Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 15.08.2014 până la 22.08. 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 314 acte de control;
- au fost întocmite 236 procese-verbale ( art.154 – 85; art. 122 – 11;
to-are
art.156 - 14; art.116 – 7; art.114 – 16; art.109 – 20; art.143 – 6; art.136 –
pe
23; art.135 – 2; art.111 – 5; art.147 – 4; art.132 – 3; art.181 – 3; art.128–
Inspect
3; art.127 – 4; art.120 – 2; art. 115- 12; art.137 – 4; art.157– 1; art.153 –
o-rat.
1; art.128 – 1; art.337 – 1; art. 119 – 3);
-

au fost prestate servicii contra plată în valoare de 116 062 lei şi achitate
în valoare 78 ,6 mii ei;
au fost înaintate amenzi în valoare de 178 800 lei;
plata pentru poluarea mediului calculată este 37 260 lei;

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 53 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:
- 19 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 37 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 13 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
- 13 avize ale expertizei ecologice de stat;




3.

Cazuri
relevan
te

Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 13 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 29 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 15 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 58 petiţii parvenite în structurile
teritoriale ale IES în formă de plîngeri şi semnale.

 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii.
 Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului Mediului
(18.08.2014).
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1.

Acţiuni
şi
măsuri
curente
de
mediu.

b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central).
Examinat:
 Suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 2 documentaţii de proiect – 7902 lei.
 Suma transferului de către beneficiari pe contul special al IES pentru servicii
prestate complementare (investigaţii pe teren, analize de laborator) la 2
documentaţii de proiect – 9232,2 lei.
 solicitarea dlui Mihailiuc Alexandru domiciliat în str.Alba Iulia, 23, ap/92,or.
Chişinău şi expediat informaţia cu privire la practica eliberării autorizaţiilor
de emisii a poluanţilor în atmosferă de la sursele fixe de poluare.
 solicitarea administraţiei S.R.L.„Farmacia familiei” din str.Burebista,23, or.
Chişinău şi expediată informaţia ce ţine de plata pentru poluarea mediului.
 demersul primăriei Corbu, r-nul Donduşeni şi expediat scrisoarea prin care a
fost înştiinţată referitor la calcularea prejudiciului cauzat resurselor acvatice în
rezultatul revărsării apei din bazinul tehnologic al fabricii de zahăr Donduşeni
în două bazine arendate cu destinaţia „creşterea peştelui” şi ,, zona de
agement” din teritoriu. Totodată prin scrisoarea menţionată primăria a fost
înştiinţată despre termenii prescrişi de Inspecţia Ecologică Donduşeni (pînă la
01.10.2014) în care Î.M. „Magt-Vest” SRL, gestionarul fabricii , urmează să
curăţe iazul tehnologic de produsele petroliere.
 proiectele normativelor emisiilor limitat admisibile (ELA) de poluanţi în aerul
atmosferic şi aprobat prin Avizul ELA şi eliberat AEPA respectivă pentru 1
întreprindere :
1. „Terra Salubritate” S.R.L.,(poligonul de deseuri al mun. Bălţi, s. Mîndreşti,
rnl. Sîngerei).
 solicitarea dlui I.Petrov locuitorul mun.Bălţi în vederea incomoitaţilor de
trai de la mirosurile neplăcute din mun.Bălţi.
 cererea dnei Nadejda Sîrcu locuitoarea or.Chişinău în vederea verificării
legalităşii amplasării secţiei de producere a mezelurilor din str: N.Dimo
or.Chişinău .
 15 proiecte înnainte spre finanţare FEN
 expertizate 5 dosare a produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi.
 materialele parvenite din partea ÎM „Asociaţia de Gospodărie a spaţiilor
verzi” ,privind aurizarea taierii de curăţire a unui arbore de specie nuc, din
str. A. Donici, 1, mun.Chişinău.
Eliberat:
4 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie (inclusiv 2 –
restituite fără acordare).
1. „Staţie de alimentare a automobilelor cu produse petroliere şi gaz lichefiat pe
drumul M21 Chişinău-Poltava (Ucraina) km 15+050-15+110, partea
dreaptă” al S.R.L. „Nempelux”.
2. „Reconstrucţia iazurilor din s. Rediul de Sus, r-nul Făleşti” al S.R.L.
„Gospodarul-Rediu”.
3. „Construcţia reţelelor de apeduct, canalizare şi staţiei de epurare din s.

