Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 20.06.2014 până la 27.06. 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 371 acte de control;
- au fost întocmite 250 procese-verbale ( art.154 – 101; art. 122 – 11;
to-are
art.156 - 4; art.116 – 9; art.114 – 26; art.109 – 35; art.143 – 10; art.136 –
pe
22; art. 127 – 3; art.181 – 2; art.135 – 1; art.111 – 2; art.110 – 3; art.113
Inspect
– 2; art.147 – 2; art.119 – 4; art.142 – 3; art.146 – 1; art.115 – 1; art.155 –
o-rat.
3; art.337 – 2; art.118 – 1; art.151 – 1; art.349 - 1 );
-

au fost prestate servicii în valoare de 103 740 lei;
au fost înaintate amenzi în valoare de 170 900 lei;
plata pentru poluarea mediului calculată este 108 544 lei;

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 47 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:
- 27 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 22 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 1 autorizaţie de folosinţă specială a apei;
- 21 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 28 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 54 petiţii parvenite în structurile
teritoriale ale IES în formă de plîngeri şi semnale;
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În perioada 20 – 27 iunie, 2014 cancelaria Inspectoratului Ecologic de Stat a
înregistrat 73 de documente la intrare. Dintre acestea 41 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
25 doc. au parvenit direct prin curierul MM;
- 13 doc. prin poşta electronică.
- 3 doc. – fax.
În urma analizei documentelor parvenite la Inspectorat prin intermediul
Ministerului Mediului s-a stabilit, că au fost primite spre examinare:
a) Petiţii – 2;
b) Invitaţie de participare la seminare, şedinţe – 3;
c) Demersuri – 27;
d) Proiecte de legi şi hotărîri de guvern la avizare – 3;
e) Hotărîri de Guvern – 3;
f) Ordine ale MM – 3.
În această perioadă angajaţii Inspectoratului au perfectat 49 de scrisori, 7
dintre care în adresa Ministerului Mediului.
Colaboratorii IES au participat la 5 seminare sau şedinţe în afara
Inspectoratului.
Emisiuni, TV:
 IE Rîşcani - un discurs cu tema: ,,Practici prietenoase mediului” în or.
Rîşcani.
 IE Cantemir – interviu cu tema: „Totalurile salubrizării în r-nul Cantemir”.

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
(27.06.2014, ora 1200).
b) Probleme de fond.
Examinat,
şi avizat un dosar cadastral cu privire la modificarea categoriei de
destinaţie a terenurilor;
şi avizat 2 proiecte de hotărîre a Guvernului cu privire la transmiterea ;i
modificarea destinaţiei unor terenuri;
petiţia parvenită din com .Piatra, r-nul Orhei privind amplasarea unei stîni
neautorizate;
petiţia parvenită din s. Solonceni, r-nul Rezina privind incomodităţile de trai
cauzate de către cet. V. Machidon;
scrisoarea primarului or. Căuşeni cu privire la legalitatea colectării şi
depozitării metalului uzat de către unele persoane fizice pe teren proprietate
publică;
petiţia parvenită din mun. Comrat referitor la faptul încălcării legislaţiei
ecologico - sanitare în rezultatul creşterii păsărilor;
petiţia parvenită din com. Stăuceni, mun. Chişinău privind depozitarea
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deşeurilor de construcţie ţi menagere solide;
suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 2 documentaţii de proiect – 8 298 lei;
suma transferului de către beneficiari pe contul special al IES pentru servicii
prestate complementare (pentru analizele de laborator) la 5 documentaţii de
proiect – 6 877,60 lei;
şi dat răspuns în adresa Ministerului Mediului la proiectele Hotărîrii
Guvernului RM privind Reglementările tehnice „Benzină pentru automobile.
Cerinţe de calitate şi securitate” şi „ Carburant pentru motoare Diesel
(motorină). Cerinţele de calitate şi securitate”;
la solicitarea Ministerului Economiei şi prezentat Ministerului Mediului
propuneri referitor la oportunitatea construcţiei centralei hidroelectrice pe
apă potabilă în RM;
şi expediat Ministerului Mediului scrisoarea pentru Cancelaria de Stat a
Republicii Moldova cu privire la necesitatea includerii serviciilor prestate
contra plată pentru întocmirea actului de control în scopul evaluării
conformităţii utilizatorului de apă, care solicită Autorizaţia de mediu pentru
folosinţa specială a apei;
şi remis inventarul surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic pentru
1 întreprindere : „TerraSalubritate” SRL pentru eliberarea AEPA .Restituit
fără acordare;
materialele parvenite din partea primăriei s. Coloniţa, mun. Chişinău
privind autorizarea tăierii de igienă a 73 arborii de specii diferite, fiind
preconizată obţinerea unui volum de 41,93 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea „Cand-Vas” SRL privind autorizarea
tăierii de igienă a 43 arbori de specii diferite din
str. B. Voevod, mun.
Chişinău, fiind preconizată obţinerea unui volum de 11,68 m3 masă
lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător.
petiţia parvenită din partea Cancelariei de Stat referitor la tăierile ilicite în
pădurea din preajma satului Condriţa, mun. Chişinău;
demersul parvenit de la cet. Daşchevici Leonid referitor la tăierile ilicite
în pădurea din preajma satului Condriţa, mun. Chişinău;
la solicitarea Biroului Naţional de Statistică cu privire la emisiile în aerul
atmosferic a substanţelor poluante de la sursele mobile;
solicitarea cu privire la sistarea lucrărilor de construcţie la obiectul ,,Bazin
de acumulare a apei pe terenul privat, s. Gornoe, com. Micăuţi, rl.
Străşeni”;
petiţia parvenită de la cet. Igor Macarie cu privire la incomodităţile de trai
provocate de la creşterea animalelor în gospodăriile individuale şi
construcţia WC de curte;
petiţia parvenită de la cet. Valentina Bolboşenco cu privire la construcţia
haznalelor neautorizate în preajma cimitirului din str. Podgorenilor, or.
Durleşti, mun. Chişinău;
petiţia parvenită de la cet. Nina Bulhac cu privire la incomodităţile de trai
suportate din cauza activităţii cet. Cegodari Vasile din s. Coşerniţa, rl
Criuleni.
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Eliberat,
6 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie (inclusiv 3 avize
restituite fără acodare):
1. „Curaţrea albiei r. Chirghiş-Chitai în hotarele administrativ-teritoriale ale
oraşului Tvardiţa, raionul Taraclia”, primăria or. Tvardiţa, r-nul Taraclia;
2. „Proiectul detaliat pentru drumul R 1 Chişinău – Ungheni – frontiera cu
România, km 6 – km104” a Î.S. „Administraţia de Stat a drumurilor”. Examinare
repetată .Restituit fără acordare;

