Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 02.08.2013 până la 09.08. 2013
Vitalie CURARARI, şef al Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax:
226915.
ies@mediu.gov.md; str.Cosmonauţilor 9

Nr
.

Compone
nta
I.

Material descriptiv
Activităţi curente de mediu ale direcţiilor şi secţiilor specializate ale IES.

a) Generalizarea activităţii subdiviziunilor IES, inclusiv A/I Ecologice.
1.

Realizări
totalizato- Realizări mai importante din activitatea de bază:
are
pe
- au fost întocmite 309 acte de control;
Inspecto- au fost întocmite 162 procese-verbale (art.135 – 2; art.154 – 58; art.136
rat.
– 10; art.111 – 1; art.115 – 17; art.114 – 6; art. 143 -10; art.116 – 13;
art.109 – 11; art.156 – 2; art.142 – 5; art. 122 – 8; art.182 – 1; art.147 –
3; art.127 – 1; art.36 – 1; art.118 - 1; art.110 – 5; art.181 – 3; art.153 – 2;
art.141 – 1; art.119 – 1);
- au fost prestate servicii în valoare de 46 000 lei, serviciile achitate
constituie 40 642 lei;
- au fost înaintate amenzi în valoare de 189 400 lei, sunt achitate în
valoare de 50 300 lei
- plata pentru poluarea mediului înaintată 39 848 lei, achitată 35 557 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 30 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:
- 32 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 9 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 5 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
- 13 avize ale expertizei ecologice de stat;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 7 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 37 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 26 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 32 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;
Articole:
 Interviu la radioul naţional
miriştii (D.Aparatu).

cu privire la cazurile depistate de ardere a
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2.

pagina
web IES

3.

Cazuri
relevante

1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

 O deplasare la Gdanisk,Polonia (Oxana Osoianu).
 Prevenirea şi contracararea arderii miriştii.
 Raport săptămînal.
Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii.
Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului (02.08.2013, ora
1200).
b) Probleme de fond.
Examinat,
materialele parvenite de la ÎM „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi”
privind autorizarea tăierii de igienă a 6 arbori, de specia salcâmi de pe
strada Cuza Vodă, 2 .
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
plîngerea d-lui Igor Fediuş din sat. Rădenii-Vechi, raionul Ungheni privind
legalitatea eliberării autorizaţiei de tăiere de către Inspecţia Ecologică
Ungheni;
scrisoarea Întreprinderii Municipale Parcul „Dendrariu” referitor la
coordonarea proiectului cu privire la atribuirea în folosinţă a unui lot de
pămînt din str.G.Enescu,5;
plîngerea d-lui Boţolan Grigore str. Bulboaca, 3A, mun. Chişinău privind
incomodităţile create de vecini prin plantarea vegetaţii;
şi avizat 3 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului;
şi avizat 1 proiect de Hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea
destinaţiei terenului agricol;
şi pregătit răspuns la petiţia dlui Anatolie Tarasiuc din s.Sobari, raionul
Soroca referitor la arderea resturilor vegetale de către cet. V.Popa,
proprietarul terenului agricol din s.Valea, raionul Soroca;
proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni
privind implementarea programului de conservare şi sporire a fertilităţii
solurilor pentru anii 2014-2016” prezentat de către Ministerul Agriculturii
şi Industriei Alimentare;
şi pregătit răspuns la cererea Inspectoratului General al Poliţiei
Inspectoratul Naţional de Investigaţii, Direcţia nr.3 referitor la activitatea
SRL „OKOPS”.
Eliberat,
6 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie:
1. „Bazine de acumularea a apei pentru irigare pe terenul S.A. „Romăneşti”,
s. Romăneşti, r-nul Străşeni” al S.A. „Romăneşti”;
2. „Sistemul de alimentare cu apă, canalizare şi staţia de epurare la obiectul
“Zona de agrement din s. Sociteni, r-nul Ialoveni” al Î.M. „O&H
Enterprises” S.R.L.;
3.
„Proiectarea reţelei de alimentare cu apă potabilă în s. Unţeşti, r-nul
Ungheni”, primăria satului Unţeşti;
4. „Spălătorie auto cu bufet şi oficiu în s. Ţarigrad, r-nul Drochia” al
persoanei fizice Tofan Marcel;
5. „Staţia de alimentare cu gaz lichefiat RX-002-4,85 pe traseul Brest-
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6.

