Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 06.03.2015 până la 13.03. 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 466 acte de control;
Inspecto au fost întocmite 370 procese-verbale ( art.122 – 27; art.128 – 1;
rat.
art.154 – 191; art.142 –5; art.143 – 8; art. 181 –8; art.135 – 10;
art.156 –6; art.149 – 1; art.146 – 2; art.109 – 46; art.144 – 1; art.115
– 2; art.113 – 1; art.137 – 6; art.136 – 21; art.147 – 10; art.127 – 7;
art.116 - 8; art.110– 1; art.140 – 2; art.145 – 2; art.95 – 1; art.349 – 1;
art.337 - 2.).




au fost prestate servicii contra plată în valoare de 189 501 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 221 700 lei.
plata pentru poluarea mediului calculată este de 632 221 lei.

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 85 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:
- 46 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 18 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 14 avize ale expertizei ecologice de stat;



S-a participat în lucru a 35 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 20 comisii de
recepţie finală a obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 40 petiţii parvenite în
subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale.
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În perioada 9 – 13 martie cancelaria Inspectoratului Ecologic de Stat a
înregistrat 60 documente la intrare. Dintre acestea 23 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
- 15 doc.- direct prin curierul MM;
- 8 doc. - prin poşta electronică.
În urma analizei documentelor parvenite la Inspectorat prin intermediul
Ministerului Mediului s-a stabilit că au fost primite spre examinare:
a) Petiţii – 3;
b) Invitaţie de participare la seminare, şedinţe – 5;
c) Demersuri - 14;
d) Avizare de proiecte de legi şi Hotărîri de Guvern – 1.
În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au perfectat
45 de scrisori, 5 dintre care în adresa Ministerului Mediului şi 2 pe blancheta
MM.

2.

Articole,
emisiuni

3.

Cazuri
Relevante

 Cazuri de extragere ilicită a nisipului şi prundişului n-au fost depistate.
 Cazuri de tăieri ilicite şi braconaj: au fost întreprinse 17 raiduri
antibraconaj şi întocmite 3 procese- verbale .
 AE Chişinău – a participat în cadrul a 3 emisiuni televizate privind
declanşarea acţiunii de salubrizare a localităţilor.
 IE Ştefan-Vodă – 1 articol pe pagina WEB a IES: „Activități de
educație ecologică la Ștefan Vodă.
 Aparatul IES (Şeful IES) – 5 articole pe pagina WEB a IES.
Elaborarea Anuarului IES – 2014.
 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii.
 Elaborat textul pentru Ora Ecologică: Ora Planetei.
b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central).

1.

Acţiuni
şi măsuri
curente
de
mediu.

Examinat:
 materialele parvenite din partea primăriei satului Căplani, raionul
Ştefan Vodă privind autorizarea tăierii de curăţire pe o suprafaţă de 15
ha, fiind preconizată obţinerea unui volum de 63,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
 materialele parvenite din partea SRL „Linte-Prim” privind autorizarea
tăierii de igienă a 2 arbori din str. Miron Costin, 13/7, mun.Chişinău,
fiind preconizată obţinerea unui volum de 9,5 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
 materialele parvenite din partea ,,Regia Transport Electric”, str.
Mitropolitul Dosoftei, 146, mun. Chişinău privind autorizarea tăierii de
igienă a 12 arbori de pe teritoriul bazei de odihnă „Nistru”, situată în
parcul silvic „Nistrean”, fiind preconizată obţinerea unui volum de 13,5
m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
 materialele parvenite din partea ÎM. „Asociaţia de Gospodărire a
Spaţilor Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă şi curăţire a 17
arbori din mun. Chişinău, fiind preconizată obţinerea unui volum de
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5,48 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea ÎM. „Asociaţia de Gospodărire a
Spaţilor Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă şi curăţire a 10
arbori din mun. Chişinău, fiind preconizată obţinerea unui volum de 9,9
m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea Şcolii Profisionale, raionul Orhei,
privind autorizarea tăierii de regenerare rasă pe o suprafaţă de 1,5 ha,
fiind preconizată obţinerea unui volum de 208,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea primăriei satului Cinişauţi, raionul
Rezina privind autorizarea tăierii de curăţire pe o suprafaţă de 20,0 ha,
fiind preconizată obţinerea unui volum de 277,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
şi expertizat 7 dosare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
solicitarea primarului din sat. Hîjdieni, rl Glodeni privind participarea la
punerea în funcţiune a staţiei de epurare a apelor reziduale ÎM “Magt
West” la faţa locului în comun cu reprezentanţii CIE Bălţi.
petiţia locuitorilor s.Negreşti, rl Teleneşti în vederea extragerii ilicită a
zacămintelor.
informaţia pe luna februarie a Consiliului Suprem de Securitate, cu
privire la efectuarea controlului stării fondului forestier de stat, cît şi a
vegetaţiei forestiere din afara acestuia.
cu eşire la faţa locului cererea primarului com. Step-Soci, r-nul Orhei
referitor la admiterea unor încălcări ale legislaţiei de mediu de către
pădurarul cantonului nr.14 al ocolului Selişte.
informaţia săptămînală cu privire la raidurile efectuate pentru
contracararea braconajului şi tăierilor ilicite privind efectuarea vînătorii
în vederea ameliorării situaţiei epizootice a răspîndirii rabiei şi în scopul
prevenirii depăşirii densităţii optime a vulpilor.

