Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 22.08.2014 până la 29.08. 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 270 acte de control;
- au fost întocmite 192 procese-verbale ( art.154 –74; art. 122 – 6; art.156
to-are
- 8; art.116 – 4; art.114 – 4; art.109 – 25; art.143 – 5; art.136 – 16;
pe
art.135 – 2; art.111 – 2; art.147 – 9; art.132 – 1; art.144 – 1; art.128– 4;
Inspect
art.127 – 12; art.120 – 2; art. 110- 3; art.135– 2; art.122– 2; art.135 – 2;
o-rat.
art.142 – 3; art.117 – 1; art. 115 – 2; art.113 - 1; art.95 - 1);
-

au fost prestate servicii contra plată în valoare de 116 062 lei şi achitate
în valoare 113,5 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 45 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:
- 14 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 7 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 5 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
- 8 avize ale expertizei ecologice de stat;




Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 13 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 28 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 17 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 32 petiţii parvenite în structurile
teritoriale ale IES în formă de plîngeri şi semnale.
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În perioada 25 – 29 august, 2014 cancelaria Inspectoratului Ecologic de Stat
a înregistrat 46 de documente la intrare. Dintre acestea 19 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
- 15 doc. direct prin curierul MM;
- 4 doc. prin poşta electronică.
În urma analizei documentelor parvenite la Inspectorat prin intermediul
Ministerului Mediului s-a stabilit, că au fost primite spre examinare:
a) Ordinul Ministerului Mediului -1;
b) Demersuri –12;
c) Invitaţie de participare la seminare, şedinţe – 2;
d) Avizare de proiecte şi hotărîri de guvern – 3;
e) Hotărîri de Guvern – 1;
În această perioadă angajaţii Inspectoratului au perfectat 27 de scrisori, 3 dintre
care în adresa Ministerului Mediului.

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
(18.08.2014).
b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central).
Examinat:
 Suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 2 documentaţie 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 Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi a
Ministerului Mediului şi eliberat Avizul la proiectul documentului normativ:
NCM G.04.07:2014 „Reţele termice” plasat pe pagina web:
www.mdrc.gov.md, rubrica „transparenţă decizională”.
 solicitarea administraţiei S.R.L.„Farmacia familiei” din str.Burebista,23, or.
Chişinău şi expediat informaţia ce ţine de plata pentru poluarea mediului.
 proiectele normativelor emisiilor limitat admisibile (ELA) de poluanţi în
aerul atmosferic şi aprobat prin Avizul ELA şi eliberat AEPA respectiv
pentru 1 întreprindere :
1. „Terra Salubritate” S.R.L., poligonul de deseuri a mun. Bălţi,
s. Mîndreşti, r-nul Sîngerei.