Chişinău, km.693 din or. Rîşcani” al S.R.L. „Gimnast”;
„Staţia de alimentare cu gaz lichefiat RX-001-9,15, s. Făleştii Noi, r-nul
Făleşti” al F.P.C. „Zolo-Peco” S.R.L.;

Participat,
la 07.08.2013 (V. Holban, Şt. Stasiev) la şedinţa convocată de Corporaţia
Provocările Mileniului SUA pe problemele ce ţin de elaborarea
documentaţiei de proiect pentru reabilitarea sistemelor de irigare în
Republica Moldova, finanţat de Guvernul SUA;
la 07.08.2013 (dna Osoianu Oxana) la şedinţa grupului de lucru în cadrul
Ministerului Mediului privind elaborarea proiectului Regulamentului
referitor la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în domeniul autorizării
folosinţei speciale a apei;
la 19 iulie - 02 august 2013 (dna Osoianu Oxana) la seminarul privind
elaborarea şi realizarea strategiei de dezvoltare rurală pe baza experienţei
Grupurilor Locale de Activitate, care s-a petrecut în or. Gdansc, Polonia, cu
prezentarea Raportului respectiv Şefului Inspectoratului;
la şedinţa organizată de Ministerul Mediului referitor la situaţia stocurilor de
deşeuri de ferocianură la întreprinderile vinicole din republică;
Pregătit,
aviz cu privire la examinarea proiectului „Reparaţia a două fîntîni din
s.Flocoasa, r-nul Cantemir”;
răspuns către MAI în vederea nămolirii a 25 fîntîni obşteşti din s.Ulmu ,
r-nul Ialoveni;
informaţia privind activitatea Direcţiei Inspectare Flora şi Fauna despre
controlul de stat la folosirea raţională a resurselor naturale şi protecţiei
mediului înconjurător pe luna iulie.;
Informaţia cu privire la îndeplinirea punctului III.2 al Deciziei Consiliului
Suprem de Securitate nr.05/1-03-03 din 20 iunie 2003 (Inspectoratul
Ecologic de Stat pe luna iulie);
notă informativă cu privire la prevenirea şi contracararea arderii miriştii
pentru Minister.
Primit,

1.

2.
3.
4.
5.
6.

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:
„Proiectul de forare a sondei arteziene, apeductului de conectare a bazinului
de acumulare a apei pentru alimentarea Institutului de Genetică şi Fiziologie
a Plantelor a AŞM”, Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor;
„Sistemul de aprovizionare cu apă în s. Albota de Jos, r-nul Taraclia”,
primăria com. Albota de Jos;
„Alimentarea cu apă şi canalizare în s. Chiperceni, r-nul Orhei”, primăria
comunei Chiperceni;
„Alimentarea cu apă a s. Caşunca, r-nul Floreşti”, primăria satului Caşunca;
„Reţea de apeduct şi canalizare cu staţie de epurare în s. Bălăşeşti, r-nul
Sîngerei”, primăria comunei Bălăşeşti;
“Rezervor de 50 m3 pentru acumularea apei potabile în extravilanul satului
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Boghiceni, r-nul Hînceşti”;
7. „Staţie de alimentare a automobilelor cu produse petroliere şi hidrocarburi
gazoase lichefiate pe traseul M14 Brest-Briceni-Chişinău-Odesa, lîngă s.
Nihoreni, r-nul Rîşcani. Modernizare” a „Lukoil Moldova” S.R.L.
Întocmit:
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Clipaci Ion pentru
vătămarea unui arbore, în temeiul art. 182, CC al R.Moldova fiindu-i
aplicată o amendă de 1000,0 lei;
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Cvasov Eugen pentru
încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, de
transportare şi de export al lemnului, în temeiul art. 142 alin. (2) CC al
R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 8000 lei;
Efectuat,
control în comun cu inspectorii IE Ialoveni la 5 fabrici de vin din r-nul
Ialoveni, cu întocmire 5 acte de control şi 2 procese verbale ( FPC „
Asconi „ SRL, s.Puhoi conform art. 110 al 2) CC cu aplicarea amenzii în
mărimea de 10 000 lei, SRL „Vinăria Mileştii Mici” conform art. 147 CC
cu aplicarea amenzii de 2 000 lei);
control în comun cu inspectorii IE Călăraşi a fabricii de producere a
asfaltului SRL „ Nirom –roz” cu întocmirea actului de control şi
procesului verbal în baza art. 110 al 2 CC Fabricii de vin ÎM „Călăraşi –
Divin” cu întocmirea actului de control în vederea respectării legislaţiei
ecologice în vigoare.
c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare.
1.
2.

