Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 17.05.2014 până la 23.05. 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 439 acte de control;
- au fost întocmite 360 procese-verbale ( art.154 – 152; art.142 - 2; art.
to-are
122 – 7; art.156 - 8; art.116 – 6; art.114 – 16; art.109 – 46; art.143 – 26;
pe
art.136 – 25; art. 127 – 9; art.181 – 23; art.135 – 9;art.137 – 2; art.111 –
Inspect
1; art.120 – 3 ; art.140 – 1; art.110 – 2; art.113 – 2; art.144 – 2; art.147 –
o-rat.
10; art.119 – 4; art.337 - 4);
-

au fost prestate servicii în valoare de 87 222 lei;
au fost înaintate amenzi în valoare de 224 100 lei;
plata pentru poluarea mediului calculată 208 957 lei;

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 105 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;
- 21 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 7 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 53 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 13 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 45 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;
În perioada 19 mai – 23 mai 2014 Cancelaria Inspectoratului Ecologic de
Stat a înregistrat 67 de documente. Dintre acestea 22 au parvenit spre examinare
prin intermediul Ministerul Mediului:
- 10 documente parvenite direct prin curierul MM;
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- 1 faxogramă;
- 9 documente prin poşta electronică.
În urma unei analize a documentelor, parvenite la Inspectorat prin
intermediul Ministerului Mediului s-a stabilit că am primit spre examinare:
a) Petiţii – 3;
b) Invitaţie de participare la seminare, şedinţe – 6;
c) Demersuri – 7;
d) Avizare de proiecte – 3.
Inclusiv în această perioadă de către angajaţii Inspectoratului Ecologic de
Stat au fost perfectate 7 răspunsuri în adresa Ministerului Mediului.
Colaboratorii IES au participat la 3 seminare sau şedinţe în afara
Inspectoratului.
Articole:
 IE Hînceşti - ziarul raional „Curierul de Hînceşti”, articol - „Cu privire la
protecţia mediului înconjurător.
3.

Cazuri
relevan
te

1.

Acţiuni
şi
măsuri
curente
de
mediu.

Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii.
Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului Mediului
(23.05.2014, ora 1200).
b) Probleme de fond.
Examinat,
petiţia parvenită de la ,,Supraten Plus” cu privire la neclarităţile în raport cu
S.A. Apă Canal - Chişinău;
petiţia parvenită de la cet. Boian Serghei, mun. Chişinău, or.Durleşti, str.
Timişoara, 24 A cu privire la poluarea mediului în rezultatul activităţii
sectorului de reparaţie a transportului auto;
solicitarea Preşedintelui r-lui Străşeni în vederea posibilităţii finanţării
lucrărilor de curăţire a albiei rîului Bîc pe teritoriul oraşului Străşeni.
petiţia cet. D.Tataru cu privire la distrugerea bazinului acvatic din str.
S. Lazo, com. Bubuieci;
şi avizat 2 dosare cadastrale cu privire la modificarea categoriei de
destinaţie a terenurilor;
Suplimentul la „Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi a
fertilizanţilor permise pentru utilizare în RM” omologate la şedinţa
Consiliului Republican Interdepartamental pentru aprobarea produselor de
uz fitosanitar;
demersul parvenit de la Procuratura Generală privind extragerea
substanţelor minerale utile a zăcământului de calcar de către SRL „Stînca
Nord” în s.Horodişte, r-nul Rîşcani;
materialele parvenite de la Inspectoratul de Poliţie Dubăsari privind
extragerea ilicită a resurselor minerale din albia fl. Nistru în apropierea com.
Coşniţa şi com. Pîrîta, r-nul Dubăsari;
suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 3 documentaţii de proiect - 5292 lei.
suma transferului de către beneficiari pe contul special al IES pentru servicii
prestate complementare (pentru analizele de laborator) la 6 documentaţii de
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proiect – 22.169,2 lei;
proiectul „Evaluarea impactului asupra mediului. Evaluarea impactului
transfrontalier pentru Uzina de producere a combustibilului atomic din
regiunea Kirovograd, or. Smolin”;
documentaţia tehnică „Extragerea agregatelor minerale din perimetrul
Ştefaneşti, curs de apă rîul Prut, mal drept, pentru decolmatare, reprofilare şi
regularizare scurgere” prezentată de departamentul pentru Ape, Păduri şi
Piscicultură al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice din
Romania;
proiectul hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea Avizului la proiectul de
lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”;
materialele parvenite din partea ÎM „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor
Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă şi curăţirii sanitare a şapte arbori
de specia Ulm din str. Pădurii, 6/2, mun. Chişinău, fiind preconizată
obţinerea unui volum de 3,62 m3 masă lemnoasă. Ca rezultat a fost eliberată
autorizarea de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură
Chişinău privind autorizarea tăierii diverse în fondul forestier, din cadrul
Ocolului Silvic Ghidighici, pe o suprafaţă totală de 5,6 ha,
fiind
preconizată obţinerea unui volum de 859,0 m3 masă lemnoasă. Ca rezultat a
fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător.
Eliberat,
8 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie:
1. „Complex zootehnic din extravilanul s. Năvîrneţ, r-nul Făleşti” al S.R.L.
„Gifis-Farm”, dosar nr.4656 din 22.04.2014;
2. „Reţele de apeduct din s. Nimereuca, r-nul Soroca”, primăria comunei
Nimereuca, dosar nr.4657 din 22.04.2014;
3. „Construcţia apeductului magistral de la satul Vanţina spre localităţile
Schineni, Băxani, Şolcani, r-nul Soroca, cu construcţia rezervorului de apă sau
instalarea turnului de apă la marginea satului”. Secţia Construcţii Gospodărie
Comunală Drumuri şi Ahitectură a Consiliului raional Soroca;
4. „Cazangeria cu gaze naturale încorporată în clădirea de producere nr.1 a
S.A. „Universcom” din str. Petricani, 21/3, or. Chişinău” al S.A. „Universcom”;
5. „Construcţia apeductului magistral de la satul Parcani spre localităţile RediCereşnovăţ, Stoicani, Dubna, Soloneţ, r-nul Soroca”.Secţia Construcţii Gospodărie
Comunală Drumuri şi Ahitectură a Consiliului raional Soroca;
6. „Reconstrucţia unei părţi a clădirii pentru depozitarea vinului cu amplasarea
frigoriferului pentru păstrarea fructelor din str. Octeabriscaia, 1, s. Cioc-Maidan,
raionul Comrat”;
7. „Lucrări de reparaţie a drumului L654 Ceadîr-Lunga-Taraclia, km.2,1-14,5”,
preşedintele raionului Taraclia; Restutuit fără acordare;
8. „Reparaţia drumului R3 Chişinău-Hînceşti-Cimişlia-Basarabeasca km 31-70
(BERD) Etapa I”. Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”; Restutuit fără acordare;