4 dosare a produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi.
proiectele parvenite de la MM cu privire la finanţarea acestora din Fondul
Ecologic Naţional.
 materialele parvenite din partea SRL. „Hollman Construct”, privind
autorizarea tăierii de defrişare a 50 arbori de specii diferite din str. M.
Spătaru, mun. Chişinău.
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Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător.
 materialele parvenite de la SRL „Hollman Construct” cu privire la avizul
de atribuire a terenului în construcţie.
 informaţia săptămînală cu privire la raidurile efectuate, pentru
contracararea braconajului şi tăierilor ilicite.
Eliberat:
 4 avize (inclusiv 2 – restituite fără acordare) ale expertizei ecologice la
proiectele de execuţie:
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
constucţii capitale a prmăriei mun. Chişinău. Restituit fără acordare.
 eliberat AEPA în baza soluţiilor de proiect pentru 1 întreprindere:
1.Î.M. „Tirex Petrol” S.A., str. M. Viteazul, 18, or. Chişinău.
Efectuat:
 deplasări în or. Bălţi în comun cu reprezentantul Guvernului şi expertul
străin, pentru prelevarea probelor de aer şi a deşeurilor lichide la cîmpurile
de filtrare a SA ,,Vinăria din Vale”.
 deplasări în rl Ungheni controlul în comun cu IE Ungheni,a staţiei de
păstrare a gazului lichifiat, satul Zagorancea, rl Ungheni.
Participat :
 la de 18.08.14, orele 13.00 la şedinţa de lucru aMinistrului 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 vaslorificarea 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 a 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. D-na M. Petreanu, prin scrisoarea din
21.08.2014, a fost desemnată în grupul de lucru ca reprezentant al
Inspectoratului Ecologic de Stat.
 la şedinţa convocată de MM cu privire la examinarea demersului Primarul
satului Goteşti, referitor la alocarea suplimentară din Fondul Ecologic
Naţional a 800 mii lei.
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Pregătit:
 scrisoarea in adresa primăriei satului Vatra cu privire la prezentarea
informaţiei suplimentare a agenţilor economici amplasaţi în zona de
protecţie a lacului Ghidighici.
 o solicitare Ministerului Justiţiei cu privire la efectuarea unui control comun
cu Departamentul Insituţiilor Penitenciare din Republică, privitor la
îndeplinirea cerinţelor privind protecţia mediului şi folosirea raţională a
resurselor naturale în Instituţiile Penitenciare.
 avizul la dosarul cadastral privind modificarea categoriei de destinaţie a
unui teren.
 avizul la două proiecte ale Hotărîrii de Guvern cu privire la transmiterea şi
modificarea categoriei de destinaţie unor terenuri.
 răspuns la petiţia cu privire la scurgeri din sistemul de canalizare a
or.Făleşti.
 răspunsul la demersul cu privire la nimicirea echipamentului din dotarea
edificiului protecţiei civile a Ministerului Finanţelor.
 răspunsul la adresarea SRL "Svebascub" privind posibilitatea utilizării
preparatului "ESAN" pentru dezinfectarea apei lacului "Valea Morilor" din
mun. Chişinău.
 un demers d-lui Simion Istrati, Director, Societatea Vînătorilor şi
Pescarilordin Moldova cu privire la cazul tragic care a avut loc la
vînătoarea de păsări din apropierea s. Băcioi, mun. Chişinău în urma căruia
a decedat o persoană, solicităm ca (SVPM) să organizeze întruniri cu
colectivele teritoriale de vînători, pentru instruire în vederea respectării
regulilor de securitate în procesul vînătorii.
 o scrisoare inspectorilor-şefi ai Agenţiilor şi Inspecţiilor ecologice cu
privire la cazul tragic care a avut loc la vînătoarea de păsări din apropierea
s. Bacioi, mun. Chişinău, să organizeze întruniri cu colectivele teritoriale
ale (SVPM) pentru informarea vînătorilor despre regulile de securitate în
procesul vînătorii.
 informaţia pe şapte luni a anului 2014 cu privire la cazuri de tăieri ilicite în
fondul forestier de stat şi a vegetaţiei forestiere din afara acestuia.
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”,
2.
3.
4.
5.
6.

primăria or. Corneşti.
„Alimentarea cu apă şi canalizare a or. Corneşti, r-nul Ungheni”,
primăria or. Corneşti.
„Staţia de tratare a apei din or. Corneşti, r-nul Ungheni”, primăria
or. Corneşti .
„Depopzit frigorific pentru păstrarea fructelor din satul Svetloe, rnul Comrat” al S.C. „Tehncomplex” S.R.L.
„Renovarea reţelelor de apă, canalizare şi staţia de epurare în s.
Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei”, primăria com. Bilicenii Vechi .
„Valorificarea calcarului brut la zăcămîntul complex de nisip-
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prundiş 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
Ungheni”, primăria com. Floriţoaia Veche.
13. „Alimentarea cu apă, evacuarea şi epurarea apelor uzate din s.
Fîntîniţa, r-nul Drochia”, primăria comunei Fîntîniţa.

Întocmit:
 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Tîrşină Viorel pentru
tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin.
(1) Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată amendă de 1000 lei,
prejudiciul cauzat mediului este de 597,6 lei.
 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Guţu Serghei, 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 lei,
prejudiciul cauzat mediului este de 421,0 lei.
c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
2.

