Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 26.07.2013 până la 02.08. 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 206 acte de control;
Inspecto- au fost întocmite 86 procese-verbale (art.135 – 1; art.154 – 25; art.136 –
rat.
4; art.111 – 1; art.115 – 4; art.114 – 6; art. 143 -8; art.116 – 5; art.109 –
7; art.156 – 4; art.142 – 2; art. 122 – 6; art.182 – 1; art.147 – 3; art.127 –
3; art.144 – 1; art.149 – 1; art.337 – 1; art.135 – 1; art.110 – 1; art.181 –
1);
- au fost prestate servicii în valoare de 46 169 lei, serviciile achitate
constituie 36 037 lei;
- au fost înaintate amenzi în valoare de 67 800 lei, sunt achitate în valoare
de 26 250 lei
- plata pentru poluarea mediului înaintată – 181 553 lei, achitată –
245 801 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 19 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;
- 18 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 5 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
- 14 avize ale expertizei ecologice de stat;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 16 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 28 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 17 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 25 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;
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Emisiuni radio, TV:
 IE Străşeni - un interviu pentru Publika Tv cu tema : “Situaţia de la SRL
Avicola Shaver”.

2.

pagina
web IES

3.

Cazuri
relevante

 Despre eficientizarea politicilor de mediu la Întrunirea Activului
Inspectoratului Ecologic de Stat.
 Cu privire la întrunirea de lucru a Activului IES, ce va avea loc pe
31.07.2013.
 Raport săptămînal.
Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii.
Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului (02.08.2013, ora
00
12 ).
Şedinţa Activului IES (31.07.2013).
b) Probleme de fond.

1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

Examinat,
Informaţia, cu ieşire la faţa locului, şi s-a prezentat notă informativă cu
privire la construcția complexului zootehnic din s. Goleni, r-nul Edineţ;
şi eliberat materialele Autorizaţiei de folosinţă specială a apei (AFSA) pentru
2 întreprinderi: 1. Î.S. „Moldresurse” în proces de insolvabilitate, Direcţia
nr.1; 2. S.A. „Apă-Canal” Chişinău;
normativul de deversări limitat admisibile (DLA) de poluanţi cu apele uzate
pentru 1 întreprindere: S.A. „Apă-Canal” Chişinău;
inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberat
autorizaţiile de emisii respectiv pentru 2 întreprinderi : 1. S.R.L. ”Terra
Cleaning Nord”, str. Tudor Vladimirescu, 39, or. Bălţi; 2. Î.M. ”AUTO
MALL”, str. Aerodromului, 7A, or. Bălţi;
materialele parvenite de la primăria satului Corjeuţi, raionul Briceni privind
autorizarea tăierii de igienă a 147 de arbori, specia molid, în intravilanul
satului, fiind preconizat obţinerea a 48,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite de la primăria satului Vorniceni, raionul Străşeni
privind autorizarea tăieri de igienă a arborilor din fondul forestier
gestionat, pe o suprafaţă de 13,4 ha, fiind preconizată obţinerea a 174 m3
masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
solicitarea SRL ”Optilogic” referitor la autorizarea lucrărilor silvotehnice
necesare de efectuat în str. Ghioceilor, 1, mun. Chişinău privind
extragerea a 42 exemplare arbori şi arbuşti .
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
şi avizat 2 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului;
şi avizat 1 proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la acordarea titlului de
parc industrial SRL „Eco Garant” din or. Edineţ;
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şi pregătit răspuns la petiţia dlui Serghei Sîrbu,deputat în Parlamentul
R.Moldova referitor la legalitatea activităţii carierei SA „ Micăuţi” din
s.Gornoe, r-nul Străşeni.
Eliberat,
5 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie:
1. „Staţia de alimentare cu produse petroliere şi hidrocarburi gazoase
lichefiate cu clădire sevicii auto din s. Baraboi, r-nul Donduşeni”
(Corectare) al S.R.L. „Mov-Enegie”;
2. „Proiectul de forare a sondei arteziene pentru aprovizionare cu apă a
staţiei de alimentare cu carburanţi în s. Balabanu, r-nul Taraclia”;
3. „Staţia de producere a biogazului şi energiei electrice la Î.M. „Sudzucker
Moldova” S.A. din str.27 August,1, or. Drochia”, Institutul de Proiectări
„Urbanproiect”;
4. „Staţie de alimentare cu produse petroliere, gaz lichefiat şi spălătorie auto
pe str. Tudor Vladimirescu, mun. Chişinău” al S.R.L. „Aprovizelectro”;
5. „Forarea şi utilarea sondei din s. Avdarma, r-nul Comrat, în scopul
aprovizionării cu apă a populaţiei”, primăria s. Avdarma.
autorizaţia de emisii AEPA în baza soluţiilor de proiect pentru 1
întreprindere: C.P. ”Universal-2” , s. Tvardiţa, r-nul Taraclia.
Participat,
la 01.08.2013 orele 8-15 (V. Holban, Şt. Stasiev) în cadrul Ministerului
Mediului la dezbateri asupra proiectului hotărîrii Guvernului „Privind
aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative”, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă de către un
grup de deputaţi în Parlament, ce ţine de Legea nr.851 din 29 mai 1996
privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului
înconjurător;
la şedinţa guvernamentală organizată de Ministerul Transporturilor şi
Infrastructurii Drumurilor al RM privind cercetarea prealabilă şi declararea
utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de reabilitare, modernizare şi
extindere a drumurilor R9 Soroca-Arioneşti-Moghiliov Podolsc (Ucraina) şi
R13 Bălţi-Şoldăneşti-Rîbniţa.
Pregătit,
informaţia pentru Ministerul Mediului cu privire la starea actuală în
domeniul alimentării cu apă şi canalizare în raioanele Basarabeasca, Leova,
Cimişlia, Ceadîr- Lunga;
şi elaborat 2 scrisori cu privire la starea fabricilor de vin şi fabricilor de
producere a asfaltului;
rapoarte de activitate a secţiei pentru anii 2010-2013 (sem.I.) la solicitarea
Consiliului Superior de Securitate de pe lîngă Preşedintele Republicii
Moldova;
Primit,
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 6 proiecte de execuţie:
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Întocmit:
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Tătaru Denis Ion pentru
tăierea ilegală a arborelui, în temeiul art. 122 alin. (2) CC al R.Moldova
fiindu-i aplicată amendă de 800,0 lei;
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Rusu Vasile Ion pentru
tăierea samovolnică a vegetaţiei din zonele verzi ale localităţilor, în temeiul
art. 182 CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă de 2000 lei;
un proces-verbal SRL „ Ideal Construct „ pentru vătămarea unui arbore, în
temeiul art. 122 alin. (2), CC al R.Moldova fiindu-i aplicată amendă de
8000,0 lei, prejudiciul cauzat mediului fiind de 672 lei;
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Lipceanu Ghenadie pentru
tăierea ilegală a vegetaţiei, în temeiul art. 122 alin. (1) CC al R.Moldova,
fiindu-i aplicată amendă de 800,0 lei, prejudiciul cauzat mediului fiind de
518,4 lei.
Efectuat,
control ecologic la SA „Resan” privind gestionarea deşeurilor de
producere.
c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare.
1.
2.