Transferuri efectuate:
 Suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 6 documentaţii de proiect – 11898 lei.
 Suma transferului de către beneficiari pe contul special al IES pentru
servicii prestate complementare (investigaţii pe teren, analize de
laborator) la 9 documentaţii de proiect – 17466.80lei
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 expertiza
ecologică ulterioară a 4 proiecte de execuţie :
Pregătit:
 răspuns la petiţia cet. Dimitrov Alexei din or.Chişinău, str.Trandafirilor,
29/1, ap.141 cu privire la defrişarea unor arbori de specia salcîm din
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aliniamentul lacului din parcul „Valea Morilor”, mun.Chişinău.
 răspuns la petiţia dnei L.Rusu referitor la legalitatea construcţiei
obiectivului în str.Feroviarilor, 61A, mun.Bălţi.
 răspuns către Ministerul Mediului referitor la inventarierea Autorizaţiilor
005 privind gestionarea deşeurilor.
 răspuns la demersul dlui Dorin Compan, Procuror în Procuratura
Anticoprupţie, jurist de rangul I referitor la examinarea cauzei penale pe
faptul evaziunii fiscale comisă de către SRL ,,Elecom Plus" în activitatea
de extragere a zăcămintelor de calcar din mina ,,Holercani".
 răspuns dnei Maria Soltan referitor la depozitarea deşeurilor în preajma
gospodăriei de către vecin (s.Puhoi, r-nul Ialoveni.).
 informaţia către Ministerul Mediului despre situaţia actuală pe r. Nistru.
Participat:
 la 12.03.2015, la şedinţa de lucru organizată de Ministerul Mediului
privind evaluarea impactului asupra mediului pentru obiectul
„Exploatarea zăcămîntului de nisip-prundiş „Gura Bîcului”, r-nul Anenii
Noi cu recultivarea carierei” al S.A. „Cariera Cobusca”.
 la 12.03.2015, la şedinţa de lucru organizată de Ministerul Mediului cu
privire la dificultăţile apărute la implementarea programului Compact al
Corporaţiei Provocările Mileniului.
 la şedinţa în plen a Consiliului Republican Interdepartamental pentru
aprobarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
 la şedinţa convocată de Ministerul Mediului cu privire la elaborarea
Programelor de măsuri pentru implementarea Planului de gestionare a
districtelor bazinelor hidrografice Nistru şi Dunărea-Prut şi Marea
Neagră.
 la şedinţa convocată de către Agenţia ,,Apele Moldovei” privind
gestionarea lacului de acumulare Ghidighici.
 la şedinţa de lucru a grupului Consiliului Naţional de Coordonare din
cadrul proiectului UE ,,Protecţia Mediului a Bazinelor Transfrontaliere”
privind elaborarea planului de gestionare pentru bazinul hidrografic Prut.
Eliberat:
 10 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie:
1. „Secţie pentru vopsirea bicicletelor de pe teritoriul uzinei „Mezon”, bd.
Moscovei, 21, or. Chişinău” al S.R.L. „Miva Production”.
2. „Construcţia staţiei de epurare a apelor uzate în or. Drochia”, preşedintele
raionului Drochia.
3. ,,Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apă a s. Sipoteni,
sectorul Moara Oanţei, r-nul Călăraşi”, primăria com. Sipoteni.
4. „Valorificarea şi recultivarea carierei de nisip pentru construcţii cu
capacitatea de 4000 m3/an al zăcămîntului de nisip „Mereni III” din s.
Mereni, r-nul Anenii Noi” al S.R.L. „Safari Impex”.
5. „Aducţiune şi bazin de acumulare a apei pentru irigare pe terenul Î.I.
„Petru Balan” în extravilanul or. Criuleni al Î.I. „Petru Balan”.
6. „Construcţia unei spălătorii auto cu spaţii comerciale la etaj situată în
mun. Chişinău, str. Calea Orheiului, 22A”, persoana fizică Rusu Nicolae.
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7. „Alimentarea cu apă şi canalizare a satului Măgurele, r-nul Ungheni”,
primăria satului Măgurele.
8. Evacuarea şi epurarea apelor uzate din s. Morozeni, r-nul Orhei”, primăria
satului Morozeni.
9. „Construcţia unei staţii de deservire a tehnicii auto din str. N. Sulac, s.
Porumbrei, r-nul Cimişlia” al S.R.L. „Agrodiastel”.
10. „Construcţia bazinului excavat de acumulare a apei în hotarele
administrativ-teritoriale ale s. Costeşti, r-nul Ialoveni”, persoana fizică
Ionaş Ion.
 AEPA respectiv pentru 1 întreprindere :
1. Î.C.S. ”Knauf-Gips” S.R.L., str. Ştefan cel Mare, 178, or. Bălţi.
Efectuat:
 controale ecologice şi sau întocmit 5 acte de control.
 un raid ecologic în comun cu reprezentanţii preturii sectorului Rîşcani
cu privire la salubrizarea terenului adiacent al sectorului locativ din
str.Pietrăriei şi str.Carierei, mun.Chişinău. În rezultat a fost întocmit un
act de control, un proces verbal conform art.136 CC al Republicii
Moldova dlui V.Avtudov.
 un raid ecologic în comun cu Inspecţiile ecologice Teleneşti, Floreşti,
Soroca cu privire la îndeplinirea dispoziţiei 3-d din 24.02.2015 cu privire
la prevenirea şi contracararea arderii deşeurilor de diferită provenienţă.
Expediat:
 materialul pentru eliberarea Autorizaţiei pentru emisia poluanţilor în
atmosferă ( AEPA) pentru 1 întreprindere:
1. S.R.L. ”Veaces-Nova”, str. Uzinelor, 201, mun. Chişinău.
Întocmit:
 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet.Belîi Nicolai pentru
tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122
alin.(2), Cod contravenţional al Republicii Moldova, fiindu-i aplicată o
amendă de 1000 lei, prejudiciul cauzat mediului este de 3 360,0 lei.
 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet.Ciorici Grigore pentru
tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122
alin.(1), Cod contravenţional al Republicii Moldova, fiindu-i aplicată o
amendă de 1000 lei, prejudiciul cauzat mediului este de 4 740,0 lei.
c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
2.