3.

Resurse Numărul de personal - 304.
umane
Financi
 contribuţia la FEL –conform planului de finanţare s-au aprobat venituri
ară
pentru anul 2014, în sumă de 11100,00 mii lei. De la începutul anului 2014
au fost înregistrate venituri în sumă de 11435,5 mii lei, inclusiv săptămîna
curentă – 147,1 mii lei.
Servicii ecologice prestate contra plată–conform planului de finanţare sau aprobat venituri pentru anul 2014 în sumă de 4035,6 mii lei . La situaţia
de 28.08.2014 suma acumulărilor la venituri constituie 4348,5 mii lei,
inclusiv săptămîna curentă – 113,5 mii lei .
Juridică Au examinat:
 dosarul contravenţional transmis de către biroul vamal Chişinău (nr. 901 din
09.07.2014) privind încălcările depistate în privinţa SRL „Liudmisangrup”,
fiind solicitate materialele necesare pentru soluţionarea cauzei
contravenţionale de la agentul economic;
 dosarul contravenţional transmis de către biroul vamal Chişinău (nr. 1004
din 01.08.2014) privind încălcările depistate în privinţa SRL „Aurerie-VS”,
fiind solicitate materialele necesare pentru soluţionarea cauzei
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contravenţionale de la agentul economic;
dosarul contravenţional transmis de către biroul vamal Chişinău (nr. 196 din
03.02.2014) privind încălcările depistate în privinţa SRL „Distrimol”, fiind
solicitate materialele necesare pentru soluţionarea cauzei contravenţionale
de la agentul economic;
dosarul contravenţional transmis de către biroul vamal Chişinău (nr. 924 din
14.07.2014) privind încălcările depistate în privinţa SRL „BT Leasing MD”,
fiind solicitate materialele necesare pentru soluţionarea cauzei
contravenţionale de la agentul economic;
dosarul contravenţional transmis de către biroul vamal Chişinău (nr. 814 din
19.06.2014) privind încălcările depistate în privinţa SRL „Alexir-Impex”,
fiind solicitate materialele necesare pentru soluţionarea cauzei
contravenţionale de la agentul economic;
dosarul contravenţional transmis de către biroul vamal Chişinău (nr. 971 din
23.07.2014) privind încălcările depistate în privinţa SRL „Vinamex”, fiind
solicitate materialele necesare pentru soluţionarea cauzei contravenţionale
de la agentul economic;
solicitarea Cancelariei de Stat privind crearea instituţiei IES în sistemul
informaţional „Registrul de Stat al Controalelor”, referitor la autoritatea de
control şi autoritatea de supraveghere, fiind eliberat răspunsul în termen.

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;
 proiectele de ordine cu privire la personal, de activitate curentă a IES, fiind
fiind asigurată temeinicia şi legalitatea emiterii acestora.
Au participat:
 la data din 29.08.2014 la şedinţa Ministerului Mediului cu tematica Iniţierea
transpunerii în legislaţia naţională a Directivei 1999/32/CE din 26 aprilie
1999 privind reducerea conţinutului de sulf din anumiţi combustibili lichizi
şi de modificare a Directivei 93/12/CEE, cu participarea expertului
internaţional UNDP – dl FLOREA GABRIAN Cornel Ovidiu.

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 transmis pentru examinare AE Chişinău .
17 DP repartizate pentru examinare curentă) şi, după caz, de eliberat avizele
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respective.
 solicitarea cu privire la eliberarea Autorizaţiei pentru emisia poluanţilor în
atmosferă ( AEPA) pentru 3 întreprinderi:
1.Î.M. ”Sudzucker Moldova” S.A., str. Iaşi, 19, or. Falesti.
2.”Calea ferată a Moldovei”, Depoul de locomotive mun. Bălţi. str. Tolbuhin,
4, or. Bălţi.
3. S.C. ”Amen-Ver” S.A., str. M. Hincu, 119, or. Hincesti.
 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,
0-22-22-69-51.
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