Resurse
umane
Financiară

3.

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-august) constituie 6900,0 mii lei. De la începutul
anului 2013 au fost înregistrate venituri în sumă de 8838,4 mii lei, inclusiv
săptămîna curentă – 276,5 mii lei.
- Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de 02.07.2013 constituie –
5296,8 mii lei.
- Servicii ecologice prestate contra plată.
La situaţia de 02.08.2013 suma
acumulărilor la venituri constituie 2271,6 mii lei, inclusiv săptămîna curentă –
88,4 mii lei sau cu 72 % din cele planificate pentru 8 luni - 3157,0 mii lei.
Soldul disponibil din veniturile acumulate pentru perioada de raportare la
situaţia de 02.08.2013 constituie - minus 84,7 mii lei.
Efectuat (sub aspect juridic),
o anchetă de serviciu cu privire la cazul de incendiu a automobilului de
serviciu Niva Chevrolet (Anenii – Noi).
Elaborat,
avizul asupra proiectului Hotărîrii de Guvern „Privind platforma tehnologică
guvernamentală comună (MCloud)” în comun cu Direcţia finanţe şi
logistică.
Participat:
în controlul activităţii IE Ungheni în perioada 30.07.2013-01.08.2013 în
comun cu Serviciul audit intern.
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Acordat:
ajutor metodic IE Cimişlia, fiind elaborată cererea de recurs împotriva
încheierii Judecătoriei Cimişlia din 18.07.2013 prin care a fost anulat
procesul-verbal cu privire la contravenţia nr. 030057 din 05.06.2013.
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,
● 33 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective.
De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.,
solicitarea cu privire la eliberarea Autorizaţie de emisii AEPA în baza
soluţiilor de proiect pentru 1 întreprindere: 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

