Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 25.04.2014 până la 30.04. 2014
Vitalie CURARARI, şef al Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax:
226915.
ies@mediu.gov.md; str. Cosmonauţilor 9

Nr
.

Compo
nenta
I.

Material descriptiv
Activităţi curente de mediu ale direcţiilor şi secţiilor specializate ale IES.
a) Generalizarea activităţii subdiviziunilor IES, inclusiv A/I Ecologice.

1.

Realiză
ri
Realizări mai importante din activitatea de bază:
totaliza
- au fost întocmite 133 acte de control;
- au fost întocmite 125 procese-verbale ( art.154 – 54; art.142 - 1; art.
to-are
122 – 7; art.156 - 3; art.116 – 6; art.114 – 11; art.109 – 14; art.143 – 5;
pe
art.136 – 6; art. 127 – 7; art.182 – 1; art.135 – 1;art.137 – 2; art.110 – 1;
Inspect
art.113 – 1; art.158 – 4; art.337 – 1; );
o-rat.
-

au fost prestate servicii în valoare de 36 206 lei;
au fost înaintate amenzi în valoare de 78 300 lei;
plata pentru poluarea mediului calculată 44 284 lei;

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 39 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:
- 11 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 4 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 1 aviz ale expertizei ecologice de stat;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 2 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 19 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 3 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;
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3.

1.

Cazuri
relevan
te

Acţiuni
şi
măsuri
curente
de
mediu.

Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii.
Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului Mediului
(30.04.2014, ora 1200).
b) Probleme de fond.
Examinat,
şi avizat 1 proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea
destinaţiei terenului agricol;
scrisoarea parvenită de la Avocatul parlamentar A.Grigoriu cu privire la
încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor în s. Cimişeni, r-nul Criuleni,
suplimentul privind omologarea, extinderea şi reomologarea produselor de
uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
materialele parvenite din partea SA „Drumuri-Comrat” privind autorizarea
defrişării a 72 arbori, de pe traseul M3, sec. Comrat-Ciumai km 96+800133+080, fiind preconizată obţinerea unui volum de 17,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea Centrului Naţional de Transfuzie a
Sîngelui privind autorizarea defrişării a 6 arbori şi renovarea a 5 arbori
fitosanitar necorespunzători de pe teritoriul din str. Gh. Asachi, 65, mun.
Chişinău, fiind preconizată obţinerea unui volum de 14,0 m3 masă
lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
scrisoarea parvenită de la ziarul “Argumentî i factî“ în vederea legalităţii
efectuării lucrărilor de extragere a zăcămintelor minerale utile din albiile
rîurilor.
scrisoarea prealabilă în limita competenţelor şi elaborat Avizul IES la
proiectul Ordinului Ministrului Mediului „Cu privire la aprobarea
Recomandărilor privind utilizarea celor mai bune tehnici disponibile
pentru emisiile de apă uzată din industria alimentară, a băuturilor şi a
laptelui” (50 pag.), proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la
modificarea şi completarea Regulamentului privind condiţiile de
deversare a apelor uzate în corpurile de apă, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.802 din 09.10.2013”;
indicaţia Guvernului Republicii Moldova nr.1460-162 din 27.02.2014
privind cererea SA INTERTUR cu privire la aprobarea planului
geometric pentru înregistrarea în registrul de stat al bunurilor imobile ca
proprietate a statului a terenului aferent cu nr. cadastral 0122103033,
construcţiilor proprietate privată a SA INTERTUR cu suprafaţa de 2,7937
ha amplasate în fîşia riverană a lacului de acumulare Ghidighici.
proiectele normativelor emisiilor limitat admisibile (ELA) de poluanţi în
aerul atmosferic şi eliberat AEPA respectiv pentru 1 întreprindere :
1. S.A. ”Incomlac”, str. Calea Ieşilor, 180, mun. Bălţi.

Eliberat,
1 aviz al expertizei ecologice la proiectul de execuţie: „Planul de amenajare
a teritoriului raionului Cahul”, preşedintele raionului Cahul. Restituit fără
acordare.
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Participat:
la întîlnirea cu studenţii Universităţii Agrare din RM cu informarea activităţii
Secţiei inspectare sol, deşeuri şi substanţe chimice.
la Şedinţa MM în vederea modalităţii de dare în arendă a bazinelor acvatice
şi înregistrăriii lor la Cadastru de Stat.
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) şi ulterioara
expertiză ecologică 2 proiecte de execuţie:
1.”Lucrări de reparaţie a drumului L654 Ceadîr-Lunga-Taracşia, km.2,1-14,5”,
preşedintele raionului Taraclia;
2. „Staţie multicarburant de alimentare a autovehiculelor cu produse petroliere
şi hidrocarburi gazoase lichefiate din str. Voczalinaia, or. Taraclia. Reconstrucţie”
al S.R.L.„Vitla Petrol”.
Întocmit:
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Vasiliev Maxim pentru
tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122
alin.(1), Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 1000,0
lei, prejudiciul cauzat mediului este 838,39 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie reprezentantului SRL „ELATNeocons”, pentru tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în
temeiul art. 122 alin.(1), Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o
amendă de 8000,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Perciuleac Vladimir,
pentru tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor din spaţii verzi
în temeiul art. 122 alin.(1), Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o
amendă de 1000,0 lei.
c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare.
1.
2.

