Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 07.06.2013 până la 14.06. 2013
Vitalie CURĂRARI, şef al Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax:
226915.
ies@mediu.gov.md; str.Cosmonauţilor 9
Compone
nta

Nr
.
I.

1.

Materialul descriptiv

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

a) Generalizarea activităţii subdiviziunilor IES, inclusiv A/I Ecologice.
Realizări
totalizato- Realizări mai importante din activitatea de bază:
are
pe
- au fost întocmite 342 acte de control;
Inspecto- au fost întocmite 125 procese-verbale;
rat.
- au fost prestate servicii în valoare de 41 139 lei, serviciile achitate
constituie 38 301 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 31 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:
- 33 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 17 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 7 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
- 18 avize ale expertizei ecologice de stat;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 5 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 43 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 19 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 30 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;
Articole publicate:
 IE Căuşeni – ziarul local „Căuşeni” : tema salubrizarea şi amenajarea
localităţilor „Realitate şi măsuri de intervenţie”.
 IE Ocniţa
- ziarul local: „Ziua Mondială a Mediului” şi
”Salubrizarea localităţilor”
Emisiuni radio, TV:
 IE Taraclia – reportaj la TV local, privind aprovizionarea cu apă.
 IE Basarabeasca - reportaj vidio la BAS TV locală cu totalizarea bilunarului
de primăvară.
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2.

pagina
web IES

3.

Cazuri
relevante

Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii.