3. „Alimentarea cu apă şi construcţia reţelelor de canalizare a satului
Porumbrei, raionul Cimişlia”, primăria com. Porumbrei, r-nul Cimişlia. Restituit fără
acordare;

4. „Lucrări de reabilitare a reţelelor de apeduct şi canalizare cu construcţia
staţiei de epurare pentru tabăra „Mioriţa” şi şcoala sanatorială din s. Ivancea, raionul
Orhei”, Consiliul raional Orhei. Restituit fără acordare;
5. „Construcţia unor obiective (blocuri de producere cu încăperi auxiliare şi
oficiu, depozite, copertine, post de trecere) cu nivel maximal de înălţime P+2E în
vederea extinderii bazei de producere în limitele terenului privat din str. N. Milescu
Spătaru, 75, or. Chişinău” al S.R.L. „Uispac” ;
6. „Staţie multicarburant de alimentare a autovehiculelor nr.2 din str. A.
Botezatu, or. Chişinău. Reconstrucţie” al S.R.L. „Lukoil-Moldova”.
Efectuat:
O deplasare în comun cu AE Chişinău la obiectul ,,Vinăria din Vale”,
mun. Bălţi cu privire la prelevarea probelor;
O deplasare în rl Taraclia, s. Tvardiţa cu privire la efectuarea unui control
ecologic la Primărie.

