Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 01.04.2013 până la 05.04. 2013
Veaceslav Untila, şef, Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax: 226915.
ies@mediu.gov.md; str.Cosmonauţilor 9
Compone
nta

Nr
.
I.

1.

Materialul descriptiv

Activităţi curente de mediu ale direcţiilor şi secţiilor specializate ale IES.

a) Generalizarea activităţii subdiviziunilor IES, inclusiv A/I Ecologice.
Realizări
totalizatoare
pe Realizări mai importante din activitatea de bază:
Inspecto- au fost întocmite 334 acte de control;
rat.
- au fost întocmite 271 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 51 988 lei, serviciile achitate
constituie 34 493 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 48 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:
- 49 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 25 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 4 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
- 11 avize ale expertizei ecologice de stat;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 2 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 45 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 28 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;
Articole publicate:
 IE Sîngerei – „ A demarat Campania de Salubrizare.”
Emisiuni radio, TV:
 IE Rezina – reportaj pentru Moldova 1 : ”Salubrizarea oraşului Rezina”
 IE Floreşti - televiziunea locală „Flor TV” - un reportaj cu privire la
perioada de prohibiţie;
 IE Donduşeni – „Desfăşurarea acţiunii de salubrizare şi amenajare a
localităţii”.
 IE Şoldăneşti - emisiune la radio Moldova 1 pe tema: “Tăierile ilicite în
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perioada rece anului 2013”

2.

pagina
web IES

3.

Cazuri
relevante

 Ungheniul menţine ştafeta la braconaj.
 Perioada de prohibiţie pentru pescuit în anul 2013 – în atenţia
inspectorilor de mediu.

Vizite de lucru în agenţii şi inspecţii.
La 03.04.2013 a avut loc Şedinţa activului IES cu privire la activitatea IES în
ianuarie – februarie 2013.