b) Probleme de fond.
1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

Examinat:
proiectul ,,Reparaţia şi amenajarea a două fîntîni din or. Străşeni’’ şi pregătit
avizul.
Notă: Proiectul dat corespunde priorităţilor fondului, scopul proiectului este
aprovizionarea cu apă potabilă a cetăţenilor din str. Ştefan cel Mare şi str-la Ion
Creangă a or. Străşeni.
Proiectul prevede efectuarea lucrărilor de renovare, curăţirea
şi
amenajarea a două fîntîni de mina din or. Străşeni.
avizat 4 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului;
şi avizat 1 proiect de hotărîre a Guvernului în legătură cu extinderea carierei
de nisip–prundiş Şerpeni;
avizat 6 dosare ale produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
pregătit răspuns la petiţia Centrului pentru drepturile Omului din Moldova
referitor la circumstanţele care au dus la formarea unei gunoişti neautorizate
la periferia satelor Boşcana, raionul Criuleni şi Budeşti, municipiul
Chişinău. În rezultat, în privinţa dlui Conoval Tudor, director al Regiei
Comunal – Locative, Vadul lui Vodă Agenţia Ecologică Chişinău a
încheiat proces – verbal nr. 016737 din data de 13.06.2013 cu privire la
contravenţie în temeiul art. 154, alin.(10) Cod Contravenţional al Republicii
Moldova cu aplicarea sancţiunii contravenţionale sub formă de amendă în
mărime de 50 unităţi convenţionale;
a fost examinată pe teren sesizarea procuraturii Anenii Noi privind
activitatea SRL „Explorator Grup” în domeniul decopertării stratului de sol
fertil. Au fost prelevate probe în privinţa determinării procentului de humus,
granulometriei şi bonităţii solului;
şi prezentat în adresa Ministerului Mediului proiectul documentului normativ
CP A.01.00-XXXX „Regulamentul gestionării deşeurilor din construcţii şi
demolări” înaintat spre examinare de către Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Construcţiilor al Republicii Moldova;
şi prezentat răspuns în adresa Comisiei administraţie publică şi dezvoltare
regională proiectul Legii cu privire la salubrizarea localităţilor;
şi eliberate materialele Autorizaţiei de folosinţă specială a apei (AFSA)
pentru 1 întreprindere:
S.R.L. ”Duval”, s. Criva, r-nul Briceni.
● inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberat
autorizaţiile de emisii respectiv pentru 1 întreprindere:
S.R.L. ”Biopetrol”, str. Independenţei, 32/8A, or. Bălţi .
● materialele Î.S.S. Chişinău privind autorizarea tăierii de igienă în ocolul
silvic Ghidighici cu obţinerea a 42,8 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
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● materialele „Moldexpo” privind autorizarea tăierii de igienă a 35 arbori din
str.Ghioceilor nr.1, mun. Chişinău.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
● materialele ÎM „Asociaţiei de Gospodărire a Spaţiilor Verzi”, privind
autorizarea tăierii de igienă a 13 arbori pe terenul bazei de odihnă
„Floricica” din Parcul Silvic „ Nistrean ”, or. Vadul lui Vodă, mun.
Chişinău.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
● materialele ÎSS „Bălţi” privind autorizarea tăierii de igienă în Ocolul
Silvic „ Bălţi ” pe o suprafaţă de 1,2 ha, cu obţinerea unui volum de 10,0
m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
● materialele S.C.” GLON” SRL, privind autorizarea tăierii de igienă a unui
arbore de specia plop canadian din str. Doina şi Ion Aldea Teodorovici,
mun. Chişinău.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
● materialele domnului Vitale Druţă pentru defrişarea unui arbore de pe teren
privat din şoseaua Balcani, mun.Chişinău.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
● materialele Î.M. „Asociaţiei de Gospodărire a Spaţiilor Verzi,” privind
autorizarea tăierii de igienă a unui arbore de specia dud din strada
Columna, nr.136, mun. Chişinău.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
Eliberat:
Au fost eliberate 10 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie:
1. „Valorificarea zăcămîntului de nisip-prundiş „Puhăceni II” şi recultivarea
carierei, r-nul Anenii Noi” al S.R.L. „Arconics-Com” ;
2. „Sistem de irigare pe terenul S.R.L. „Domulterra”, s. Domulgeni, r-nul
Floreşti” al S.C. „Domulterra” S.R.L. ;
3. „Evacuarea apelor pluviale de la str. Bucuriei pînă la str. Balţata din satul
Budeşti, mun. Chişinău”, primăria comunei Budeşti ;
4. „Centrala termică pe biomasă, nodul de conectare reţele termice
exterioare pentru gimnaziul şi grădiniţa de copii din s. Gaidar, r-nul
Ceadîr-Lunga” al S.R.L. „Tehno Test”;
5. „Centrala termică pe biomasă, nodul de conectare, pentru grădiniţa de
copii din s. Tomai, r-nul Ceadîr-Lunga” al S.R.L. „Tehno Test”;
6. „Centrala termică pe biomasă, nodul de conectare, reţele termice
exterioare pentru liceul teoretic din s. Tomai, r-nul Ceadîr-Lunga” al
S.R.L. „Tehno Test”;
7. „Şcoala primară-grădiniţă de copii pentru 225 (125+100) locuri în
comuna Cotul Morii, r-nul Hînceşti pentru sinistraţii care au avut de
suferit în urma inundaţiilor din luna iulie 2010”, Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Construcţiilor al R.M.;
8. „Staţie de deservire tehnică a automobilelor cu salon auto din bd. Dacia,
58, or. Chişinău” al S.R.L. „Halat auto” ;
9.
„Aprovizionarea cu apă şi sistemele de evacuare şi purificare a apelor
uzate în s. Logăneşti, r-nul Hînceşti”, primăria satului Logăneşti;
10. „Complex de servicii auto, spălătorie auto şi magazin mixt din s. Todireşti,
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com. Chetrosu, r-nul Anenii Noi” al persoanei fizice Gogoi Serghei.
Întocmit:
● un proces-verbal cet. Chelban Ion, s.Văleni, r-nul Cahul pentru
încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154 alin. (1)
Cod contravenţional al RM, fiind aplicată amendă de 400,0 lei.
● un proces-verbal cet. Ciorbu Sergiu Nicolae pe cazul neîndeplinirii
prevederilor legislaţiei privind expertiza ecologică de stat şi evaluarea
impactului asupra mediului, pe art. 156 Cod contravenţional al RM,
fiindu-i aplicată amendă de 1000,0 lei.
● un proces-verbal SRL „IGAN-GRUP” pe cazul abaterii neautorizate de
la proiectul de organizare a teritoriului, construcţiei ilegale, pe art.116 alin.
(2) Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată amendă de 8000 lei.
● un proces-verbal cet. Boldurescu Lilia din str.Izmail, 86,ap.12, mun
Chişinău pentru încălcarea gestiunii normative legale a deşeurilor pe art.
154 alin (1), Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată amendă de 800
lei.
Sistematizat:
● informaţia solicitată de Minister pentru activitatea Inspectoratului
Ecologic de Stat la compartimentul protecţia florei şi faunei pentru
perioada ianuarie-mai 2013 şi pentru comparaţie aceiaşi informaţie pentru
perioada similară a anului precedent.
● informaţia
Consiliului
Suprem
de
Securitate
a
Inspectoratului Ecologic de Stat pe parcursul lunii mai privind controlul
fondului forestier de stat cît şi a vegetaţiei forestiere din afara acestuia.
Efectuat:
un raid în vederea contracarării şi depistării cazurilor de tăieri ilicite a
vegetaţiei forestiere şi încălcare a regimului de protecţie a resurselor
piscicole şi a regulilor de pescuit.
Ca rezultat s-au încheiat 2 procese-verbale.
Cet. Bostan Ilie, care a încălcat regimul de protecţie a resurselor
piscicole şi a regulilor de pescuit în preajma s. Crihana Veche, rnul Cahul, pe cazul contravenţiei date a fost întocmit un procesverbal în baza art. 114 alin. (1) Cod contravenţional al RM, fiindui aplicată amendă de 200 lei. Prejudiciul cauzat mediului fiind de
500 lei.
Cet. Roman Andrei, care a încălcat regimul de protecţie a
resurselor piscicole şi a regulilor de pescuit în preajma s. Crihana
Veche, r-nul Cahul pe cazul contravenţiei date a fost întocmit un
proces-verbal în baza art. 114 alin. (2) Cod contravenţional al RM,
fiindu-i aplicată amendă de 100 lei. Prejudiciul cauzat mediului
fiind de 600 lei.
Participat:
la şedinţa MM cu privire la organizarea acţiunilor privind ,,Ziua

