Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 12.07.2013 până la 19.07. 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 314 acte de control;
Inspecto- au fost întocmite 144 procese-verbale (art.154 – 51, art.116 – 4, art.109
rat.
– 18, art. 122 – 6,art.119 – 1, art. 136 – 9, art.147 – 4, art.114 – 4, art.110
– 2, art.135 – 1 , art.181 – 4, art.115 – 4 , art.118 – 1, art.156 – 3, art.144
– 1, art.142 – 1 , art.143 – 15, art.112– 1 , art.337 - 1, art.127 – 1, art.137
– 1, art.149 – 1, art. 113 – 2 , art.141 – 3; art.181 – 5);
- au fost prestate servicii în valoare de 44 669 lei, serviciile achitate
constituie 39 615 lei;
- au fost înaintate amenzi în valoare de 111 600 lei, sunt achitate în
valoare de 50 250 lei
- plata pentru poluarea mediului înaintată – 86 459 lei, achitată –
85 089lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 25 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:
- 22 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 16 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 42 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 25 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 36 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;
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2.

pagina
web IES

 Deplasarea inspectorului de mediu, dra Anişoara Moldovan, la Kiev.
 Raport saptamînal.

3.

Cazuri
relevante

Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii.
Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului (19.07.2013, ora
00
12 ).
b) Probleme de fond.

1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

Examinat,
şi avizat 1 material de modificare a categoriei destinaţiei terenului;
şi avizat 2 proiecte de Lege privind modificarea categoriei destinaţiei
terenului;
şi executat o scrisoare privind nominalizarea persoanelor în grupul de lucru
care va fi creat în scopul inspectări malului şi zonei de protecţie a fluviului
Nistru în vederea evaluării situaţiei ecologice actuale.
şi executat o scrisoare privind starea actuală a abatoarelor, în legătură cu
pericolul de răspîndire a bolii antrax;
petiţia cu privire la obiectivul acvatic din s.Caplani, or. Ştefan Vodă.
şi executat o faxogramă pentru AE/CIE, AE Chişinău, privind şedinţa la MM
cu privire la r. Bîc;
şi executat o scrisoare cu privire la sistemul de alertă precoce pentru
prevenirea controlului bolilor transmisibile şi evenimentelor de sănătate
publică;
şi expediat la solicitarea Ministerului Mediului informaţia cu privire la
dinamica eliberării actelor permisive de către IES pentru perioada anilor
2005-2012;
răspunsul în adresa SRL „Fabrica de Materiale de Construcţie” (anexat
duplicatul Avizului expertizei ecologice nr. 05-5-3795/904 din 02.06.2011 la
proiectul de execuţie: „Reconstucţia fabricii de concasare-sortare la cariera
„Vasilcău”, r-nul Soroca”);
normativul de deversări limitat admisibile (DLA) de poluanţi cu apele uzate
pentru 2 întreprinderi:
1. Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălţi”, str. Cearupin,1, or. Bălţi.
2. Î.M. ”Apă-Canal” Cahul, str. 31 August,1, or. Cahul.
inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberate
autorizaţiile de emisii respective pentru 1 întreprindere:
Î.I. ”Ionel-Grosu”, str. Cetatea Albă, 6A, or. Cimişlia.
şi anulat două Hotărîri ale Inspectoratului Ecologic de Stat de sistare a
lucrărilor în fondul forestier de stat pentru SRL ”Vila Comerţ” şi
SRL”Dumbrava”;
o scrisoare la ÎSS Chişinău şi Primăria Durleşti în vederea prezentării
informaţiei urgente pe faptul plasării în fondul forestier de stat a unei
reţele inginereşti subterane în afectarea stratului de sol şi litierei. În
dependenţă de examinarea materialelor, se vor lua decizii în vederea
sancţionării persoanelor vinovate şi recuperării prejudiciilor;
proiectul de modificare a legi privind fondul piscicol, pescuitul şi
piscicultura , pentru avizare;
demersul Dlui Vasile Bectoraş, parvenit către Ministerul Mediului referitor
la încălcările legislaţiei ecologice efectuate în fondul forestier gestionat de
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către Agenţia „Moldsilva”;
demersul parvenit din partea Agenţiei „Apele Moldovei” şi s-a răspuns în
termen.
Eliberat,
12 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie inclusiv 2 avize
negative.
materialele Autorizaţiei de folosinţă specială a apei (AFSA) pentru 3
întreprinderi:
1. Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălţi”, str. Cearupin,1, or. Bălţi
2. S.R.L. ”Gelibert”, str. Bălţului,2a, or. Sîngerei
3. Î.M. ”Apă-Canal” Cahul, str. 31 August,1, or. Cahul
Întocmit,
un proces-verbal S.R.L. „Paravent-Grup”, mun. Chişinău
pentru
încălcarea regulilor poluării mediului pe art. 154 alin. (2), CC al
R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 8000,0 lei;
un proces-verbal cet. Caşu Ion pentru încălcarea din ocolul silvic
Talmaza, raionul Ştefan Vodă, pe art. 142 alin (3), CC al R.Moldova,
fiindu-i aplicată amendă de 4000,0 lei.
Participat,
la 16 iulie 2013 în comisia de lucru organizată de Ministerul Transporturilor
şi Infrastructurii Drumurilor referitor la lucrările de reabilitare, modernizare
şi extinderea drumului M1 Chişinău - Leuşeni (sectorul km 6-14).
la 18.07.2013 (S.Plamadeala) la şedinţa de la MM cu privire la poluarea r.
Bîc.
la 12.07.2013 Dna Rodica Popriţac, Dl Valeriu Holban şi Ştefan Stasiev au
participat la a 2-a şedinţă de lucru organizată de Ministerul Mediului (sub
egida d-lui Chirică Lazăr, Viceministru mediului) pentru examinarea
proiectelor de execuţie a construcţiei bazinelor de apă cu alimentare din
pînza freatică.
Pregătit,
faxograma cu privire la crearea unei comisiei mixte de lucru participînd în
control referitor la legalitatea activităţii S.A. „Cariera Micăuţi”, r-nul
Străşeni.
Primit,