b) Probleme de fond.
1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

Examinat:
şi avizat 4 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului;
şi avizat 7 dosare ale produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
şi pregătit 2 recursuri privind casarea Hotărîrii Judecătoriei sectorului
Rîşcani (nr.5-593/13 din 22.03.2013, nr.5-592/13 din 22.03.2013) către
Curtea de Apel Chişinău;
şi pregătit răspuns la petiţia SRL „Meteor” referitor la temeiurile legale în
baza cărora beneficiarii subsolului sunt obligaţi să modifice, în scopuri
miniere destinaţia terenurilor din limitele zăcămintelor de substanţe minerale
utile, pe care le exploatează, precum şi prezentarea temeiurilor în baza cărora
AGRM în procesul controlului ecologic de stat şi a supravegherii miniere
verifică utilizarea de către beneficiari a terenurilor conform destinaţiei
acestora, în procesul de extragere a substanţelor minerale utile;
şi prezentat în adresa Ministerului Mediului măsurile întreprinse în contextul
Ordinului Ministrului nr. 94 din 13.10.2011 „Referitor la stabilirea măsurilor
de executare a Hotărîrii Guvernului nr. 973 din 18.10.2010 cu privire la
aprobarea Programului naţional privind managementul durabil al
substanţelor chimice în Republica Moldova”;
şi prezentat răspuns în adresa Ministerului Mediului la solicitarea
preşedintelui raionului Cahul şi raionului Criuleni referitor la evacuarea
pesticidelor inutilizabile şi interzise din raioanele respective;
petiţia cet. Bliuc Marin din or. Corneşti, r-nul Ungheni cu privire la
funcţionarea sistemului de canalizare din or. Corneşti;
petiţia locuitorilor s. Cepeleuți, r-nul Edineț, demersului Serviciului de
Informații şi Securitate al R.Moldova privind activitatea ÎM „ Apă - Canal ”
din or. Edineț, şi acorda asistenţă consultativ-metodice IE Edineț, verificării
îndeplinirii măsurilor de salubrizare şi acţiunii-concurs „Rîu curat de la sat la
sat” în r-nul Edineţ;
şi expediat răspunsul la solicitarea S.A. „Apă-Canal Chişinău” referitor la
lista materialelor, coordonărilor necesare a fi prezentate Inspectoratului
Ecologic de Stat în conformitate cu Codul Apelor pentru acordarea
normativelor DLA pentru staţia de epurare a or. Chişinău;
şi expediat propuneri în adresa Ministerului Mediului privind coordonarea
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lucrărilor de valorificare a zăcămîntului de nisip-prundiş „Păscăuţi” din
componenţa proiectului de execuţie „Valorificarea zăcămîntului de nisipprundiş „Păscăuţi” cu recultivarea carierei din s. Păscăuţi, r-nul Rîşcani”,
acordat pozitiv prin Avizul Expertizei ecologice de stat nr.05-5-4130/1392
din 24.08.2012;
condiţiile deversărilor limitat admisibile (DLA) de poluanţi cu apele uzate în
apele de suprafaţă pentru 2 întreprinderi, care au fost restituite fără
avizare: 1. Staţia de epurare a Î.M. „SU Canal”, or. Comrat; 2. Staţia de
epurare a „LEOVIN” S.A., or. Leova;
inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberat
autorizaţiile de emisii respectiv pentru 2 întreprinderi: 1. Î.C.S. ”Petrom
Moldova” S.R.L., s. Mîndreşti, r-nul Teleneşti; 2 . S.R.L.”Diapit-Com”, şos.
Munceşti, 799, or. Chişinau;
materialele primăriei or. Ialoveni privind autorizarea tăierilor diverse rase a
arborilor din fondul forestier gestionat, pe o suprafaţă totală de 0,9 ha, cu
obţinerea unui volum de 171,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea Clubului de handbal „Olimpus-85” SRL
privind autorizarea tăierii diverse a 2 arbori din str. I. Grigoriu 14/1, mun.
Chişinău.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea „Cobamiv-Auto” SRL privind autorizarea
tăierii diverse a 11 arbori din str. Prof. Ion Dumeniuk, 3, mun. Chişinău.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele ÎM „Asociaţiei de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” privind
eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de igienă a 14 arbori, din
Grădina Publică Ştefan cel Mare, Grădina Catedralei, Scuarul Teatrului
Operei şi Balet.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea „Zidarul-Prim” SRL privind autorizarea
tăierii de igienă şi curăţire sanitară a 31 arbori de pe teritoriul bazei de
odihnă „Impuls” din Parcul silvic „Nistrean”, or. Vadul lui Vodă, mun.
Chişinău.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea „Persona Grata” SRL privind autorizarea
curăţirii sanitare a arborilor din bd. Dacia, 4/1, mun. Chişinău.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
Întocmit:
un proces-verbal SRL „Vitasaumax” , mun. Chişinău pe cazul încălcării
regulilor de gestionare a deşeurilor, în temeiul art. 154 alin. (1) CC al
R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă de 6000,0 lei;
un proces-verbal SRL „Adrem” ÎMCCP, mun. Chişinău pe cazul
încălcării regulilor de gestionare a deşeurilor, în temeiul art. 154 alin. (1)
CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă de 4000,0 lei;