Dunării’’;
la dezbaterea publică organizată de către Comisia administraţie publică şi
dezvoltare regională asupra proiectului de lege cu privire la salubrizarea

Raport de activitate a IES

localităţilor
la şedinţa de lucru cu experţii Biroului Naţional de Statistică al R.M. şi
experţii Oficiului Statisticii Suediei privind acordarea asistenţei tehnice în
domeniul Statisticii mediului.
la 11 iunie 2013 Dra Anna Moldovan a participat la şedinţa de lucru în
cadrul proiectului Air-Q-Gov (Guvernarea Calităţii Aerului ) cu participarea
expertului internaţional, Dnul Vladimir Morozov.
Primit în lucru:
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 5 proiecte de execuţie:
-

-

„Hidrocentrala de conexiune la reţeaua electrică în albia rîului Răut din or.
Floreşti” al Companiei „Salix” (Spania);
„Reconstrucţia iazului în hotarele administrativ-teritoriale ale primăriei com.
Hănăşenii Noi, r-nul Leova” al persoanei fizice Cearîc Victor ;
„Bazine de acumularea a apei pentru irigare pe terenul S.A. „Romăneşti”, s.
Romăneşti, r-nul Străşeni” al S.A. „Romăneşti” ;
„Studiu de fezabilitate pentru reabilitarea şi extinderea drumului M3
Chişinău-Giurgiuleşti/frontiera cu România” al Î.S. „Administraţia de Stat a
Drumurilor”;
„Reconstrucţia iazului pe teritoriul Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului”
în hotarele administrativ-teritoriale ale s. Ţigăneşti, r-nul Străşeni”al
Companiei Investiţionale „Interpares Prim” S.A.