Resurse
umane
Financiară

Numărul de personal - 298
 Contribuţia la FEL - conform planului de finanţare s-au aprobat venituri
pentru anul 2015 în sumă de 8 700,0 mii lei. De la începutul anului 2015
au fost înregistrate venituri la FEL în sumă de 4 493,2 mii lei, inclusiv
săptămîna curentă - 530,4 mii lei.
 Servicii ecologice prestate contra plată - conform planului de finanţare
s-au aprobat venituri pentru anul 2015 în sumă de 3 983,7 mii lei.
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Veniturile pentru săptămîna curentă constituie - 193,2 mii lei.
3.

Juridică

Au examinat:

 Solicitarea Ministerului Economiei nr. 21-951 din 06.03.2015
referitor la prezentarea avizului proiectului Hotărîrii Guvernului
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere
a bunurilor proprietate publică, fiind perfectat răspunsul în limitele
competenţei.
 scrisoarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr.212/09
din 09.03.2015 privind eliberarea deciziilor de control pentru
efectuarea controalelor geologice planificate la zăcămintele de
substanţe minerale utile, fiind perfectat răspunsul în limitele
competenţei.

Au participat:
 la 11.03.2015 la şedinţa de judecată pe cauza Gîrbu Maria către IES

privind anularea hotărîrii de sistare , fiind prelungită examinarea
cauzei cu stabilirea unei noi şedinţe pentru data de 14.05.2015.
 la 11.03.2015 la şedinţa de judecată pe cauza Gojan Feodora către
Ministerul Mediului, IES, AE Chişinău privind încasarea
prejudiciului material şi moral, fiind stabilită o nouă şedinţă pentru
data de 16.03.2015.
A perfectat:
 o scrisoare către subdiviziunile aparatului central IES, Agenţiile şi
Inspecţiile ecologice teritoriale, AGRM privind prezentarea în
termen de pînă la 14 martie, 2015 a poiectului graficului
controalelor planificate pentru trimestrul II, 2015, reieşind din
formatul unic al acestuia elaborat de către Cancelaria de Stat.
 deciziile de control nr. 24-27-DC/15 pentru elaborarea controalelor
geologice planificate la zăcămintele de substanţe minerale utile
gestionate de către S.A„JLC”,,Î.C.„Moldresurse”,S.A. „Franzeluţa”,
S.R.L.„Apă de Dobrogea” .
Au verificat:

 rapoartele săptămînale cu privire la rezultatele controalelor
planificate/inopinate efectuate de IE Străşeni, IE Soroca, IE
Ialoveni, IE Ocniţa, IE Rezina, IE Leova, AGRM iar rezultatele
totalizate au fost plasate pe portalul electronic guvernamental
www.controale.gov.md.

1.

2. Planificarea activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu A/I Ecologice
pentru săptămîna următoare.
 De efectuat activităţile conform agendei remise Ministerului pentru
Acţiuni şi
săptămîna viitoare:
măsuri
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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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