Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 28.02.2014 până la 07.03. 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 313 acte de control;
- au fost întocmite 135 procese-verbale ( art.154 – 34; art.142 - 7; art. 122
to-are
– 7; art.156 - 5; art.116 – 1; art.114 – 3; art.109 – 22; art.147 – 5; art.110
pe
– 1; art.143 – 11; art.136 – 5; art. 127 – 6; art.111 – 1 ; art.181 – 11;
Inspect
art.140 – 8; art.135 – 2; art.118 – 1 ; art.137 – 2; art.95 – 2; art.132 –1);
o-rat.
-

au fost prestate servicii în valoare de 125 467 lei;
au fost înaintate amenzi în valoare de 126 600 lei;
plata pentru poluarea mediului calculată 283 909 lei;

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 36 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:
- 29 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 11 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 1 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
- 22 avize ale expertizei ecologice de stat;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 5 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 49 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 14 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 28 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;
Articole,
 IE Şoldăneşti - Pe tema ,,Preparatele chimice şi îngrăşemintele mineralepăstrarea,transportarea şi utilizarea lor de către agenţii economici”.
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Emisiuni TV,
 IE Dubăsari - Material informativ cu Acţiunea „Ora Planetei”.

2.

3.

1.

pagina
web
IES
Cazuri
relevan
te

Acţiuni
şi
măsuri
curente
de
mediu.

 Galantul vestitor al primăverii.
 Raport saptamînal.
Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii.
Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului Mediului
(03.03.2014, ora 1200).
b) Probleme de fond.
Examinat,
şi avizat proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea
perimetrului intravilanului or. Străşeni;
şi avizat proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea
cadastrului funciar conform situaţiei la 01.01.2014;
şi pregătit aviz la proiectul „Lichidarea gunoiştilor neautorizate din teritoriul
s. Beşalma, r-nul Comrat”, înaintat la Fondul Ecologic Local pentru
susţinere financiară;
cu ieşire la faţa locului, petiţia cet. Boguş Andrei cu privire la incomodităţile
create prin exploatarea construcţiilor pentru creşterea animalelor de către
vecinul său Trifan Victor din s. Susleni, r-nul Orhei.
şi dat răspuns la scrisoarea parvenită de la MM cu privire la propunerile
întru celebrarea zilei mondiale a apei.
materialele parvenite din partea ÎM „ Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor
Verzi ” privind autorizarea tăierilor de igienă a arborilor din Parcul silvic
Nistrean şi primăria or. Vadul lui Vodă, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 204,3 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea primăriei or. Străşeni privind autorizarea
tăierilor de igienă selectivă pe o suprafaţă de 1,5 ha, fiind preconizată
obţinerea unui volum de 28,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător
materialele parvenite din partea SRL „PNI – INVEST” privind autorizarea
tăierilor de igienă selectivă pe o suprafaţă de 9,3 ha, fiind preconizată
obţinerea unui volum de 102,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător
materialele parvenite din partea „Beamanj” SRL privind autorizarea
tăierilor de igienă a 22 arbori la b/o. „Hanul Corsarilor”, fiind preconizată
obţinerea unui volum de 21,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător
Suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 4 documentaţii de proiect –14 994 lei.
Suma transferului de către beneficiari pe contul special al IES pentru servicii
prestate complementare (pentru analizele de laborator) la 4 documentaţii de
proiect şi 1 AEPA – 5 445 lei.
şi expediat răspunsul Ministerului Medilui la solicitarea Î.M. „Apă-Canal”

