Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 09.08.2013 până la 17.08. 2013
Vitalie CURARARI, şef al Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax:
226915.
ies@mediu.gov.md; str.Cosmonauţilor 9
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.
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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 301 acte de control;
Inspecto- au fost întocmite 163 procese-verbale (art.135 – 3; art.154 – 49; art.136
rat.
– 10; art.115 – 19; art.114 – 11; art. 143 -10; art.116 – 3; art.109 – 17;
art.156 – 3; art.142 – 1; art. 122 – 7; art.147 – 5; art.127 – 5; art.36 – 1;
art.110 – 4; art.181 – 7; art.153 – 2; art.142 – 1; art.113 – 3; art.120 – 1;
art.146 - 1);
- au fost prestate servicii în valoare de 43 843 lei, serviciile achitate
constituie 31 823 lei;
- au fost înaintate amenzi în valoare de 175 400 lei, sunt achitate în
valoare de 55 500 lei
- plata pentru poluarea mediului înaintată 48 309 lei, achitată 63 082 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;
- 10 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 4 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
- 15 avize ale expertizei ecologice de stat;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 7 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 24 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 23 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 27 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;
Articole:
 IE Ungheni – articol în ziarul „Unghiul” – „Uscarea arborilor în
masă în spaţiile verzi”.
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 IE Criuleni – ziarul „Est Curier” articolul - „9 hectare de aur negru
distruse”.

2.

pagina
web IES

3.

Cazuri
relevante

1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

 Raport săptămînal.
Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii.
Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului (02.08.2013, ora
00
12 ).
b) Probleme de fond.
Examinat,
şi expediat în adresa Ministerului Mediului răspunsul la indicaţia nr.0105144 din 06.08.2013 a Domnului Iurie LEANCĂ, Prim-ministru al
Republicii Moldova cu privire la solicitarea primarului s. Ciuciuleni, r-nul
Hînceşti de alocare a suportuluui financiar pentru lucrările de curăţare a
rîului Cogălnic cu scopul de evitare a inundării caselor şi terenurilor
agricole din localitate;
şi expediat în adresa Ministerului Mediului răspunsul la indicaţia nr.0105142 din 06.08.2013 a Domnului Iurie LEANCĂ, Prim-ministru al
Republicii Moldova privind soluţionarea problemei de asigurare cu apă,
abordată prin demesul nr.111-02/1-23 din 25.07.2013 al primăriei comunei
Cotul Morii, r-nul Hînceşti.
şi remis materialele pentru eliberarea autorizaţiei de emisii AEPA în baza
soluţiilor de proiect pentru 1 întreprindere: Î.C.S. „STRABAG”, or.
Ghindeşti, r-nul Floreşti;
şi avizat 2 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului;
şi avizat 1 proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea
destinaţiei terenului agricol;
şi avizat 5 dosare ale produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor,
şi pregătit răspuns la cererea ÎCS „Xiudan Com” SRL privind nimicirea
deşeurilor din plastic;
şi pregătit răspuns la cererea SRL „Telemautoservice” privind
„Implementarea unui sistem integru de colectare şi reciclare a becurilor
fluorescente şi economice uzate din sectorul public şi privat” ;
şi pregătit răspuns către Ministerul Mediului la sesizarea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1469-540 din 19.07.2013 cu privire la informaţia
prezentată de către Serviciul de Informaţii şi Securitate (depozitarea
deşeurilor de ferocianură la fabricile vinicole);
şi pregătit răspuns dnei V.Ceban referitor la arderea miriştii pe un teren
agricol din s.Tarasova, r-nul Rezina;
şi prezentat schiţa raportului de activitate a subdiviziunilor specializate ale
Inspectoratului Ecologic de Stat după componentele de mediu şi genurile de
activitate;
petiţia cu ieşire la faţa locului în privinţa tăierile de produse principale în
ocoalelor silvice Durleşti, Ghidighici şi Vadul lui Vodă a Î.S.Chişinău;
petiţia cu ieşire la faţa locului a dlui Trofimciuc Ch. , parvenită în adresa
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Ministerului Mediului referitor la tăierea ilicită a arborilor de specia pin din
pădurea situată în preajma or. Durleşti.