Resurse Numărul de personal - 304.
umane
Financi
- contribuţia la FEL –conform planului de finanţare s-au aprobat venituri şi
ară
cheltuieli pentru anul 2014 în sumă de 8 700,0 mii lei, iar planul precizat
pentru perioada de gestiune (ianuarie-aprilie) constituie 4118,4 mii lei. De la
începutul anului 2014 au fost înregistrate venituri în sumă de 7000,4 mii lei,
inclusiv săptămîna curentă – 169 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 30.04.2014,
constituie – 3100,9 mii lei.
- Servicii ecologice prestate contra plată. Situaţia de la 30.04.2014, suma
acumulărilor la venituri constituie 2284,7 mii lei, inclusiv săptămîna curentă
– 50,7 mii lei sau cu 45% mai mult decît cele planificate pentru luna
ianuarie-aprilie – 1569,6 mii lei. Soldul disponibil din veniturile acumulate
pentru perioada de raportare, situaţia de la 30.04.2014, constituie 870,1 mii
lei.
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3.

Juridică Au examinat:
avizul Cancelariei de Stat nr. 2503-163 din 23 aprilie 2014 la proiectul
Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Metodologiei de planificare a
controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei
criteriilor de risc pentru domeniul protecţiei mediului şi folosirii resurselor
naturale, comentariile fiind expuse în tabelul divergenţelor;
avizul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 23-115/5 din 24
aprilie 2014 la proiectul Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Metodologiei
de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza
analizei criteriilor de risc pentru domeniul protecţiei mediului şi folosirii
resurselor naturale, comentariile fiind expuse în tabelul divergenţelor;
avizul Ministerul Economiei nr. 04/1-2531 din 25 aprilie 2014 la proiectul
Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Metodologiei de planificare a
controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei
criteriilor de risc pentru domeniul protecţiei mediului şi folosirii resurselor
naturale, comentariile fiind expuse în tabelul divergenţelor;
avizul Ministerul Finanţelor nr. 11/1-2/09/790 din 24 aprilie 2014 la
proiectul Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Metodologiei de planificare
a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei
criteriilor de risc pentru domeniul protecţiei mediului şi folosirii resurselor
naturale, comentariile fiind expuse în tabelul divergenţelor;
avizul Ministerul Sănătăţii nr. 01-9/740 din 29 aprilie 2014 la proiectul
Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Metodologiei de planificare a
controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei
criteriilor de risc pentru domeniul protecţiei mediului şi folosirii resurselor
naturale, comentariile fiind expuse în tabelul divergenţelor;
solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr. 01-04/190 din 24.04.2014 cu privire la eliberarea deciziei de
control, pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului
controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014, fiind eliberată
decizia de control nr.26-DC/14;
solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr. 01-04/191 din 24.04.2014 cu privire la eliberarea deciziei de
control, pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului
controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014, fiind eliberată
decizia de control nr.27-DC/14;
solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr. 01-04/192 din 24.04.2014 cu privire la eliberarea deciziei de
control, pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului
controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014, fiind eliberată
decizia de control nr.28-DC/14;
solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr. 01-04/193 din 24.04.2014 cu privire la eliberarea deciziei de
control, pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului
controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014, fiind eliberată
decizia de control nr.29-DC/14;
solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr. 01-04/194 din 24.04.2014 cu privire la eliberarea deciziei de
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control, pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului
controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014, fiind eliberată
decizia de control nr.30-DC/14;
solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr. 01-04/195 din 24.04.2014 cu privire la eliberarea deciziei de
control, pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului
controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014, fiind eliberată
decizia de control nr.31-DC/14;
solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr. 01-04/196 din 24.04.2014 cu privire la eliberarea deciziei de
control, pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului
controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014, fiind eliberată
decizia de control nr.32-DC/14;
solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr. 01-04/197 din 24.04.2014 cu privire la eliberarea deciziei de
control, pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului
controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014, fiind eliberată
decizia de control nr.33-DC/14;
solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr. 01-04/198 din 24.04.2014 cu privire la eliberarea deciziei de
control, pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului
controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014, fiind eliberată
decizia de control nr.34-DC/14;
solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr. 01-04/199 din 24.04.2014 cu privire la eliberarea deciziei de
control, pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului
controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014, fiind eliberată
decizia de control nr.35-DC/14;
Au elaborat:
scrisoarea înaintată către Centrul Naţional Anticorupţie pentru examinare şi
expertizarea proiectului Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Metodologiei
de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza
analizei criteriilor de risc pentru domeniul protecţiei mediului şi folosirii
resurselor naturale.
Au 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.
Au verificat şi coordonat:
rapoartele săptămînale cu privire la rezultatele controalelor
planificate/inopinate efectuate de către subdiviziunile teritoriale ale IES,
fiind rectificate şi plasate pe portalul electronic guvernamental
www.controale.gov.md.
proiectele de ordine cu privire la personal, de activitate curentă a IES, fiind
asigurată temeinicia şi legalitatea emiterii acestora.
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2. Planificarea activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu A/I Ecologice
pentru săptămîna următoare.
1.

Acţiuni şi De examinat şi supus expertizei/autorizării,
măsuri
57 proiecte de execuţie (dintre care, la 7 - examinarea este suspendată) şi,
după caz, de eliberat avizele respectiv la cele examinate.
De examinat( demersuri, petiţii, solicitări, etc.,
solicitarea cu privire la eliberarea Autorizaţiei pentru emisia poluanţilor în
atmosferă ( AEPA) pentru 1 întreprindere;
interpelarea avocatului Denis Ulanov de a i se comunica procedura
efectuării inventarierii emisiilor de poluanţi în aerul atmosferic;
propunerile d-lui Akimov A. referitor la modul de autorizare a emisiilor de
poluanţi în aerul atmosferic.
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; 304 angajaţi.

Vitalie CURARARI,
Şef al Inspectoratului.

Ex. D.Osipov, 22-69-51.