Raport de activitate a IES

Vulcăneşti de a i se permite perfectartea materialelor în termen de 6 luni de
zile pentru a obţine Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei.
şi expediat răspunsul la 4 solicitări ale „Petcom – Lux” SRL cu privire la
modalitatea de obţinere a autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială a
apei.
şi expediat răspunsul-aviz al IES la solicitarea Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Construcţiilor (şi solicitarea Ministerului Mediului) referitor la
aprobarea proiectelor normativelor NCM C.01.06-2014 „Cerinţe generale de
securitate pentru obiectele de construcţie şi accesibilitatea lor pentru
persoanele cu dizabilităţi” CP.C.01.02-2014 „Proiectarea clădirilor şi
construcţilor cu considerarea accesibilităţii pentru persoane cu dizabilităţi.
Prevederi generale”.
şi expediat răspunsul-aviz al IES la solicitarea Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Construcţiilor (şi solicitarea Ministerului Mediului) referitor la
aprobarea proiectelor normativelor NCM A.08.01-2013 „Organizarea
construcţiilor”.
şi remis inventarul surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic pentru
1 întreprindere : Î.M. „Mold-Verrija” S.R.L., str. Independenţei, 201, or.
Rîşcani.
Eliberat,
7 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie:
1. „Proiect de reutilare a staţiei de alimentare cu carburanţi PECO-6 din str.
Hînceşti 171, or. Chişinău”, Î.C.S. „Petrom-Moldova” S.A.;
2. „Proiect de reutilare a staţiei de alimentare cu carburanţi PECO-64 din com.
Leuşeni, r-nul Hînceşti”, Î.C.S. „Petrom-Moldova” S.A.;
3. „Proiect de reutilare a staţiei de alimentare cu carburanţi PECO-80 din str.
Decebal, 34/1, or. Bălţi”, Î.C.S. „Petrom-Moldova” S.A.;
4. „Proiect de reutilare a staţiei de alimentare cu carburanţi PECO-73 din str.
Petricani,13, or. Chişinău”, Î.C.S. „Petrom-Moldova” S.A.;
5. „Reţele magistrale interne de apă şi canalizare pe sectorul de teren cu
suprafaţa de 136,49ha, or. Bălţi, cu staţie de pompare”, Zona Economică Liberă
„Bălţi”;
6. „Extinderea reţelelor de canalizare a sectorului individual din or. Costeşti, rnul Rîşcani”, primăria oraşului Costeşti;
7. „Reconstrucţia şi modernizarea staţiei de epurare din or. Costeşti, r-nul
Rîşcani”, primăria oraşului Costeşti.
Efectuat:
O deplasare în r-nul Orhei cu privire la verificarea legalităţii începerii
construcţiei lacului din satul Isacova.
Participat:
la şedinţa Comisiei de experţi pentru înregistrarea produselor biodistructive
din 28 februarie, 2014, organizată de Ministerul Sănătăţii;
la şedinţa de lucru organizată de Ministerul Mediului pe marginea
proiectului „Remedierea contaminării cu produse petroliere de la baza exsovietică Mărculeşti” implementat de către Agenţia de Dezvoltare Cehă;
la şedinţa Consiliului de Tineret din cadrul Confederaţiei Naţionale a
Sindicatelor din Moldova;
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la şedinţa consiliului raional Străşeni referitor la verificarea lucrărilor de
reconstrucţie a staţiilor de pompare a apelor uzate din oraşul Străşeni.
la 5-6 martie (dl V. Holban şi dna O. Osoianu) la instruirea organizată de
Centrul Guvernare Electronică referitor la utilizarea Platformei comune de
implementare a procedurii de eliberare a autorizaţiilor de mediu pentru
folosinţa specială a apei prin intermediul Ghişeului Unic.
Pregătit:
şi înaintat o adresare către Primăria mun. Chişinău referitor la stoparea
depozitării deşeurilor menajere solide în str. Uzinelor şi exploatarea
poligonului de deşeuri din com.Ţînţăreni,
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 5 proiecte de execuţie:
- „Sistemul de alimentare cu apă şi canalizare din s. Baimaclia, r-nul
Cantemir”, primăria comunei Baimaclia;
- „Staţie de alimentare cu hidrocarburi găzoase lichefiate şi gaz natural
comprimat din str. Bulgară, or. Bălţi” al S.R.L. „Conduct-Linia”;
- „Servicii auto cu spălătorie auto din str. Ştefan cel Mare, s. Mereni, r-nul
Anenii Noi” al S.R.L. „UR&CA”;
- „Conducta de interconectare a Sistemului Naţional de Transport Caze din
România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcţia IaşiUngheni, subtraversarea rîului Prut”, Ministerul Economiei al R.M.;
- „Construcţia sistemului de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare din s.
Coşcalia, r-nul Căuşeni”, primăria satului Coşcalia.
Întocmit:
un proces verbal cu privire la contravenţie conform art. 154 al.1 CC al RM
către Regia „Autosalubritate” pentru încălcarea regulilor de gestionare a
deşeurilor.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Volodcovici Alexandru
pentru încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154 alin.
(1), CC al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Constandoglo Nicolae
pentru încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154 alin.
(1), CC al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie SC „ES Modern– Mobila”
pentru încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154 alin.
(1), CC al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Zacon Natalia pentru
colectarea sau nimicirea plantelor, incluse în cartea Roşie în temeiul art. 140
alin.(1), CC al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 1000,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Buzulan Ghenadie pentru
tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122
alin.(2), CC al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 1000,0 lei, prejudiciu
cauzat mediului 5000,0 lei.
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un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Bîtcă Iurie
pentru
încălcarea regimului de protecţie a apelor în temeiul art. 109 alin.(3), CC al
RM, fiindu-i aplicată amendă de 400,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Ghenciu Dumitru, 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 cet. Iurescu Fiodor pentru
încălcarea regimului de protecţie a apelor în temeiul art. 109 alin.(3), CC al
RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Carabet Iurie
pentru
încălcarea regimului de protecţie a apelor în temeiul art. 109 alin.(3), CC al
RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie SC Modern –Mobilă pentru
neîndeplinirea prevederilor legislaţiei privind expertiza ecologică de stat şi
evaluarea impactului asupra mediului în temeiul art. 156 , CC al RM, fiindui aplicată o amendă de 6000,0 lei.
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-martie) constituie 3018,4 mii lei. De la
începutul anului 2014 au fost înregistrate venituri în sumă de 4482,6 mii lei,
inclusiv săptămîna curentă – 511 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de la 07.03.2014
constituie – 3495,3 mii lei.
- Servicii ecologice prestate contra plată.
La situaţia de la 03.03.2014
suma acumulărilor la venituri constituie 1211,2 mii lei, inclusiv săptămîna
curentă – 140,7 mii lei sau 109,5 % din cele planificate pentru luna
ianuarie-martie - 1106 mii lei. Soldul disponibil din veniturile acumulate
pentru perioada de raportare la situaţia de la 07.03.2014 constituie 563,1 mii
lei.

