunei Danu, r-nul Glodeni
privind autorizarea tăierilor de răritură pe o suprafaţă de 4,5 ha, fiind
preconizată obţinerea unui volum de 106 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
 materialele parvenite din partea primăriei comunei Donici, r-nul Orhei
privind autorizarea tăieri de regenerare rasă pe o suprafaţă de 3,8 ha,
fiind preconizată obţinerea unui volum de 77 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
 materialele parvenite din partea primăriei satului Sadaclia, r-nul
Cimişlia privind autorizarea tăierii de regenerare rasă pe o suprafaţă de
3,0 ha, fiind preconizată obţinerea unui volum de 186 m3 masă
lemnoasă.
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Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea primăriei comunei Răzeni, r-nul
Ialoveni privind autorizarea tăierii de regenerare rasă şi curăţiri pe o
suprafaţă totală de 13,0 ha, fiind preconizată obţinerea unui volum total
de 555 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
şi avizat procedura „PE.04617.MD-Ga.MDA. Control de mediu al
avifaunei în cadrul ÎSC Red Union Fenosa”, parvenită din partea ÎSC
Red Union Fenosa S.A., care are ca scop controlul privind afectarea
avifaunei provocată de instalaţiile electrice.
şi verificat Rapoartele anuale din UTA Găgăuzia, rl Donduşeni, rl
Glodeni pe anul 2014.
şi avizat 1 dosar cadastral cu privire la modificarea categoriei de
destinaţie a terenului;
verificat şi coordonat suplimentul pentru aprobarea produselor de uz
fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru omologarea şi înregistrarea de Stat.
verificarea rapoartelor anuale prezentate de către inspecţiile şi agenţiile
teritoriale.

Transferuri efectuate:
 Suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 2 documentaţii de proiect - 4500 lei.
 Suma transferului de către beneficiari pe contul special al IES pentru
servicii prestate complementare (investigaţii pe teren, analize de
laborator) la o documentaţie de proiect – 1787,40 lei.
1.

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. „Atelier de reparaţii auto şi spălătorie din str. Bucovina, com. Stăuceni, mun.
Chişinău” al persoanei fizice Lozovan Dan ;
2. „Instalaţii de epurare şi reţele de canalizare din s. Bardar, r-nul Ialoveni”,
primăria satului Bardar;
3. „Spălătorie auto în s. Sărata Galbenă, r-nul Hînceşti”, persoana fizică
Tuşinschii Mariana;
4. „Încăpere pentru creşterea bovinelor în s. Răzeni, r-nul Ialoveni” al G.Ţ.
„Titica Alexandru şi Amelia”;.
5. „Staţie multicarburant de alimentare a autovehiculelor pe str. Tudor
Vladimirescu, 1/8, mun. Chişinău” al S.R.L. „Grand Oil”;
6. „Staţie multicarburant de alimentare a autovehiculelor pe str. Naţională, or.
Ungheni” al Î.C.S. „Constarexim” S.R.L.;
7. „Bazin de acumulare a apei pe terenul dlui Constantin Onica în or. Străşeni”,
persoana fizică Onica Constantin.
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2.