Ceadîr, raionul Leova”, primăria s. Ceadîr, raionul Leova. Restituit fără
acordare;
4. „Proiectarea lucrărilor de curăţare a albiei rîului Bîc de la str. Petru Rareş
pînă la podul de cale ferată din str. Feredelului, or. Chişinău”, Direcţia
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constucţii capitale a prmăriei mun. Chişinău. Restituit fără acordare;
AEPA în baza soluţiilor de proiect pentru 1 întreprindere.
Î.M. „Tirex Petrol” S.A., str. M. Viteazul, 18, or. Chişinău.

Efectuat:
 un raid ecologic în comun cu IE Ungheni pentru examinarea cererii
Primarului Todereşti în vederea verificării legiferării contractelor la iazurile
din localitate.
 un raid ecologic în comun cu IE Făleşti pentru examinarea legalităţii
amplasării stînei de ovine din s.Bocşa , Prim Resipeni, rl Făleşti.
 un interviu la radioul naţional cu privire la măsurile întreprinse în vederea
prevenirii şi contracărării arderii miriştelor.
Participat :
 la data de 18.08.14, orele 13.00 la şedinţa de lucru la Ministrul



Mediului cu privire la soluţionarea problemelor legate de schimbarea
destnaţiei terenurilor la „Lafarge Ciment (Moldova)” S.A. din or.
Rezina. În cadrul şedinţei cu participarea consilierului ministrului
mediului şi şefului AGRM s-a pus în discuţie posibilitatea atribuirii
terenurilor agricole de calitate superioară pentru valorificarea
zăcămintelor, precum şi valabilitatea hotărîrilor de Guvern privind
repartizarea terenurilor (schimbarea destinaţiei) aprobate în anii
1982, 1991.
la data de 19.08.2014, orele 9.00 la şedinţa grupului de lucru al
Ministerului Mediului pentru elaborarea proiectului cu privire la
reducerea emisiilor de bioxid de sulf ,rezultate din arderea anumitor
combustibili lichizi (păcură, combustibili marini utilizaţi de nave) în
contextul Directivei 1999/32/CE şi Acordului de asociere cu UE. Dna M. Petreanu, prin scrisoarea din 21.08.2014 a fost desemnată în
grupul de lucru ca reprezentant al Inspectoratului Ecologic de Stat.

Pregătit:
 avizul la dosarul cadastral privind la modificarea categoriei de destinaţie a
unui teren.
 avizul la proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la transmiterea unui teren.
 răspunsul la două petiţii cu privire la reamplasarea a două stâni : din s.
Bocşa , r-nul. Făleşti: s. Pohoarna, r-nul. Şoldăneşti.
 informaţia privind starea ecologică de la depozitul de deşeuri menajere
solide a mun. Bălţi.
 Ordinul , nr. 137 cu privire la îndeplinirea prevederilor Legii regnului animal
nr. 439 – XIII din 27 aprilie, 1995 şi Hotărîrii Guvernului nr. 655 din 15
august, 2014 „Cu privire la efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare
2014- 2015” şi transmis inspecţiilor şi agenţiilor ecologice.
 un proces – verbal cu privire la contravenţie cet. Domnişor Nicolae pentru
încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare , de recoltare, de
transportare şi de export a lemnului în temeiul art. 142 alin.(3), Cod
contravenţional al RM , fiindu-i aplicată amendă de 6000,0 lei.
 un proces- verbal cu privire la contravenţie cet. Cazacenco Vadim pentru
tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art.122
alin.(1), Cod contavinţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 1000,0
lei, prejudiciul cauzat mediului este de 1445,4 lei.
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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 13 proiecte de execuţie :
1. „Alimentarea cu apă a satului Romanovca, r-nul Ungheni”,
primăria
or. Corneşti.
2. „Alimentarea cu apă şi canalizare a or. Corneşti, r-nul Ungheni”,
primăria or. Corneşti .
3. „Staţia de tratare a apei din or. Corneşti, r-nul Ungheni”, primăria
or. Corneşti .
4. „Depopzit frigorific pentru păstrarea fructelor din satul Svetloe, rnul Comrat” al S.C. „Tehncomplex” S.R.L.
5. „Renovarea reţelelor de apă, canalizare şi staţia de epurare în s.
Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei”, primăria com. Bilicenii Vechi .
6. „Valorificarea calcarului brut la zăcămîntul complex de nisipprundiş şi calcar „Slobozia-Cremene”, s. Slobozia-Cremene, r-nul
Soroca şi recultivarea carierei”, Fabrica de materiale de construcţii
„DUO”, S.R.L.
7. „Bazin de acumulare a apei pentru irigare pe terenul S.R.L.
„Tridenal”, în extravilanul or. Criuleni” al S.R.L. „Tridenal”.
8. „Extinderea reţelei magistrale de alimentare cu apă potabilă a 12
localităţi din raionul Edineţ. Faza I”, preşedintele r-nului Edineţ.
9. „Reţele exterioare de apeduct şi canalizare fecaloid-menajeră la
centrul geriatric din s. Vasieni, r-nul Ialoveni”, A.O. „Acasă” .
10. „Construcţia punctului de pompare şi a apeductului de la r. Nistru
la sere, s. Oniţcani, r-nul Criuleni” al S.R.L. „Agromaxer” .
11. „Managementul deşeurilor solide pentru localităţile Hruşova,
Ciopleni, Chetroasa, Boşcana, Mărdăreuca, Coşerniţa, situat în s.
Chetroasa, com. Hruşova, extravilan, r-nul Criuleni”.
12. „Alimentarea cu apă a s. Floriţoaia Veche şi s. Grozasca, r-nul
UIngheni”, primăria com. Floriţoaia Veche .
13. „Alimentarea cu apă, evacuarea şi epurarea apelor uzate din s.
Fîntîniţa, r-nul Drochia”, primăria comunei Fîntîniţa.

