Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 16.03.2015 până la 20.03. 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 475 acte de control;
Inspecto au fost întocmite 422 procese-verbale ( art.122 – 43; art.182 – 1;
rat.
art.154 – 219; art.142 –17; art.143 – 11; art. 181 –10; art.135 – 4;
art.156 –2; art.141 – 2; art.146 – 1; art.109 – 36; art.144 – 5; art.115
– 2; art.113 – 1; art.137 – 5; art.136 – 29; art.147 – 2; art.127 – 9;
art.116 - 18; art.110– 1; art.111 – 1; art.153 – 1; art.349 – 1; art.349
- 1.).




au fost prestate servicii contra plată în valoare de 136 593 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 258 000 lei.
plata pentru poluarea mediului calculată este de 277 935 lei.

În contextul campaniei
săptămînă au fost efectuate
localităţi.

de salubrizare a localităţilor în această
114 raiduri de salubrizare în primării şi

Alte activităţi au fost realizate în volum deplin pe măsura adresărilor
beneficiarilor sau petiţionarilor fără întîrziere.
 În această perioadă s-au eliberat:
- 53 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 16 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 10 avize ale expertizei ecologice de stat;



S-a participat în lucru a 18 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 49 petiţii parvenite în
subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale.

1

Raport de activitate a IES

În perioada 16 – 20 martie cancelaria Inspectoratului Ecologic de Stat a
înregistrat 87 documente la intrare. Dintre acestea 31 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
- 18 doc.- direct prin curierul MM;
- 13 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 – 4;
b) Invitaţie de participare la seminare, şedinţe – 6;
c) Demersuri - 14;
d) Avizare de proiecte de legi şi Hotărîri de Guvern – 7.
În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au perfectat
36 de scrisori, 8 dintre care în adresa Ministerului Mediului şi 5 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 20 raiduri
antibraconaj.
 IE Soroca – 1 articol în ziarul local ,, Observatorul de Nord” cu tema:
„Nu ardeţi resturile vegetale şi deşeurile! ; ,,2 comunicate pe site-ul IES.
 IE Leova – 1 articol publicat în ziarul ,,Cuvîntul liber,, cu tema:
,,Bilunarul ecologic-salubrizarea şi amenajarea localităţilor”.
 IE Glodeni - 1 articol în ziarul raional Cîmpia Glodenilor – cu tema:
,,Lucrări de salubrizare în perioada bilunarului”.
 IE Şoldăneşti – s-a participat la o emisiune cu tema: ,,Perioada de
prohibiție”.
 IE Orhei - 1 articol în ziarul ,,Opinia Liberă” cu privire la problema
canalizarii or. Orhei.
 AE Chişinău - în comun cu canalul de televiziune „Canal 2” s-a
participat la controlul privind executarea hotărîrii de sistare a activităţii
la cariera „Purcel” din sectorul Ciocana.
 IE Cimişlia – un interviu la Ora Locală SRL ”ProMedia” cu tema:
”Startul Bilunarului ecologic de primăvară - anul 2015”.
 IE Teleneşti – un interviu la Opinia publică cu tema: ,,Natura merită
atenţia ta”.
 7 materiale pe site-ul IES.
Elaborarea Anuarului IES – 2014.
 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii.
 Elaborat textul pentru Ora Ecologică: ,,Ora Planetei”.
 Texte pentru Ora Ecologică – 3.
b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central).

1.

Acţiuni
şi măsuri
curente
de

Examinat:
 materialele parvenite din partea primăriei satului Taraclia, raionul
Căuşeni privind autorizarea tăierii de igienă pe o suprafaţă de 2,0 ha,
fiind preconizată obţinerea unui volum de 36,0 m3 masă lemnoasă.
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mediu.