Pregătit:
 răspunsul către Inspectoratul Fiscal UTA Găgăuzia în vederea legiferării
sondei arteziene din s. Cazaclia, r-nul Ceadîr-Lunga.
 răspuns la adresarea Curţii de Conturi cu privire la executarea
recomandărilor nr.5 şi nr.6 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 petiţia dlui V.Fediuc referitor la situaţia ecologică neconformă
din extravilanul com. Stăuceni, mun. Chişinău;
 răspuns la petiţia locuitorilor or. Vatra referitor la asamblarea unor noi
instalaşii pe teritoriul SA "Petriş" din or. Vatra;
 răspuns la adresarea dlui Anatolii Zalevschii privind organizarea
prelucrării deşeurilor în or. Chişinău;
Prezentat:
 infomaţia către MM despre starea staţiilor de epurare din Republică.
 informaţia Inspecţiilor ecologice Ştefan-Vodă, Căuşeni, Soroca,
Donduşeni şi Ocniţa conform Ordinului nr.93 din 01.12.2014 al
Ministerului Mediului privind Planurile de mamagement pentru zonele
Ramsar „Nistru de Jos” şi „Unguri Holoşniţa” şi s-a solicitat asigurarea
respectării regimului în conformitate cu planurile de management
elaborate.
Participat:
 la întrunirea organizată de către Ministerul Mediului cu autorităţile
publice locale din Regiunea de dezvoltare Centru privind modalităţile de
implementare a Strategiei de gestionare a deşeurilor în RM, aprobată prin
Hotărîrea Guvernului nr.248 din 10.04.2013.
 la 21.01.2015 la şedinţa de lucru organizată de Ministerul Mediului cu
instituţiile implicate cu agenda: Analiza situaţiei curente şi identificarea
căilor de soluţionare a problemelor întîlnite în contextul funcţionării
Ghişeului unic de eliberare a autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa
specială a apei.
 în comisia de lucru privind reconstrucţia spaţiilor verzi din parcul „Valea
Morilor”.
Eliberat:
 4 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie, inclusiv 2 avize
negative:

1. „Staţia de alimentare cu produse petroliere şi spălătorie auto din or.
Căuşeni, drumul auto R20, km.46. Corectare” al S.R.L. „Bemol Retail”.
2. „Staţia de alimentare cu produse petroliere, gaz lichefiat şi spălătorie auto
în zona drumului R3 Chişinău-Hînceşti-or. Durleşti ” al F.C.P. „Recop”
S.R.L. Aviz negativ.
3. „Heleşteu lateral acumulator de apă pe terenul dlui Ciocan Gheorghe, s.
Lozova, r-nul Străşeni”, persona fizică Ciocan Gheorghe. Aviz negativ.
4. „Instalaţie de dezinfecţie a apei pe bază de hipoclorit de sodiu la staţia de
pompare „Schinoasa” al S.A. „Apă-Canal Chişinău ”;
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 Autorizaţia pentru emisia poluanţilor în atmosferă ( AEPA) pentru S.A.
„Cariera Şaptebani”, s. Şaptebani, r-nul Rîşcani, nr.17 din 06.01.2015.
Expediat:
 Scrisoarea în adresa Ministerului Mediului referitor la urgentarea
elaborării actelor normative pentru implementarea legii nr.86 din 29.05.14
privind evaluarea impactului asupra mediului.
 ataşat Agenţiilor şi Inspecţiilor ecologice solicitarea Ministerului
Mediului privind întreprinderea măsurilor în vederea asigurării condiţiilor
de bună administrare a obiectelor şi complexelor din fondul ariilor
protejate de stat.
Efectuat:
 un control în ocolul silvic Hîrjauca al ÎSS Călăraşi în vederea verificării
corespunderii volumului masei lemnoase preconizat obţinerii conform
materialelor primare cu cel din natură în 4 parchete preconizate pentru a
fi exploatate în anul 2015 (produse principale). Despre rezultatele
controlului şi abaterile depistate a fost informată Agenţia „Moldsilva” .
c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
2.

Resurse
umane
Financiară

Numărul de personal - 298
 De la începutul anului 2015 au fost înregistrate venituri la FEL în sumă
de 262,3 mii lei, inclusiv săptămîna curentă - 161,5 mii lei.
 Servicii ecologice prestate contra plată de la începutul anului 2015 sunt
în sumă de 177,2 mii lei. Veniturile pentru săptămîna curentă - 62,3 mii
lei.

Juridică
3.