Juridică

Au examinat:
sesizarea procuraturii raionului Rîşcani nr. 205 din 17.02.2014 privind
înlăturarea încălcărilor legislaţiei la întocmirea proceselor-verbale cu privire
la contravenţie, fiind eliberat răspunsul nr. 383 din 06.03.2014 privind
măsurile întreprinse în vederea lichidării neajunsurilor constatate;
petiţia nr. 3 din 11.02.2014 ai dlui Leon Leşanu, administratorul S.A. „Plai
Gură de Rai” înaintată în adresa Ministerului Mediului, Guvernul RM, fiind
perfectat răspunsul corespunzător;
Au participat:
la data de 03.03.2014, la şedinţa de judecată Curtea de Apel Chişinău pe
dosarul privind insolvabilitatea S.A „Faconis” ;
la 04.03.2014 a participat la conferinţa de încheiere a proiectului TWINNING
MD 10/ENP-PLA/TR/09 „Suport Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor”

Raport de activitate a IES

organizată de către Ministerul Economiei;
la 07.03.2014 în şedinţa de judecată pe dosarul Popescu L. către Inspectoratul
Ecologic de Stat privind contestarea actului administrativ.
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 Agenţiilor şi Inspecţiilor ecologice la
perfectarea raportului anual la capitolul Asistenţă juridică şi combaterea
contravenţiilor de mediu.
Au verificat şi coordonat:
rapoartele săptămînale cu privire la rezultatele controalelor
planificate/inopinate efectuate de către ANRANR, IE Taraclia, , IE
Donduşeni, , IE Rezina, IE Ialoveni, IE Leova, IE Soroca, fiind rectificate şi
plasate pe portalul electronic guvernamental www.controale.gov.md;
proiectele graficelor controalelor planificate pentru trimestrul II al anului
2014, conform prevederilor Legii nr. 131 din 08.06.2012;
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 (dintre care la 10 proiecte - examinarea este
suspendată) şi, după caz, de eliberat avizele respective la cele examinate.
De examinat( demersuri, petiţii, solicitări, etc.,
solicitarea cu privire la eliberarea Autorizaţiei pentru emisia poluanţilor în
atmosferă ( AEPA) pentru 2 întreprinderi:
1. S.A. „Combinatul de articole din carton”, str. Transnistria, 16, or.
Chişinău.
2. ”Elitautodiamant” S.R.L., bd. Dacia, 55, or. Chişinău.
3. ”Bemas” S.R.L., str. Uzinelor, 1, or. Chişinău.
Solicitarea S.R.L. „Moldeco-Nistru Flota” cu privire la prelungirea sau
eliberarea Aitorizaşiei noi care ar permite efectuarea lucrărilor de adîncire
a albiei fluviului Nistru pe sectoarele km 226,50-227,40; km 227,80228,50; km 234,80-235,70; km 237,85-238,80; km 240,70-242,00; km
330,65-331,35 ;
Solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (şi
solicitarea Ministerului Mediului) cu privire la examinarea proiectelor
normativelor CP D.02.22-2014 „Regulament privind lucrările de
stabilizare a solurilor (pămînturilor) cu stabilizator de sol pe bază de
compuşi organici naturali polienzimici”
Solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (şi
solicitarea Ministerului Mediului) cu privire la examinarea proiectelor
normativelor NCM G.03.02-2014 „Reţele şi instalaţii exterioare de

Raport de activitate a IES

canalizare”;
Solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor privind
examinarea în mod prioritar a unui şir de obiecte (Susţinerea dezvoltării
sectorului privat şi procesului de atragere a investiţiilor în Regiunea de
dezvoltare Nord prin construcţia reţelelor de apă şi canalizare pentru
subzona nr.3 a Zonei economice libere ZEL Bălţi; Susţinerea dezvoltării
sectorului industrial în RDN prin reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de apă şi canalizare pentru Parcul Industrial pe teritoriul
SA „Răut”, mun. Bălţi; Conectarea parcului industrial Edineţ la
infrastructura de acces şi utilităţile publice; Centru creativ – inovativ PRO
Cariera Otaci; Renovarea şi reconstrucţia staţiei de epurare din or.
Costeşti, r-nul Rîşcani finanţat de GIZ; Servicil calitate apă şi canalizare
în or. Otaci pentru mediu curat în Regiunea de Nord, or. Otaci).
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.