Participat:
la şedinţa în plen a Comitetului Republican Interdepartamental pentru
aprobarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor organizată de ÎS
„Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea produselor de Uz
Fitosanitar şi a Fertilizanţilor;
la atelierul tematic pe gestionarea deşeurilor organizat de Guvernul RM;
la şedinţa GL pentru descentralizare în sectorul mediu organizat de
Ministerul Mediului;
la data de 25.06.14, dna R. Popriţac, în grupul de lucru cu ieşire pe teren în
raionul Şoldăneşti la solicitarea Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării
Teritoriale cu privire la proiectul-pilot „Îmbunătăţirea serviciilor de
gestionare a deşeurilor solide în raioanele Şodăneşti, Floreşti şi Rezina” cu
scopul susţinerii financiare a proiectului de către Ambasada Suediei.
Pregătit:
dispoziţie şi articol pe saitul Inspectoratului referitor la prevenirea şi
contracararea arderii miriştii, paielor şi altor resturi vegetale;
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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. „Alimentarea cu apă potabilă a s. Abaclia, raionul Basarabeasca” , primăria
s. Abaclia, raionul Basarabeasca;
2. „Staţia de deservire tehnică, drumul M21, Chişinău-Dubăsari-Poltava
(Ucraina)km 15+050-15+110 (partea stînga)” al S.R.L. „Nempelux”;
3. „Monobloc de alimentare a autovehiculelor cu gaze, în complex cu staţia
existentă de alimentare cu produse petroliere, sat. Chetrosu, raionul Anenii
Noi” al S.R.L. „Elex”;
4. „Reabilitarea sistemului centralizat de irigare Chircani-Zăhărneşti, raionul
Cahul” al Fondului Provocărilor Mileniului - Moldova;
5. „Grădiniţă cu capacitatea de 80 locuri, or. Călăraşi, str. Sportivilor”, Primăria
or. Călăraşi;
6. „ Parcul Logistic Agro-Industrial în raionul Sîngerei” al Consiliului raional
Sîngerei;
7. „Staţia multicarburant de alimentare a autovehiculelor pe str. Sadoveanu, 1,
or. Orhei. Reconstrucţie” al S.R.L. „Lukoil Moldova”.
Întocmit:
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Urmaglov Vitalie pentru
încălcarea regimului 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 SRL „Fibexmol” pentru tăierea
ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin. (2), Cod
contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 8000,0 lei, prejudiciul
cauzat mediului este de 15120,0 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 - iunie) constituie 5 213 mii lei. De la
începutul anului 2014 au fost înregistrate venituri în sumă de 9253 mii lei,
inclusiv săptămîna curentă – 264,1 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 26.06.2014,
constituie – 2016,6 mii lei.
- Servicii ecologice prestate contra plată. Situaţia de la 26.06.2014, suma
acumulărilor la venituri constituie 3339,1 mii lei, inclusiv săptămîna curentă
– 147,5 mii lei sau cu 42% mai mult decît cele planificate pentru lunile
ianuarie-iunie– 2 344,6 mii lei. Soldul disponibil din veniturile acumulate
pentru perioada de raportare, situaţia de la 26.06.2014, constituie 854,8 mii
lei.
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3.

Juridică Au examinat:
proiectul Hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
modul de transmitere a bunurilor proprietate publică”, înaintat spre avizare
Ministerului Mediului prin scrisoarea nr. 21-3557 din 16.06.2014 de către
Ministerul Economiei, fiind transmis avizul nr. 1155 din 24.06.201;
solicitarea Ministerului Mediului urmare a adresării Comisiei mediu şi

schimbări climatice a Parlamentului privind expunerea poziţiei asupra
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 424 din 09 iunie,
2014 şi prezentat prin scrisoarea Cancelariei de Stat nr. 1104-375 din
10.06.2014 în adresa Parlamentului fiind înregistrat cu nr. 217 din
10.06.2014, fiind transmis avizul nr. 1171 din 26.06.2014;.
solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr. 03-10/345 din 25.06.2014 cu privire la prelungirea
termenului de efectuare a controlului planificat conform graficului
controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014 la ÎSDS „Obiecte
Speciale nr. 5101, 5102” cu 10 (zece) zile, fiind eliberat răspunsul nr.1172
din 26.06.2014.

Au elaborat:
cererea de apel suplimentară (motivată) la Curtea de Apel Chişinău împotriva
hotărîrii Judecătoriei sectorului Buiucani din 26.02.2014 pe dosarul IES
către Î.M.„Niagara-Club”, fiind înregistrată cu nr. 1145 din 24.06.2014;
susţinerile orale pe dosarul Munteanu Igor către IES privind contestarea
actului administrativ şi restabilirea în funcţie, aflat pe rol în instanţa de
contencios administrativ a judecătoriei sectorului Rîşcani pentru şedinţa din
30.06.2014.