Au examinat:
 Demersul Ministerului Mediului referitor la solicitarea Cancelariei de
Stat nr. 2503-421 din 30.12.2014 ce ţine de prezentarea informaţiei despre
activităţile desfăşurate pe parcursul anului 2014 privind punerea în
aplicare a Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie, 2008 privind transparenţa
în procesul decizional şi a Hotărîrii Guvernului nr. 96 din 16 februarie,
2010 „Cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr. 239-XVI din 13
noiembrie, 2008 privind transparenţa în procesul decizional”, fiind
eliberat răspunsul IES în limitele competenţei cu nr. 88 din 20.01.2015.
 Scrisoarea Ministerul Justiţiei nr. 07/90 din 13.01.2015, înregistrată în
cadrul Ministerului Mediului cu nr. 61-c din 16.01.2015 cu privire la
solicitarea prezentării listei actelor normative, selectate prin prisma
criteriilor reglementate în Metodologia privind monitorizarea procesului
de implementare a legislaţiei, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1181
din 22.10.2010, care urmează a fi monitorizate de către organele centrale
de specialitate ale administraţiei publice în anul 2015, fiind eliberat
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răspunsul IES în limitele competenţei cu nr. 101 din 21.01.2015.
Au elaborat:
 referinţa IES la cererea de chemare în judecată depusă de Bularga M.
către IES privind contestarea ordinului de destituire din funcţie, cu
anexarea setului de înscrisuri referitoare la temeinicia actului
administrativ, fiind depusă în cadrul Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău
la 17.01.2014;
 referinţa IES la cererea de chemare în judecată depusă de Popovici V.
către IES privind contestarea ordinului de aplicare a sancţiunii
disciplinare, cu anexarea setului de înscrisuri, necesare examinării
legalităţii actului administrativ, fiind depusă în cadrul Judecătoriei
Rîşcani, mun. Chişinău la data de 21.01.2015;
 susţinerile orale ale IES pentru dosarul în contencios administrativ la
cererea de chemare în judecată depusă de Cojocari N. către IES privind
contestarea ordinului de destituire din funcţie, fiind depusă în cadrul
Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău la data de 21.01.2015;
Au participat:
 la data de 21.01.2015 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei sect.
Rîşcani, mun. Chişinău pe cauza Gîrbu Maria către IES privind
contestarea Hotărîrii de sistare, fiind reprezentate interesele IES cu
stabilirea unei noi şedinţe pentru data de 13.03.2015.
 la data de 22.01.2014 la şedinţa de judecată în cadrul Curţii de Apel
Chişinău pe cauza Procuratura mun. Chişinău în interesele statului, IES
către SRL „Buseli-M” privind recuperarea prejudiciului cauzat mediului,
fiind respins apelul declarat de către SRL „Buseli-M” şi menţinută
Hotărîrea Judecătoriei Ciocana din 28.05.2014 privind încasarea
prejudiciului cauzat spaţiilor verzi în sumă de 90,000 lei.
 la data de 23.01.2015 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei sect.
Rîşcani, mun. Chişinău pe cauza Şevcenco Evghenii către IES privind
contestarea actului administrativ.
Au verificat:
 Rapoartele săptămînale cu privire la rezultatele controalelor
planificate/inopinate efectuate, iar rezultatele totalizate au fost plasate pe
portalul electronic guvernamental www.controale.gov.md.
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
 25 proiecte de execuţie.
 solicitarea Ministerului Mediului de a examina petiţia administraţiei
S.R.L. „Tansepa” referitor la prezentarea informaţiei dacă Ministerul a
revizuit şi a adus actele sale normative în concordanţă cu Legea nr.163
din 09.07.10 privind autorizarea lucrărilor de construcţie şi a aplicat art.4
6

Raport de activitate a IES

din această lege;
 solicitarea repetată a S.A. „Apă-Canal-Chişinău” privind eliberarea
Autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei în scopul
aprovizionării cu apă potabilă a populaţiei întreprinderilor şi agenţilor
economici din or. Vadul lui Vodă;
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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