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) .
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 11100,0 mii lei, iar planul precizat pentru
perioada de gestiune (ianuarie - august) constituie 6984 mii lei. De la începutul
anului 2014 au fost înregistrate venituri în sumă de 11273,6 mii lei, inclusiv
săptămîna curentă – 415,2 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 21.08.2014 constituie –
20904,5 mii lei.
 Servicii ecologice prestate contra plată. Situaţia de la 21.08.2014, suma
acumulărilor la venituri constituie 4222,5 mii lei, (inclusiv săptămîna curentă –
78,6 mii lei). Soldul disponibil din veniturile acumulate pentru perioada de
raportare, situaţia de la 21.08.2014, constituie 2482,1 mii lei.
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3.

Juridică Au examinat:
 proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 483 din 29.03.2008, înaintat spre avizare Ministerului Mediului prin
scrisoarea nr.05/3-4722 din 12.08.2014 de către Ministerul Economiei, fiind
eliberat avizul nr. 1498 din 20.08.2014;
 proiectul de Lege privind importul unor autospeciale, înaintat spre avizare
Ministerului Mediului prin scrisoarea nr.22/1733 din 12.08.2014 de către
Ministerul Afacerilor Interne, fiind eliberat avizul nr. 1485 din 18.08.2014;
 solicitarea Ministerului Justiţiei, înaintată Ministerului Mediului prin
scrisoarea nr.03/7679 din 04.08.2014, referitor la modificările şi completările
Legii nr. 239 – XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa decizională
adoptate prin Legea nr. 105 din 12 iunie 2014, fiind perfectat şi expediat
răspunsul nr. 1483 din 18.08.2014;
 solicitarea Ministerului Mediului prin scrisoarea nr.424-c din 04.08.2014
referitor la prezentările de propuneri de extindere a Planului Naţional în
domeniul Drepturilor Omului 2011-2014, fiind perfectat şi expediat
răspunsul nr. 1484 din 18.08.2014.
 cererea SA „Lafarge Ciment (Moldova)” nr. 561 din 20.08.2014 cu privire
la amînarea controlului planificat conform graficului pentru trimestrul III,
2014
Au organizat:
 referinţa pe dosarul Darie Albert către IES privind restabilirea la muncă şi
încasarea salariului;
 la solicitarea Instanţei de Judecată, judecătoria sectorului Rîşcani, au organizat
depunerea actelor suplimentare la dosarul Roşca Violeta către IES
contestarea actului administrativ;
 definitivarea în comun cu Direcţia expertiză ecologică şi autorizaţii de mediu,
pretenţiei privind calcularea prejudiciului cauzat mediului de către SRL
„Magt Vest”, fiind transmisă pretenţia agentului economic cu nr. 1522 din
22.08.2014.
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;

asistenţă consultativ-metodică Direcţiei expertiză ecologică şi autorizaţii de
mediu, referitor la perfectarea răspunsului Primăriei satului Corbu privind
calcularea 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;
 proiectele de ordine cu privire la personal, de activitate curentă a IES, fiind
asigurată temeinicia şi legalitatea emiterii acestora.
Au participat:
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la 19.08.2014 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei sectorului Rîşcani
pe dosarul Darie Albert către IES privind restabilirea la muncă şi încasarea
salariului.

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
49 proiecte de execuţie (din ele: 1DP transmisă pentru examinare AE
Chişinău. 17 DP repartizate pentru examinare curentă) şi, după caz,
de eliberat avizele respective.
De efectuat:
 un raid în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite, şi braconaj .
 examinarea cererilor, petiţiilor şi altor materiale parvenite în adresa
Inspectoratului.
 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,
0-22-22-69-51.
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