Au participat:
la 24.06.2014 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani mun.
Chişinău pe dosarul Bularga Mihail către IES privind contestarea actului
administrativ şi restabilirea în funcţie, fiind amînată şedinţa pentru data de
02.10.2014, în legătură cu aflarea în concediul medical a judecătorului;
la 25.06.2014 la şedinţa de judecată în cadrul Curţii de Apel Chişinău pe
dosarul Popescu Lilian către IES privind contestarea actului administrativ de
aplicare a sancţiunii disciplinare la examinarea apelului declarat de Popescu
Lilian împotriva hotărîrii Judecătoriei Rîşcani din 16.04.2014, fiind emisă
încheierea de restituire a cererii de apel.
la 26.06.2014 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani mun.
Chişinău, pe dosarul Vlas Grigore către IES privind contestarea actului
administrativ şi restabilirea în funcţie, fiind amînată şedinţa pentru data de
02.10.2014, în legătură cu aflarea în concediul medical a judecătorului;
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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 IES, fiind
rectificate
şi
plasate
pe
portalul
electronic
guvernamental
www.controale.gov.md;
plasarea pe pagina web oficială a IES www.inseco.gov.md la rubrica
„Graficul controalelor planificate” graficului controalelor planificate pentru
trimestrul III al anului 2014, înregistrat de Cancelaria de Stat cu nr. 33057/19062014 şi aprobat de şeful adjunct al IES, cu transmiterea acestuia
tuturor organelor de control şi supraveghere pentru exercitarea controlului în
baza acestuia;
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
35 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respectiv la cele
examinate.
De examinat( demersuri, petiţii, solicitări, etc):
materialele de solicitare a autorizaţiilor de folosinţă specială a apei (AFSA)
pentru 2 întreprinderi:
1. S.R.L. ”Rusnac-Moldaqua”- prelungirea AFSA.
2. S.R.L. „Knauf Ghips”, cariera Criva.
normativul de deversări limitat admisibile (DLA) de poluanţi cu apele
uzate pentru 1 întreprindere: S.R.L. „Knauf Ghips”, cariera Criva”
(condiţii de deversare ape drenaj);
Solicitarea Agenţiei „Apele Moldovei” referitor la prezentarea informaţiei
privind situaţia ecologică existentă la efectuarea lucrărilor din cadrul
proiectului „Reconstrucţia digului de protecţie contra inundaţiilor a
terenurilor agricole în preajma s. Văleni, raionul Cahul”;
Petiţia locuitorilor s. Răuţel, r-nul Făleşti cu privire la incomodităţile create
în localitate în rezultatul exploatării Uzinei de producere a mixturilor
asfaltice de către SA „Drumuri Bălţi”;
Hotărîrea GRM nr.334 din 14.05.2014 „Cu privire la aprobarea listei
actelor legislative şi normative care vor fi monitorizate de către organele
centrale de specialitate ale administraţiei publice în anul 2014”. La Pct.4,
Ministerul Mediului va prezenta Ministerului Justiţiei, pînă la 01.10.2014
raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr.851-XIII
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din 29.05.96 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra
mediului înconjurător;
Solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor de
examinare şi prezentare a avizelor la proiectele documentelor normative:
CP G.05.01-2014 (МСП 4.03-101-2008) „Dispoziţii generale de
proiectare şi construcţie a sistemelor de distribuţie a gazelor din ţevi de
metal şi polietilenă”; CP G.05.02-2014 (МСП 4.03-102-2006) „Sisteme
de distribuţie a gazelor. Proiectarea şi construcţia conductelor de gaze din
ţevi de metal”; CP G.05.03-2014 (МСП 4.03-103-2005) „Proiectarea şi
construcţia conductelor de gaze din ţevi de polietilenă şi reconstrucţia
conductelor de gaze uzate”;
Solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor de
examinare şi prezentare a avizului la proiectul documentului normativ:
NCM A.09.03-2014 „Examinarea elementelor de construcţii portante şi
terenurilor de fundaţii a construcţilor şi edificiilor”;
Cererea d-lui Kolevşciuk N.N. domiciliat în or. Chişinău, str.
Independenţei, 2/3, ap. 53 cu privire la faptele de presupuse abateri
disciplinare în IE Criuleni prin impunerea administraţiei fabricii de păsări
să elaboreze un nou inventar al emisiilor de poluanţi în atmosferă în sumă
de 8000 lei;
Deplasarea în perioada de 28.06-07.07.14 a Dnei R. Popriţac cu vizita de
lucru în Republica Cehă şi Germania în cadrul Proiectului MM-FEN
„Eliminarea stocurilor de pesticide inutilizabile şi înterzise cu riscuri
majore”;
Solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor de
examinare şi prezentare a avizului la proiectul Codului Urbanismului şi
Construcţilor;
Cererea d-lui Grati V. (administrator SRL „Gornice”) cu privire la
autentificarea avizului Expertizei Ecologice de stat la proiectul de execuţie
„Exploatara în continuare a blocurilor de calcar B-5 şi B-6 din zăcămîntul
„Goeni-2” cu volumul anual de dobîndire de 10000 m3”.

De efectuat,
un raid în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite, braconaj şi de
salubrizare ;
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,
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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.
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