Eliberat,
6 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie:
1. „Centru comercial cu oficii, parcări subterane şi spălătorie auto din str.
Mircea cel Bărtrîn, 20, or. Chişinău” al Î.C.S. „AR & L Construction Group”;
2. „Staţia multicarburant de alimentare a autovehiculelor nr.53 din str.
Independenţei, or. Edineţ” al S.R.L. „Lukoil Moldova”;
3. „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.:
4. „Aprovizionarea cu apă potabilă a s. Heciul Nou, r-nul Sîngerei”, primăria
comunei Heciul Nou;
5. „Amenajarea traseului eco-turistic „Pădurea Domnească”, r-nul Glodeni”,
preşedintele raionului Glodeni;
6. „Reţele de canalizare pe adresa mun. Chişinău, com. Bubuieci, str. M. Costin,
A. Donici, M. Viteazul, 27 August, M. Eminescu, Iu. Gagarin, T. Bubuioc”,
primăria comunei Bubuieci.
Participat,
la 12.08.2013 (dl Stasiev Ştefan) la şedinţa grupului de lucru în cadrul
Ministerului Mediului privind examinarea solicitării primarului s. Ciuciuleni,
r-nul Hînceşti de alocare a surselor financiare pentru curăţarea albiei rîului
Cogîlnic;
la 14.08.2013 (dna Popriţac Rodica) la seminarul organizat de Cancelaria de
Sat a R.M. şi Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională
(USAID) cu tematica „Eficientizarea procedurilor şi condiţiilor pentru
acordarea serviciilor publice prin intermediul Gişeului unic pentru primăria
or. Ungheni”;
la 14.08.2013 (dl Burduja Anatolie) la şedinţa grupului de lucru în cadrul
Ministerului Mediului cu privire la elaborarea propunerilor de lichidare a
consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010 în com. Cotul Morii, r-nul
Hînceşti;
la 14-15.08.2013 (dna Petreanu Mariana) la întrunirile de lucru cu agenţii
economici, desfăşurate în cadrul Misiunii Internaţionale, consacrate
elaborării Registrului Emisiilor şi Transferul Poluanţilor (PRTR), efectuate
de Misiunea OSCE în Moldova în parteneriat cu Ministerul Mediului;
la15.08.2013 (dl Holban Valeriu) la şedinţa grupului de lucru în cadrul
Ministerului Mediului referitor la elaborarea propunerilor pentru ulterioara
aprobare a Regulamentului cu privire la folosinţa apelor din acumulările de
apă pentru necesităţile comunităţii, irigaţie şi piscicultură;
în sedinţa convocată de Ministerul Mediului privind situaţia creată în
s . Rădenii Vechi, r-nul Ungheni.;
la şedinţa organizată de Ministerul Mediului cu privire la Misiunea
internaţională privind Registrul emisiilor şi transferului poluanţilor.
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Pregătit,
răspuns către Agenţia „Apele Moldovei” la examinarea interpelării
Procuraturii Generale a R.Moldova în vederea legalităţii transmiterii
bazinului acvatic „Ulmu”, SC „Drabant” din s. Ulmu , r-nul Ialoveni;
informaţia sub formă tabelară referitor la situaţia stocurilor de deşeuri de
ferocianură la întreprinderile vinicole din republică.
Primit,

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

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:
„Proiect tehnic de hidrocentrală şi centru de transformator de conexiune la
reţeaua electrică în albia rîului Răut, or. Făleşti” al Companiei „Salix”
(Spania);
„Demontarea apeductului din s. Pererîta pînă la or. Briceni” al S.R.L.
„Hidagro”;
„Alimentarea cu apă şi canalizarea s. Bocani, r-nul Făleşti”, primăria satului
Bocani;
„Abator de bovine în extravilanul s. Ţarigrad, r-nul Drochia” al persoanei
fizice Săptaru Silvia;
„Baza de producere a materialelor de construcţie din str. Doina, or.
Chişinău” al „Vlanix-SM” S.R.L;
„Aprovizionarea cu apă a sectorului social din s. Gribova, r-nul Drochia”,
primăria satului Gribova;
„Turn de apă, reţele de alimentare cu apă a unor cartiere locative în com.
Pepeni, r-nul Sîngerei”, primăria comunei Pepeni.