Efectuat:
o deplasare cu scopul examinării petiţiei unui grup de locuitori de la
tovărăşia Pomicole ,,Cooperator” din satul Bubuieci, mun Chişinău privind
poluarea rîuleţului din sat.
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Participat:
la şedinţa de lucru organizată de Ministerul Mediului privind proiectul de
extragere a produselor petroliere din apele subterane poluate din s. Lunga, rnul Floreşti (ÎS „Aeroportul Internaţional Mărculeşti”);
la 19.05.14 V. Busuioc la şedinţa grupului de lucru responsabil de
implementarea reformei serviciilor în domeniul protecţiei mediului;
la întrunirea sub-regională „ Consolidarea oportunităţilor pentru un viitor
durabil în ţările regiunii Mării Negre şi Caucasului: susţinerea creării
rezervaţiilor biosferei ca teritorii model de dezvoltare durabilă şi instrumente
cheie pentru colaborarea transfrontalieră şi managementul comun al
ecosistemelor,” organizat în cadrul Comitetului Naţional MaB Moldova şi
Ministerul Mediului.
Pregătit:
aviz la proiectul „Managementul adecvat al deşeurilor solide în com.
Tuzara, r-nul Călăraşi”, înaintat de către Primăria com. Tuzara, r-nul
Călăraşi pentru finanţare din Fondul Ecologic Local.
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 7 proiecte de execuţie:
1. „Reconstrucţia unei părţi a clădirii pentru depozitarea vinului cu amplasarea
frigoriferului pentru păstrarea fructelor din str. Octeabriscaia, 1, s. CiocMaidan, raionul Comrat”;
2. „Alimentarea cu apă a comunei Botnăreşti, raionul Anenii Noi”, primăria
com. Botnăreşti, r-nul Anenii Noi;
3. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din s. Ţaul,
raionul Donduşeni” al S.R.L. „Irarom Grup”;
4. „Staţie de pompare, aducţiune şi bazin de acumulare a apei pentru S.R.L.
„Delectar” din s. Bujor, raionul Hînceşti” al S.R.L. „Delectar”;
5. „Centrala termică a S.A. „JLC” din strada Sarmizegetusa, 90, or.
Chişinău” al S.A.”JLC”;
6. „Curăţirea albiei r. Chirghiş-Chitai în hotarele administrativ-teritoriale ale
oraşului Tvardiţa, raionul Taraclia”, primăria or. Tvardiţa, r-nul Taraclia;
7. „Proiectarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare a s. Iordanovca,
raionul Basarabeasca”, primăria s. Iordanovca, r-nul Basarabeasca.
Întocmit:
un proces - verbal cu privire la contravenţie nr. 035619 din 16.05.2014
conform art. 156 Cod Contravenţional al RM în adresa ÎS „Portul Fluvial
Ungheni”cu aplicarea sancţiunii contravenţionale sub formă de amendă în
mărime de 300 u.c. ( 6000 lei);
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Mircos Mihail pentru
încălcarea regulilor de protecţie a apelor în temeiul art. 109 alin. (3), Cod
contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei;
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Corj Veaceslav pentru
încălcarea regulilor de protecţie a apelor în temeiul art. 109 alin. (3), Cod
contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei.
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c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare.
1.
2.