Raport de activitate a IES

un proces-verbal cet. Bacilo Leonid, mun. Chişinău pe cazul încălcării
regulilor de gestionare a deşeurilor, în temeiul art. 154 alin. (1) CC al
R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă de 400 lei;
un proces-verbal cet. Cojocaru Vasile, mun. Chişinău pe cazul încălcării
regulilor de gestionare a deşeurilor, în temeiul art. 154 alin. (1) CC al
R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă de 400 lei;
un proces-verbal cet. Bogaci Mihail, mun. Chişinău pe cazul încălcării
regulilor de gestionare a deşeurilor, în temeiul art. 154 alin. (1) CC al
R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă de 400 lei;
un proces-verbal cet. Marian Alexandru, mun. Chişinău pe cazul
încălcării regulilor de gestionare a deşeurilor, în temeiul art. 154 alin. (1)
CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă de 400 lei.
un proces-verbal cet. Mititelu Petru, mun. Chişinău pe cazul încălcării
regulilor de gestionare a deşeurilor, în temeiul art. 154 alin. (1) CC al
R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă de 400 lei;
un proces-verbal cet. Leaşcovschi Dimitri, mun. Chişinău pe cazul încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor, în temeiul art. 154 alin. (1)
CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă de 400 lei;
un proces-verbal cet. Rusu Ion, mun. Chişinău pe cazul încălcării
regulilor de gestionare a deşeurilor, în temeiul art. 154 alin. (1) Cod
contravenţional al R.Moldova fiindu-i aplicată amendă de 400 lei;
un proces-verbal cet. Trofailă Nicolae, mun. Chişinău pe cazul
încălcării regulilor de gestionare a deşeurilor, în temeiul art. 154 alin. (1)
CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă de 400 lei;
un proces-verbal cet. Popescu Iurie, mun. Chişinău pe cazul încălcării
regulilor de gestionare a deşeurilor, în temeiul art. 154 alin. (1) Cod
contravenţional al R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă de 400 lei;
un proces-verbal cet. Burlacu Ion pe cazul vătămării sau tăierii
samavolnice a vegetaţiei din zonele verzi ale localităţilor, în temeiul art.
182 CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă de 1000 lei.
un proces-verbal cet. Nacu Ivan, mun. Chişinău pe cazul abaterii
neautorizate de la proiectele de organizare a teritoriului sau de folosinţă a
terenului, în temeiul art. 116 alin. (1) CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată
amendă de 600 lei;
un proces-verbal cet. Nacu Ivan, mun. Chişinău pe cazul neîndeplinirii
prevederilor legislaţiei privind expertiza ecologică de stat şi evaluării
impactului asupra mediului, în temeiul art. 156 CC al R.Moldova, fiindui aplicată amendă de 1000 lei.
Eliberat:
5 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie.
Participat:
la 03.04.13 (dl V. Holban) la Şedinţa comună a Ministerului Mediului şi a
Centrului de Guvernare Electronică cu agenda „Platforma de dezvoltare a
Sistemelor informatice dedicate eliberării autorizaţiilor, registrelor
electronice şi programelor on-line (ECMP)”.
la şedinţa Ministerului Mediului asupra proiectului ,,Reglementări speciale,
armonizarea normelor ecologice a emisiilor de noxe şi sonore de la
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vehicule”;
Primit în lucru:
prin verificarea prealabilă a complexităţii documentaţiei de proiect,
dispunerii de coordonările necesare, corespunderii normelor (în baza
Instrucţiunii nr.188 din10.09.02, p.2,3. din nota anexei 2) şi ulterioara
expertiză ecologică 2 proiecte de execuţie: 1. „Alimentarea cu apă şi
canalizarea satului Cuizăuca, r-nul Rezina”, primăria satului Cuizăuca;
2. „Reţele de canalizare, staţie de pompare şi staţie de epurare a apelor
uzate în s. Fundul Galbenei, r-nul Hînceşti”, primăria satului Fundul
Galbenei.

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare.
1.
2.

Resurse
umane
Financiară

3.