1.
2.
3.
4.

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) pentru ulterioara
expertiză ecologică 5 proiecte de execuţie:
„Alimentarea cu apă a s. Recea, r-nul Străşeni”, primăria satului Recea;
„Staţie de alimentare cu produse petroliere, gaz lichefiat şi spălătorie auto
pe str. Tudor Vladimirescu, mun. Chişinău” al S.R.L. „Aprovizelectro”;
„Spălătorie auto cu bufet şi oficiu în s. Ţarigrad, r-nul Drochia” al persoanei
fizice Tofan Marcel;
„Proiectul zonei de odihnă şi agrerment (staţiune agroturistică) – construcţii
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uşor demontabile din extravilanul s. Micăuţi, r-nul Străşeni, parcela 33EF
din ocolul silvic Ghidighici” al S.R.L. „Vicorn Consulting”;
5. „Reconstrucţia sistemului de canalizare din or. Hînceşti”, primăria oraşului
Hînceşti.
Efectuat,
o deplasare de lucru la Ocolul Silvic Talmaza , raionul Ştefan Vodă privind
eliberarea autorizaţiei pentru lucrările silvo - tehnice reprezentate prin
tăieri de produse secundare a arborilor în parcela 58, trupul de pădure
Lunca Talmazei a fondului forestier.
c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare.
1.
2.

3.

Resurse
umane
Financiară

Juridică

Numărul de personal - 310.
- 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-iulie) constituie 6500,0 mii lei. De la începutul
anului 2013 au fost înregistrate venituri în sumă de 8319,4 mii lei, inclusiv
săptămîna curentă – 237,3 mii lei.
- Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de 19.07.2013 constituie –
4856,1 mii lei.
- Servicii ecologice prestate contra plată.
La situaţia de 19.07.2013 suma
acumulărilor la venituri constituie 1952,4 mii lei, inclusiv săptămîna curentă –
72,6 mii lei sau cu 66,8 % din cele planificate pentru 7 luni - 2922,0 mii lei.
Soldul disponibil din veniturile acumulate pentru perioada de raportare la
situaţia de 19.07.2013 constituie - minus 308,0 mii lei.
Examinat (sub aspect juridic),
proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, înaintat spre
avizare Ministerului Mediului prin scrisoarea nr.1526-C din 10.07.2013 de
către Ministerul Economiei, fiind elaborat avizul şi expediat Ministerului
Mediului;
solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 731/09 din
17.07.2013 cu privire la eliberarea deciziilor de control, pentru efectuarea
controalelor planificate conform Graficului controalelor planificate pentru
trimestrul III al anului 2013, fiind eliberate următoarele decizii de control :
nr. 87-DC/13, nr. 88-DC/13 , nr. 89-DC/13, nr. 90-DC/13, nr. 91-DC/13, nr.
92-DC/13, nr. 93-DC/13, nr. 94-DC/13, nr. 95-DC/13, nr. 96-DC/13, nr. 97DC/13, nr. 98-DC/13, nr. 99-DC/13, nr. 100-DC/13, nr. 101-DC/13, nr. 102DC/13 din 18 iulie 2013;
solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 729/09 din
17.07.2013 cu privire la eliberarea mandatului de control şi deciziei de
control, pentru efectuarea controlului inopinat, fiind eliberat mandatul de
control nr. 48-MC/13 şi decizia de control nr. 103-DC/13 din 19 iulie 2013;
petiţia dlui Copuschulu G.I. cu privire la gunoiştile neautorizate şi pescuitul
ilegal din or.Vulcăneşti, fiind perfectat răspunsul în limita competenţelor;
sesizarea Procuraturii Taraclia privind înlăturarea încălcărilor la întocmirea
proceselor-verbale contravenţionale în domeniul protecţiei mediului, fiind
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perfectat răspunsul în limita competenţelor cu nr.1534 din 18.07.2013.
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.
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,
● 22 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 1
întreprindere: Î.S. „MOLDRESURSE” în proces de insolvabilitate;
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi de eliberat Autorizaţiile de emisii AEPA respectiv
pentru 1 întreprindere : Î.M. ”Auto Mall” S.R.L., str. Calea Ieşilor, 10, or.
Chişinău.
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