3.

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-mai) constituie 4718,4 mii lei. De la
începutul anului 2014 au fost înregistrate venituri în sumă de 7959,2 mii lei,
inclusiv săptămîna curentă – 411,5 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 23.05.2014,
constituie – 3552,3 mii lei.
- Servicii ecologice prestate contra plată. Situaţia de la 23.05.2014, suma
acumulărilor la venituri constituie 2751,4 mii lei, inclusiv săptămîna curentă
– 284,3 mii lei sau cu 35% mai mult decît cele planificate pentru lunile
ianuarie-mai– 2034,6 mii lei. Soldul disponibil din veniturile acumulate
pentru perioada de raportare, situaţia de la 23.05.2014, constituie 1064,7 mii
lei.
Juridică Au examinat:
proiectul de lege privind protecţia mediului înconjurător în vederea
actualizării acestuia conform ultimelor progrese în domeniul legislativ de
mediu, fiind transmise ministerului mediului propunerile IES;
proiectul Hotărîrii Guvernului „Privind serviciul electronic guvernamental
de jurnalizare (Mlog)” înaintat spre avizare în adresa Ministerului Mediului
de către Cancelaria de Stat prin scrisoarea nr. 3004-86 din 12.05.2014, fiind
eliberat Ministerului Mediului avizul nr. 915 din 21.05.2014;
demersul AE Chişinău nr. 01-05/908 din 21.05.2014 referitor la aplicarea
prevederilor Legii nr. 1540 din 25.02.1998 privind scutirea plăţilor în cazul
suspendării activităţii agentului economic, fiind perfectat răspunsul nr. 931
din 23.05.2014.
Au elaborat:
solicitarea IES nr. 925 din 23.05.2014 cu privire la acordarea asistenţei de
profil de către Inspectoratul General de Poliţie în vederea asigurării
executării prevederilor hotărîrii de sistare a activităţii ce contravin legislaţiei
de mediu admise de către SRL „Cristal Nord” la fabrica de producere a
alcoolului etilic din oraşul Ocniţa şi a prescripţiilor pînă la înlăturarea
neajunsurilor depistate;
solicitarea IES nr. 919 din 21.05.2014 cu privire la elaborarea şi prezentarea
proiectului Graficului controalelor planificate pentru trimestrul III al anului
2014;
referinţa pe cauza civilă Grigore Vlas către Inspectoratul Ecologic Stat
privind anularea ordinului de concediere;
referinţa pe cauza civilă Cojocari Nicolae către Inspectoratul Ecologic Stat
privind restabilirea la serviciu;
susţinerile orale pe dosarul Procuratura mun. Chişinău în interesele statului,
IES vs SRL „Buseli-M”, privind repararea prejudiciului cauzat mediului.
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Au participat:
la 21.05.2014 la şedinţa de judecată, Curtea de Apel pe dosarul Sapunji
Matvei vs IES, intervenient accesoriu AE U.T.A. Găgăuzia cu privire la
recuperarea pagubei materiale şi morale, fiind amînată şedinţa de judecată pe
data de 03.09.2014.
la 23.05.2014 la şedinţa de judecată Judecătoria Ciocana pe dosarul
Procuratura mun. Chişinău în interesele statului, IES vs SRL „Buseli-M”,
privind repararea prejudiciului cauzat mediului, fiind expuse susţinerile orale
pe dosar, cu amînarea şedinţei de judecată la data de 28.05.2014 pentru
replici şi deliberarea instanţei.
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.
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
42 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respectiv la cele
examinate.
De examinat( demersuri, petiţii, solicitări, etc.
materialele autorizaţiilor de folosinţă specială a apei (AFSA) pentru 3
întreprinderi:
1. S.A.”Leovin” - prelungirea AFSA.
2. S.A. ”Apă-Canal - Chişinău”- prelungirea AFSA.
3. S.R.L.”Rusac-Moldaqua”- prelungirea AFSA.
solicitarea cu privire la eliberarea Autorizaţiei pentru emisia poluanţilor în
atmosferă ( AEPA) pentru 1 întreprindere: „Drumuri-Bălţi” S.A.;
propunerile d-lui Akimov A. referitor la modul de autorizare a emisiilor
de poluanţi în aerul atmosferic;
solicitarea Ministerului Mediului de confirmare a Avizului expertizei
ecologice de stat la proiectul de execuţie „Valorificarea zăcămîntului
„Voinescu-II”;
solicitarea S.A. „DAAC Hermes” privind organizarea şedinţei în timpul
apropiat cu privire la discuţia asupra proiectului „Iaz din gospodăria
bioorganică „Gura Bicului” în prejma s. Varniţa, raionul Anenii Noi;
solicitarea Procuraturii Generale a R.M. privind prezentarea procuraturii
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Generale a documentelor privind modificarea categoriei de destinaţie a
10,0 ha de terenuri agricole, proprietate privată a Întreprinderii cu Capital
Străin «KNAUF-GIPS» S.R.L., din extravilanul s. Criva, raionul Briceni.
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.