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
 materialele parvenite din partea SRL „Europa-Servise” privind
autorizarea tăierii de igienă a 2 arbori din str.Albişoara 3, mun.
Chişinău, fiind preconizată obţinerea unui volum de 4,6 m3 masă
lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
 materialele parvenite din partea dlui Valeriu Cotelnic, mun. Chişinău,
str. V.Lupu privind autorizarea tăierii de igienă a 9 arbori şi
transplantarea a 17 arbori, fiind preconizată obţinerea unui volum de 3,6
m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
 şi avizat Planul de acţiuni pentru asigurarea sporirii fiabilităţii de
exploatare a lacului Ghidighici.
 solicitarea MM cu privire la nominalizarea persoanelor pentru includerea
în grupul de lucru pentru Elaborarea proiectului de monitoring integrat al
calităţii componentelor de mediu.
 petiţia cet. Prepeleac Mihail parvenită în adresa Ministerului Mediului
referitor la tăierea ilicită în ocolul silvic Otaci.
Ca rezultat, în urma controlului în cantonul nr. 5 al ocolului silvic
menţionat a fost depistat faptul tăierii ilicite a 38 de arbori, prejudiciul
cauzat mediului constituie 8334,0 lei, materialele pe cazul dat vor fi
transmise Inspectoratului de Poliţie Ocniţa pentru identificarea
persoanelor şi tragerea la răspundere.
 şi avizat 1 dosar cadastral cu privire la modificarea categoriei de
destinaţie a terenului.
 12 proiecte de Hotărîre de Guvern privind transmiterea și modificarea
categoriei de destinație a terenurilor.
 şi expertizat 2 dosare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților.
Transferuri efectuate:
 Suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 3 documentaţii de proiect – 17 100 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 – 9 810lei
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 4 proiecte de execuţie.
Pregătit:
 răspuns la Curtea de Conturi privind Raportul auditului performanței în
domeniul mediului privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole.
 dispoziția nr.6-d din 11.03.2015 cu privire la implementarea
recomandărilor din Raportul auditului performanței în domeniul mediului
privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole.
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răspuns la cererea cu privire la anularea procesului-verbal cu privire la
contravenție a agentului constatator al Inspecției Ecologice Criuleni.
răspuns la adresarea unui grup de locuitori din s. Zărnești, r-nul Cahul
privind depozitarea neautorizată a deșeurilor de construcție.
răspuns privind întreprinderea acțiunilor de înlăturare a pericolului de
alunecări de teren din or. Leova, str. P. Rareș.
răspuns la petiția dnei Leahu Elena din s.Slobozia, r-nul Rezina referitor
la incomoditățile de trai cauzate în urma depozitării și arderii deșeurilor
în terenul adiacent curții.
răspuns la demersul Primarului com. Bubuieci, mun. Chișinău privind
administrarea neautorizată a poligonului de depozitare a deșeurilor din
preajma comunei Bubuieci.
demers către Consiliul Comunal Negureni, rl Teleneşti, primăria com.
Negureni şi Secţia situaţii excepţionale, rl Teleneşti în vederea recultivării
gropilor care s-au format la extragerea ilicită a nisipului şi prundişului din
com. Negureni.
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.