Resurse
umane
Financiară

3.
Juridică

Numărul de personal - 304.
- Contribuţia la FEL –conform planului de finanţare s-au aprobat venituri şi
cheltuieli pentru anul 2013 în sumă de 8700,0 mii lei, iar planul precizat pentru
perioada de gestiune (ianuarie-august) constituie 6900,0 mii lei. De la începutul
anului 2013 au fost înregistrate venituri în sumă de 8974,6 mii lei, inclusiv
săptămîna curentă – 202,6 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de 06.08.2013 constituie –
5343,6 mii lei.
- Servicii ecologice prestate contra plată.
La situaţia de 06.08.2013 suma
planificată la venituri pentru perioada de 8 luni constituie 3157,0 mii lei sau
acumulat venituri în cont de 2317,4 mii lei, inclusiv pentru săptămîna curentă
45,8 mii lei.
Soldul disponibil din veniturile acumulate pentru perioada de raportare la
situaţia de 06.08.2013 constituie - minus 122,6 mii lei.
Examinat (sub aspect juridic),
demersul Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale cu privire la
solicitarea eliberării deciziilor de control planificat asupra folosirii raţionale
şi protecţiei subsolului la zăcămintele de substanţe minerale utile la 13
agenţi economici, fiind elaborate şi eliberate deciziile de control nr. 104 –
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116 DC /13 din 08.08.2013 în baza mandatului de control nr. 47 – MC/13
din data de 12.07.2013.
Participat,
la Şedinţa instanţei de judecată pe cauza Lidia Marian de IES referitor la
anularea actului administrativ;
în cadrul Şedinţei referitor la particularităţile de implementare a portalului
guvernamental al controalelor de stat asupra activităţii de întreprinzător.
2. Planificarea activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu A/I Ecologice
pentru săptămîna următoare.
1.

Acţiuni
măsuri

şi De examinat şi supus expertizei/autorizării,
● 32 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective.
De examinat( demersuri, petiţii, solicitări, etc.,)
materialele autorizaţiilor de folosinţă specială a apei (AFSA) pentru 2
întreprinderi: 1. Î.M. ”Sudzucker Moldova” din or. Drochia; 2. Î.M.
”Sudzucker Moldova” din or. Făleşti;
normativul de deversări limitat admisibile (DLA) de poluanţi cu apele
uzate pentru 2 întreprinderi: 1. Î.M. ”Sudzucker Moldova” din or.
Drochia; 2. Î.M. ”Sudzucker Moldova” din or. Făleşti;
solicitarea cu privire la eliberarea Autorizaţie ide emisii AEPA în baza
soluţiilor de proiect pentru 1 întreprindere: 1. Î.C.S. „STRABAG”, COM.
Ghindeşti, r-nul Floreşti.
De efectuat,
● un raid 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; 310 angajaţi.

Vitalie CURARARI,
Şef al Inspectoratului
Ex.D.Osipov 22-69-15

