Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 28.06.2013 până la 05.07. 2013
Vitalie CURARARI, şef al Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax:
226915.
ies@mediu.gov.md; str.Cosmonauţilor 9
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nta

Nr
.
I.

1.

Material 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 271 acte de control;
Inspecto- au fost întocmite 112 procese-verbale(art.154 – 34, art.181 – 2, art.115 –
rat.
4, art.140 – 1, art. 114 – 13,art.136 – 6, art. 135 – 3, art.110 – 1, art.109 –
14, art.142 – 6, art.127 – 4, art.146 – 1, art.156 – 2, art.144 – 5, art.143 –
5, art.113 – 2, art.122 – 5, art.155 – 1, art.116 – 2, art.119 - 1);
- au fost prestate servicii în valoare de 35 461lei, serviciile achitate
constituie 29 325 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 26 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:
- 23 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 5 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 2 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
- 6 avize ale expertizei ecologice de stat;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 12 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 41 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 12 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 21 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;

Emisiuni radio, TV:
 AE Cahul - Interviu la Radio Moldova cu privire la celebrarea „Zilei
Dunării”.
 IE Ocniţa - Ziarul raional, un interviu la Radio Moldova – „Problemele de
protecţie a Mediului”.
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2.

pagina
web IES

3.

Cazuri
relevante

 Ziua Dunării la Giurgiuleşti.
 Cu grijă pentru infrastructura localităţii.
 Raportul săptămînal.
Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii.
Informaţia cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului (05.07.2013,
ora 1200).

b) Probleme de fond.
1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

Examinat,
informaţia privind realizarea în primul semestru, 2013 a prevederilor
Hotărîrii de Guvern nr.658 din 12.06.2007 cu privire la Programul naţional
de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2007-2015;
informaţia privind starea actuală a realizării proiectului ,, Apa potabilă în
or. Ceadîr – Lunga”;
şi avizat 2 materiale de modificarea a categoriei destinaţiei terenului;
şi avizat 2 dosare pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de uz
Fitosanitar şi a Fertilizanţilor;
şi pregătit răspuns la solicitarea „SA Lafarge” referitor la combaterea
fenomenului ilegal de ardere şi colectare a anvelopelor uzate;
şi pregătit răspuns la petiţia parvenită de la cet. Grumeza Elena, locuitor al
s. Chetrosu, r-nul Drochia referitor la incomodităţile de trai create prin
depozitarea neautorizată a deşeurilor animaliere pe teritoriu l adiacent casei
de locuit;
şi remis pentru corectare proiectul normativelor ELA de poluanţi în aerul
atmosferic pentru 1 întreprindere: S.R.L. ”Elitautodiamant”, bd. Dacia, 55,
or. Chişinău (nr.1497 din 19.06.2013);
materialele Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui privind autorizarea
tăierii de igienă a 8 arbori din str. Gh. Asachi, 65, mun. Chişinău, fiind
preconizată obţinerea a 5,7 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
avizul la dezvoltarea ramurii forestiere în Republica Moldova, parvenit
către Ministerul Mediului din partea Institutului de Ecologie şi Geografie,
fiind modificat şi înaintat Procuraturii Generale;
Eliberat,
3 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie:
1. „Traseul de aprovizionare cu apă potabilă centralizat gravitaţional din
conducta Soroca - Bălţi - Sîngerei, etapa I”, Consiliul raional Sîngerei;
2. „Hidrocentrala de conexiune la reţeaua electrică în albia rîului Cubolta din
s. Putineşti, r-nul Floreşti” al companiei „Salix”, Spania ;
3. „Alimentarea cu apă şi canalizare a s. Chioselia Rusă, r-nul Comrat”,
primăria satului Chioselia Rusă.
Întocmit,
un proces-verbal SRL „Vicorn Consulting”, mun.Chişinău pentru
neîndeplinirea prevederilor legislaţiei privind expertiza ecologică de stat şi
evaluarea impactului asupra mediului pe art. 156, CC al R.Moldova, fiind
aplicată amendă de 6000,0 lei;
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un proces-verbal cet. Patraşcu Stepan, mun. Chişinău pentru încălcarea
regulilor de gestionare a deşeurilor pe art. 154 alin (1), CC al R.Moldova,
fiindu-i aplicată amendă de 400,0 lei;
un proces-verbal cet. Guţu Vadim, mun. Chişinău pentru încălcarea
regulilor de gestionare a deşeurilor pe art. 154 alin (1), CC al R.Moldova,
fiindu-i aplicată amendă de 400,0 lei.
şi emis o hotărîre în urma examinării procesului-verbal cu privire la
contravenţie, întocmit în baza art. 114 alin. (2), Cod Contravenţional al
RM de către şeful PPs Ghidighici, locotenent major Serghei Bradauţan.
Participat,
în grup de lucru ,,Controlul Ecologic r. Bîc”;
la Şedinţă privind examinarea problemei poluări apelor r. Bîc;
la darea în exploatare a obiectului ,, Zonă de agrement din s. Sociteni”;
la Şedinţa de lucru referitor la lucrările de reabilitare, modernizare şi
extindere a drumului R34 Hînceşti – Leova – Cahul – Slobozia Mare
27 iunie ,2013)