Întocmit:
un proces-verbal cu privire la contravenţie SA „Termocom” reprezentată de
directorul adjunct dl Crutoi Miron pentru vătămarea fără grad de încetare a
creşterii a unui arbore, în temeiul art. 122 alin.(2) CC al R.Moldova, fiindu-i
aplicată o amendă în sumă de 8000 lei;
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Leu Ion, maistrul silvic al
ocolului Vadul lui Vodă a ÎS Chişinău pentru întocmirea incorectă a
materialelor primare în temeiul art. 142 alin. (3) CC al R.M.oldova fiindu-i
aplicată o amendă de 4000 lei.
Efectuat,
o deplasarea la 12.08.2013 (dl V. Holban, dna S. Maruseac) în s. Goleni,
raionul Edineţ cu scopul efectuării unui control privind construcţia
complexului zootehnic de bovine de tip olandez şi elaborarea propunerilor
pentru actul de control al IE Edineţ de recomandare beneficiarului să iniţieze
auditul ecologic al întreprinderii.
un control în comun cu inspectorii IE Edineţ la 2 obiective din teritoriu:
1 . complexul zootehnic din s.Goleni ÎM „ Millstream Dairy Imobil” SRL în
vederea verificării legalităţii efectuării lucrărilor de construcţie a
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complexului de vite cornute, cu întocmirea actului de control şi procesului
verbal conform art.156 CC RM cu aplicarea amenzei în mărime de 6000 lei;
2. Fabrica avicolă ÎM „ PB Nord” din s. Bleşteni în vederea respectării
legislaţiei ecologice în vigoare de către beneficiar, cu întocmirea actului de
control şi procesului - verbal în baza art. 110 al2 CC RM cu aplicarea
amenzii în mărime de 10 000 lei;
un control în comun cu inspectorii IE Ungheni în vederea executării
indicaţiei Cancelariei de Stat cu privire la situaţia creată în alimentarea cu
apă a Gimnaziului în comuna Rădenii Vechi, r-nul Ungheni, reflectate în
demersul unui grup de cetăţeni din localitate, adresat dlui Iurie LEANCĂ
Prim-ministru al RM cu întocmirea actului de control şi prescrierea
indicaţiilor obligatorii primarului localităţii.
un control ecologic în comun cu Agenţia Ecologică Chişinău la SA
„Avantaj AV” din or.Chişinău cu scopul examinării adresării Inspectoratului
General de Poliţie privind respectarea legislaţiei ecologice de către agentul
economic.
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 9187,76 mii lei, inclusiv
săptămîna curentă – 214,5 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de 14.08.2013 constituie –
4793,26 mii lei.
- Servicii ecologice prestate contra plată.
La situaţia de 14.08.2013 suma
planificată la venituri pentru perioada de 8 luni constituie 3157,0 mii lei sau
acumulat venituri în cont de 2242,4 mii lei, inclusiv pentru săptămîna curentă
56,1 mii lei.
Soldul disponibil din veniturile acumulate pentru perioada de raportare la
situaţia de 14.08.2013 constituie - minus 124,9 mii lei.
Examinat (sub aspect juridic),
solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr. 03-10/333 din 13.08.2013 cu privire la eliberarea deciziei de
control, pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului
controalelor planificate pentru trimestrul III al anului 2013, fiind eliberată
decizia de control nr.117-DC/13;
solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr. 03-10/334 din 13.08.2013 cu privire la eliberarea deciziei de
control, pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului
controalelor planificate pentru trimestrul III al anului 2013, fiind eliberată
decizia de control nr.118-DC/13;
solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr. 03-10/335 din 13.08.2013 cu privire la eliberarea deciziei de
control, pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului
controalelor planificate pentru trimestrul III al anului 2013, fiind eliberată
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decizia de control nr.119-DC/13;
solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr. 03-10/336 din 13.08.2013 cu privire la eliberarea deciziei de
control, pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului
controalelor planificate pentru trimestrul III al anului 2013, fiind eliberată
decizia de control nr.120-DC/13;
petiţia de la ÎI „Pogurschi Grigore” cu privire la anularea actelor de control
ca fiind nejustificate, fiind perfectat răspunsul în limita competenţelor;
nota de serviciu cu privire la reprezentarea intereselor IES în judecată la
Judecătoria Leova, fiind perfectat răspunsul în limita competenţelor;
raportul dnei Cataraga Svetlana, specialist superior, cu deplasare la IE
Călăraşi.
cererea de recurs împotriva Încheierii Judecătoriei Telenești, din 06 august
2013, fiind perfectat răspunsul în limita competențelor;
A acordat:
asistenţă consultativ-metodică Agenţiilor şi Inspecţiilor ecologice, Direcţiilor
şi Secţiilor din cadrul aparatului central al IES, referitor la examinarea
petiţiilor, cauzelor contravenţionale, cererilor prealabile, contestaţiilor
depuse, precum şi modalităţii recuperării prejudiciului cauzat mediului.
A verificat şi coordonat:
proiectele de ordine cu privire la personal, de activitate curentă a IES, fiind
asigurată temeinicia şi legalitatea emiterii acestora.
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,
● 34 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 3
întreprinderi: 1. Î.M. ”Sudzucker Moldova” din or. Drochia; 2. Î.M.
”Sudzucker Moldova” din or. Făleşti; 3.”Piscicola Gura Bîcului” S.A., str.
Calea Ieşilor,10, or. Chişinău
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 Autorizaţiei de emisii AEPA pentru 4
întreprinderi: 1. Î.I. ”Mînăscurtă Ion”, s. Şendreni, com. Vărzăreşti, r-nul
Nisporeni; 2. G.Ţ. ”Trifan Andrei Mitrofan”, s. Şendreni, com. Vărzăreşti,
r-nul Nisporeni; 3. S.R.L. ”Cavendo Tutus”, s. Doroţcaia, r-nul Dubăsari;
4. S.R.L. ”Bisson-Plus”, str. t. Ciorbă, 2, or. Nisporeni.
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.

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