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare.
1.
2.

Resurse
umane
Financiară

Numărul de personal - 310.
-

-

3.

Juridică

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-iunie) constituie 5900,0 mii lei. De la
începutul anului 2013 au fost înregistrate venituri în sumă de 7395,0 mii lei,
inclusiv săptămîna curentă – 190,6 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de la 14.06.2013
constituie – 4234,8 mii lei.
Servicii ecologice prestate contra plată.
La situaţia de la 14.06.2013
suma acumulărilor la venituri constituie 1630,8 mii lei, inclusiv săptămîna
curentă – 70,7 mii lei sau cu 61,1 % din cele planificate pentru 6 luni 2669,0 mii lei. Soldul disponibil din veniturile acumulate pentru perioada de
raportare la situaţia de la 14.06.2013 constituie - minus 275,9 mii lei.

Examinat (sub aspect juridic):
● Petiţia cet. Odnostalco Victor referitor la necesitatea transferării funcţionarului
public din postura de coordonator, fiind perfectat răspunsul conform
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competenţelor şi expediat cu nr.1317 din 13.06.2013.
●

Solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 611/09 din
12.06.2013 cu privire la eliberarea deciziilor de control pentru efectuarea
controlului planificat conform Graficului controalelor planificate pe trimestrul II
al anului 2013 la un şir de agenţi economici , fiind perfectate şi transmise 15
decizii de control.

●

Solicitările Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr. 01-04/224 din 10.06.2013, nr. 01-04/223 din 16.06.2013, nr. 0104/222 din 10.06.2013, nr. 01-04/221 din 10.06.2013, nr. 01-04/220 din
10.06.2013, nr. 01-04/219 din 10.06.2013 cu privire la eliberarea deciziilor de
control pentru efectuarea controalelor planificate conform Graficului
controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2013 aprobat de Cancelaria
de Stat, fiind eliberate şi expediate deciziile respective prin scrisorile nr. 1319,
1320, 1321, 1322, 1323, 1324 din 14.06.2013.

●

Graficele controalelor planificate elaborate de către subdiviziunile teritoriale ale
IES, precum şi de către organele de supraveghere şi control pe trimestrul III ale
anului 2013, potrivit formatului unic elaborat de Cancelaria de Stat, fiind
întocmit graficul unic al controalelor planificate pentru trimestrul III şi expediat
spre aprobare Cancelariei de Stat.

Participat (sub aspect juridic):
● În şedinţa de judecată la Judecătoria Buiucani pe dosarul Inspectoratul Ecologic
de Stat către ÎM „Niagara Club” SRL, privind recuperarea prejudiciului cauzat
mediului.
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:
● 28 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:
Firma de Producţie şi Comerţ ”AMG-Kernel” S.R.L., str. Cosăuţilor,35,
or. Soroca;
SEB Chişinău a S.A. ”Apă Canal Chişinău”, str. Albişoara,38, or.
Chişinău.
● proiectele normativelor deversărilor limitat admisibile (DLA) a apelor uzate
deversate în bazine acvatice pentru 1 întreprindere:
SEB din mun. Chişinău a S.A. ”Apă Canal Chişinău”, str. Albişoara,38,
or. Chişinău
● proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile de emisii AEPA respectiv pentru 1
întreprindere:
S.R.L. ”Fidesco-Com”, str. lenin, 146A, or. Comrat.
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●

Solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor de a
examina proiectul documentului normativ (PA) NCM E.03.02-2013 „Protecţia
împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor”.

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.

Vadim STÎNGACI
Şef adjunct al Inspectoratului

Ex.D.Osipov, 22-69-15