(

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 12 proiecte de execuţie:

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

Resurse
umane
Financiară

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-iunie) constituie 6500,0 mii lei. De la începutul
anului 2013 au fost înregistrate venituri în sumă de 7864,9 mii lei, inclusiv
săptămîna curentă – 154,2 mii lei.
-Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de 05.07.2013 constituie –
4536,6 mii lei.
-Servicii ecologice prestate contra plată. La situaţia de 05.07.2013 suma
acumulărilor la venituri constituie 1825,6 mii lei, inclusiv săptămîna curentă –
44,4 mii lei sau cu 62,5 % din cele planificate pentru 7 luni - 2922,0 mii lei.
Soldul disponibil din veniturile acumulate pentru perioada de raportare la
situaţia de 05.07.2013 constituie - minus 294,4 mii lei.
Examinat (sub aspect juridic),
3.

Juridică

● Demersul Serviciului Piscicol (SP) adresat Ministerului Mediului, cu privire la
necesitatea delimitării competenţelor IES şi SP şi mărirea unităţilor de personal al
SP, fiind perfectat răspunsul în limita competenţelor şi expediat Ministerului
Mediului (nr. 1451 din 05.07.2013);
● Solicitarea Guvernului Republicii Moldova cu privire la examinarea demersului
MAI în vederea implementării proiectului „Îmbunătăţirea răspunsului Serviciului
mobil de urgenţă, resuscitare şi Descarcerare (SMURD), în caz de pregătire şi

Raport de activitate a IES

intervenţie urgentă prin intermediul unui sistem comun integrat de monitorizare şi
atenuare a consecinţelor dezastrelor în spaţiul comun România, Ucraina şi
Republica Moldova”, urmează a fi perfectat răspunsul respectiv;
● Demersurile Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice cu privire la eliberarea mandatului de control pentru efectuarea
controalelor planificate şi deciziilor de control nr. 03-10/261, 03-10/262, 03-10/263,
03-10/264, 03-10/265, 03-10/266 din 03.07.2013, fiind perfectat mandatul de
control nr. 45-MC/13 din 05.07.2013 şi a deciziilor de control nr. 81-DC/13, 82DC/13, 83-DC/13, 84-DC/13, 85-DC/13 din 05.07.2013;
● Solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Naturale nr. 674/09 din
02.07.2013 cu privire la eliberarea mandatului şi a deciziei de control pentru
controlul inopinat la SRL „Topograf”, fiind eliberat mandatul de control nr. 44MC/13 din 02.07.2013 şi decizia de control nr. 80-DC/13 din 02.07.2013.
Participat,
● la Şedinţa de judecată la Judecătoria Buiucani pe cauza Inspectoratul Ecologic
de Stat către ÎM „Niagara Club” privind recuperarea prejudiciului material adus
mediului.
Efectuat,
● o deplasare la IE Ungheni în vederea efectuării unui control inopinat întru
constatarea faptelor privind legalitatea acţiunilor funcţionarilor IE Ungheni la
întocmirea actelor administrative.
Solicitat şi sistematizat,
● Informaţia cu privire la procesele-verbale întocmite de către AE/IE teritoriale
ale IES în perioada ianuarie – iulie 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, privind efectuarea controlului
de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza Legii nr. 131 din 08.06.2012.
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,
● 32 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 4
întreprinderi:
1. Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălţi”, str. Cearupin,1, or. Bălţi.
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2. S.R.L. ”Gelibert”, str. Bălţului,2a, or. Sîngerei.
3. S.R.L. ”Moldov-Zahăr” Î.C.S., str. Renaşterii,3, or. Cupcini, r-nul
Edineţ.
4. Î.M. ”Apă-Canal” Cahul, str. 31 August,1, or. Cahul.
proiectele normativelor deversărilor limitat admisibile (DLA) a apelor
uzate deversate în bazine acvatice 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.
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. „Gumer”, str. Alexandru cel Bun, 82, or.
Nisporeni;
petiţia D-lui Bîzgu Iurie, parvenită către Ministerul Mediului, referitor la
pescuitul ilicit (braconajul) cu undiţa electrică pe rîul Nistru din preajma s.
Puhăceni, r-nul Anenii Noi;
plîngerea colectivă a locuitorilor din or. Taraclia, str. Sovetscoe, 17,
referitor la neadmiterea tăierii arborilor din adresa menţionată.
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