Juridică

Numărul de personal - 310.
Contribuţia la FEL – conform planului de finanţate s-au aprobat venituri
şi cheltuieli pentru anul 2013 în sumă de 8700,0 mii lei, iar planul precizat pentru
perioada de gestiune ( ianuarie – aprilie ) constituie 4600,0 mii lei. De la începutul
anului 2013 au fost înregistrate venituri în sumă de 5110,6 mii lei, inclusiv
săptămîna curentă – 440,9 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de 04.04.2013 constituie –
4934,6 mii lei.
Servicii ecologice prestate contra plată.
La situaţia 04.04.2013 suma acumulărilor la venituri constituie 1085,1 mii lei,
inclusiv săptămîna curentă – 94,5 mii lei sau cu 60,2% din cele planificate pentru
4 luni - 1800,9mii lei.
Soldul disponibil este de 53,9 mii lei.
Examinat:
Solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 341/09 din
26.03.2013 privind eliberarea mandatului de control şi deciziei de control
pentru efectuarea controlului inopinat la SRL „Silmax-exim” Anenii Noi,
fiind perfectat răspunsul respectiv;
Solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 342/09 din
26.03.2013 privind eliberarea mandatului de control şi deciziei de control
pentru efectuarea controlului inopinat la SRL „Zavricico-prim” Anenii Noi,
fiind perfectat răspunsul respectiv;
Solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 343/09 din
26.03.2013 privind eliberarea mandatului de control şi deciziei de control
pentru efectuarea controlului inopinat la SA „Cariera Cobusca” Anenii Noi,
fiind perfectat răspunsul respectiv;
Solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 344/09 din
26.03.2013 privind eliberarea mandatului de control şi deciziei de control
pentru efectuarea controlului inopinat la SA „Asociaţia intergospodărească
de construcţii nr. 1” Anenii Noi, fiind perfectat răspunsul respectiv;
Solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr. 01-04/103 din 29.03.2013 privind eliberarea mandatului de
control şi deciziei de control pentru efectuarea controlului planificat la
IMSP „Centrul naţional ştiinţifico-practic de medicină de urgenţă” mun.
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Chişinău, fiind perfectat răspunsul respectiv;
Solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr. 01-04/107 din 02.04.2013 privind eliberarea mandatului de
control şi deciziei de control pentru efectuarea controlului planificat la SA
„Promtehgaz” mun. Chişinău, fiind eliberat răspunsul corespunzător;
Solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr. 01-04/108 din 02.04.2013 privind eliberarea mandatului de
control şi deciziei de control pentru efectuarea controlului planificat la
Spitalul central militar al MAI, mun. Chişinău, fiind eliberat răspunsul
corespunzător;
Solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr. 01-04/109 din 02.04.2013 privind eliberarea mandatului de
control şi deciziei de control pentru efectuarea controlului planificat la
IMSP „AMT Botanica, centrul diagnostic”, fiind eliberat răspunsul
corespunzător;
Cererea colectivă a locuitorilor s. Mereni, r-l Anenii Noi cu privire la
acţiunile d-lui Lungu S.M., parvenită în adresa Ministerului Mediului la
25.03.2013, fiind perfectat răspunsul conform competenţelor;
În comun cu Serviciul audit intern Proiectul Hotărîrii guvernului şi a Legii cu
privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a domeniului protecţiei datelor
cu caracter personal, înaintat spre avizare Ministerului Mediului, fiind
perfectat avizul corespunzător;
şi a înaintat Judecătoriei sect. Buiucani, cererea de chemare în judecată către
ÎM „Niagara Club” SRL, privind încasarea prejudiciului cauzat mediului.
Participat:
la 04.04.2013 în cadrul şedinţei de judecată la Curtea de Apel mun. Chişinău,
la examinarea Cererii de apel depuse de IES şi IE Cimişlia împotriva
Hotărîrii Judecătoriei Cimişlia din 06.12.2012, prin care a fost satisfăcută
cererea de chemare în judecată a lui Cornescu Pavel şi a fost anulat Avizul
Nr. 15-11/30 de acordare a terenului pentru amplasarea şi proiectarea
obiectului, şedinţa de judecată fiind amînată pentru data de 16.05.2013, în
baza cererii depuse de către Cornescu Pavel.
2. Planificarea activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu A/I

Ecologice pentru săptămîna următoare.
1.

Acţiuni
măsuri

şi De examinat şi supus expertizei/autorizării:
24 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective.
De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.:
materialele autorizaţiilor de folosinţă specială a apei (AFSA) pentru 1
întreprindere: S.R.L. ”Cascad Vin”, str. Moldova,2, or. Ialoveni;
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile de emisii AEPA respectiv pentru
1 întreprindere: S.R.L. ”Daron Lux”;
plîngerea dlui Filimon Alexei, director al S.A. „Piscicultorul”, str.
Orangeriei, 1, or. Ungheni, privind efectuarea defectuoasă a obligaţiunilor
de serviciu din partea Inspecţiei Ecologice Ungheni, la sancţionarea cet.
Ciobanu Ion, referitor la folosirea obiectivului acvatic „Semeni” din
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extravilanul s. Petreşti, r-nul Ungheni, fără titlul de folosinţă separată a
apei;
verificarea solicitării cu privire la procesul de neexploatare a sondelor a
preşedintelui raionului Anenii Noi, dl. V. Vizdoagă;
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; 310 angajaţi.

Veaceslav Untila,
Şeful Inspectoratului

Ex.D.Osipov 22-69-15

