Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 09.01.2013 până la 11.01. 2013
Veaceslav Untila, şef, Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax: 226915.
ies@mediu.gov.md; str.Cosmonauţilor 9
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1.

Materialul descriptiv

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

a) Generalizarea activităţii subdiviziunilor IES, inclusiv A/I Ecologice.
Realizări
totalizatoare
pe Realizări mai importante din activitatea de bază:
Inspecto- au fost întocmite 80 acte de control;
rat.
- au fost întocmite 19 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 21 855 lei, serviciile achitate
constituie 14 869 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 3 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:
- 6 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 5 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 1 autorizaţie de folosinţă specială a apei;
- 4 avize ale expertizei ecologice de stat;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 3 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 11 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 9 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 11 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;

Publicate articole:
 Perfectat blocul de materiale pentru revista „Natura” – Din dosarul IES.
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Raportul Săptămînal.

Vizite de lucru în agenţii şi inspecţii.

b) Probleme de fond.
1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

Examinat:
şi pregătit avize la 4 materiale de modificare a categoriei destinaţiei
terenului;
şi avizat proiectul de lege privind modificarea şi completarea art.36, Cod
Funciar al R.Moldova;
şi pregătit răspuns la petiţia cet.Moraru Aurica, locuitoare a or. Soroca
referitor la legalitatea exploatării carierelor de extragere a zăcământului de
granit şi nisip din r-nul Soroca. Ca rezultat petiţionara a fost informată de
faptul că activităţile desfăşurate de către SA „Cariera de granit şi pietriş din
Soroca” şi SRL „FMC-DUO” sunt legaleşi funcţionează fără abateri de la
proiectele tehnice;
şi prezentat în adresa Ministerului Mediului informaţia referitor la măsurile
întreprinse conform Planului Naţional de implementare a Convenţiei de la
Stockholm privind poluanţii organici persistenţi, aprobate prin Hotărîrea
Guvernului R.Moldova nr.1155 din 20.10.2004 şi anume:
participarea în cadrul comisiei republicane, formate conform
ordinului comun al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare,
Ministerului Apărării şi Ministerului Afacerilor Interne nr.
155/212/233 din 15.07.2010 în vederea verificării condiţiilor de
păstrare şi volumul real al stocurilor de pesticide depozitate în
republică;
monitorizarea situaţiei în zona de amplasare a poligonului de
înhumare a deşeurilor de pesticide din com.Cişmichioi (U.T.A.
Găgăuzia) în scopul prevenirii poluării mediului înconjurător.
materialele primăriei s. Cigîrleni, r-nul Ialoveni privind autorizarea tăierii
de regenerare rasă a arborilor din fondul forestier gestionat, pe o suprafaţă
de 5,7 ha, cu obţinerea unui volum de 159,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materiale parvenite în adresa Inspectoratului Ecologic de Stat din partea
SRL „HARICOT” privind eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăierii
de igienă şi curăţire a arborilor de la baza de odihnă „Dumbrava”, Parcul
silvic „Nistrean”, or. Vadul lui Vodă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
şi expediat răspunsul în adresa Ministerului Mediului privind Concepţia
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sistemului de asigurare obligatorie a construcţiilor elaborată de Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al R.Moldova.
Eliberat:
1 aviz al expertizei ecologice la proiectul de execuţie: „Staţie de alimentare
cu produse petroliere şi gaz lichefiat din str. Independenţei,
or. Edineţ”
al S.R.L. „Petrolasan”.
Participat:
la şedinţa de lucru organizată de către Serviciul Vamal al R.Moldova, la 10
ianuarie 2013 referitor la modalitatea distrugerii mărfurilor contrafăcute şi
reţinute la posturile vamale;
la o şedinţă la Ministerul Mediului privind elaborarea „Planului Naţional de
extindere a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră”, conform Hotărîrii
Guvernului nr.872 din 19.11.2012.
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 3 proiecte de execuţie.

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

Resurse
umane
Financiară

Numărul de personal - 310.
Contribuţia la FEL –conform planului de finanţate s-au aprobat venituri
şi cheltuieli pentru anul 2012 în sumă de 8800,0 mii lei, iar planul precizat pentru
perioada de gestiune (ianuarie-decembrie) constituie 8715,0 mii lei. De la începutul
anului 2012 au fost înregistrate venituri în sumă de 10359,8 mii lei, inclusiv
săptămîna curentă – 124,0 mii lei şi s-au executat cheltuieli de casă în sumă de
6255,6 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial (situaţia de la 27.12.2012) constituie –
4104,2 mii lei.
Servicii ecologice prestate contra plată.
La 27.12.2012 suma acumulărilor la venituri constituie 2990,7 mii lei, inclusiv
săptămîna curentă – 54,7 mii lei sau cu 78,8% mai puţin faţă de planul pentru
perioada de gestiune (3795,0 mii lei), diferenţa fiind de 804,3 mii lei. Cheltuielile
pentru întreţinerea curentă a activităţii Inspectoratului constituie 3619,6 mii lei.

( Informaţia precedentă din 21.12-28.12 neactualizată )
3.

Juridică

Examinat:
Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului „Cu
privire la examinarea sesizărilor electronice publicate pe portalul
www.implicare.md” şi a Regulamentului respectiv, cu perfectarea avizului;
sesizarea Procuraturii Generale al R.Moldova privind lichidarea încălcărilor
legislaţiei în activitatea organelor de protecţie a mediului, cu perfectarea
răspunsului;
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Participat:
în cadrul Şedinţei cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.
131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de
întreprinzător, cu participarea delegaţilor din partea grupului de elaborare a
Legii, Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei şi instituţiilor subordonate
Ministerului 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:
12 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective.
De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.:
petiţia locuitorilor mun. Chişinău ,str. Mircea cel Bătrîn, 48 cu deplasare în
teren, în comun cu AE Chişinău,
referitor la starea sanitară
nesatisfăcătoare din jurul blocului locativ;
demersul parvenit de la SA „Viorica - Cosmetic” cu deplasare în teren, în
comun cu AE Chişinău privind posibilitatea distrugerii mărfurilor
contrafăcute depistate de către serviciul vamal;
materialele parvenite din partea primăriei s. Chiperceni, r-nul Orhei
privind autorizarea tăierii arborilor din fondul forestier gestionat;
materialele parvenite din partea primăriei or. Vadul lui Vodă, mun.
Chişinău privind autorizarea tăierii arborilor din fondul forestier gestionat;
materialele parvenite din partea primăriei comunei Şişcani, r-nul
Nisporeni, privind autorizarea tăierii arborilor din fondul forestier
gestionat;
demersul parvenit din partea primăriei s.Varniţa, r-nul Anenii Noi privind
autorizarea tăierii arborilor de specia plop, pe o suprafaţă de 150 m2, de pe
malul drept a fluviului Nistru;
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile de emisii respective pentru 3
întreprinderi;
proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acţiuni
de implementare a măsurilor de asigurare a accesibilităţii pentru persoane
cu dezabilităţi la toate obiectivele noi şi cele ce urmează a fi reparate;
solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al
R.Moldova privind cadrul legal care reglementează modalitatea şi
procedura de obţinere a Autorizaţiei pentru instalarea unei staţii de
pompare, care urmează a fi construită pe malul fluviului Nistru în oraşul
Soroca.
De efectuat:
un raid în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj;
deplasări după caz.
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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; 310 angajaţi.

Veaceslav Untila,
Şeful Inspectoratului

Ex.D.Osipov 22-69-15