Participat:
 la 18.03.2015 la şedinţa organizată de Centrul de Guvernare Electronică şi
,,Star Storage” privind starea dosarelor electronice din PCAMFSA şi
deblocarea fluxurilor de lucru.
 la ședința de lucru organizată de către Ministerul Mediului în scopul
examinării adresării dlui V.Bolea, deputat în Parlamentul Republicii
Moldova privind activitatea Companiei "Valiexchimp".
 la atelierul de lucru organizat de către Ministerul Economiei și dedicat
prezentării
Recomandărilor
preliminare
ale
proiectului-pilot
"Ecologizarea
IMM-urilor
("SME-greening")
a
Programului
"Ecologizarea economiei în vecinătatea Estică, Parteneriatul Estic".
 la ședința de lucru organizată de către Ministerul Mediului cu privire la
implementarea proiectului GEF/UNEP "Evaluarea inițială privind
implementarea Convenției de la Minamata în RM".
Eliberat:
 7 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie:
1. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din s. Sturzovca,
r-nul Glodeni” al S.R.L. „Anarima”.
2. „Lucrări de amenajare a rîuleţului Durleşti”, priimăria or. Durleşti.
3. ,,Ferma didactică de bovine pentru producerea laptelui cu 30 vaci şi tineret
pentru reproducţie din str. Mirceşti, 44, mun. Chişinău”, Universitatea
Agrară de Stat din Moldova.
4. „Construcţia blocului sanitar în incinta gimnaziului nr.99 „Gh. V. Madan”
situat în mun. Chişinău, sect. Buiucani, com. Truşeni, str. ştefan cel Mare,
nr. 1c”, primăria com. Truşeni.
5. ,,Asigurarea protecţiei mun. Chişinău împotriva inundaţiei prin fortificarea
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barajului de acumulare Ghidighici. Reconstrucţia evacuatorului de fund”,
Agenţia „Apele Moldovei”, ÎCS „Bemol Retail” S.R.L., şos. Tighinei, 3j,
or. Căuşeni.
6. „Staţie multicarburant de alimentare a autovehiculelor pe str. Tudor
Vladimirescu, 1/8, mun. Chişinău” al S.R.L. „Grand Oil”.
7. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat la staţia de
alimentare cu gaz natural existentă, com. Gura Camencii, r-nul Floreşti” al
S.R.L. „Mobilgazgrup”.
 AEPA în baza soluţiilor de proiect pentru 1 întreprindere:
Î.C.S. „Bemol Retail” S.R.L., şos. Tighinei, 3j, or. Căuşeni.
Efectuat:
 controale ecologice şi s-au întocmit 3 acte de control.
 deplasări în mun. Chişinău. Control ecologic la Aeroportul Internaţional
Chişinău.
 deplasări în Or. Tvardiţa, rl Taraclia. Verificarea sistemului de apeduct şi
canalizare a localităţii.
 deplasări în rl Criuleni, s. Măgdăceşti. Control ecologic în vederea
verificării legalităţii construcţiei unei sere.
 deplasare în s.Slobozia, r-nul Rezina cu scopul examinării petiției dnei
E.Leahu referitor la incomoditățile de trai cauzate în urma depozitării și
arderii deșeurilor în terenul adiacent curții.
Întocmit:
 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Matcozin Serghei 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 800 lei, prejudiciul cauzat mediului este de 1 215,0 lei.
 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Buga Vitalie 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 1 152,0 lei.
 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Şchirca Ion pentru
încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, de
transportare şi de export al lemnului în temeiul art. 142 alin.(3), Cod
contravenţional al Republicii Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 4
000 lei.
 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Nanu Anatolie pentru
încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, de
transportare şi de export al lemnului în temeiul art. 142 alin.(3), Cod
contravenţional al Republicii Mmoldova, fiindu-i aplicată o amendă de
6 000 lei.
 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Tihanciuc Vasilii 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 800 lei, prejudiciul cauzat mediului este de 910,8 lei.
 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Şamatailo Dorin pentru
tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122
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alin.(1), Cod contravenţional al Republicii Moldova, fiindu-i aplicată o
amendă de 1 000 lei, prejudiciul cauzat mediului este de 864,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Pădure Igor 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 1 000 lei, prejudiciul cauzat mediului este de 792,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Răcinschii Andrei 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 1 000 lei, prejudiciul cauzat mediului este de 1 944,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Raţa Dumitru 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 800 lei, prejudiciul cauzat mediului este de 2 104,2 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Gavriliuc Sergiu 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 800 lei, prejudiciul cauzat mediului este de 838,8 lei.

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
2.

3.

Resurse
umane
Financiară

Numărul de personal - 298

Juridică

Au participat:
 la 16.03.2015 în cadrul Judecătoriei Centru, mun. Chișinău la ședința de
judecată pe cauza Gojan Feodora către IES.
 la 20.03.2015 în cadrul Judecătoriei sect.Rîșcani, mun. Chișinău la
ședința de judecată a cauzei E. Șevcenco către IES.
 la 20.03.2015 în cadrul Judecătoriei sect.Rîșcani, mun. Chișinău la
ședința de judecată a cauzei V. Popovici către IES.

 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 4 951,8 mii lei, inclusiv
săptămîna curentă - 460,0 mii lei.

2. Planificarea activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu A/I Ecologice
pentru săptămîna următoare.
1.

Acţiuni şi
măsuri

 De efectuat activităţile conform agendei remise Ministerului pentru
săptămîna 23.03.15-27.03.15 cu modificările care pot interveni pe
parcurs.
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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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