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Nr
.
I.

Materialul descriptiv

Activităţi curente de mediu ale direcţiilor şi secţiilor specializate ale IES.
a) Generalizarea activităţii subdiviziunilor specializate ale IES

şi a A/I Ecologice.
1.

Realizări Realizări mai importante din activitatea de bază:
totalizato- au fost întocmite 366 acte de control;
are
pe
- au fost întocmite 136 procese-verbale;
Inspecto- au fost prestate servicii în valoare de 37 778 lei, serviciile achitate
rat.
constituie 38 302 lei;
În contextul acţiunilor de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 35 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:
- 20 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 14 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 17 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 4 autorizaţie de folosinţă specială a apei;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 7 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 49 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 33 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;
Publicate articole - 2;
Emisiuni radio, TV - 3.

2.

Cazuri
relevante.

1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

Seminarul activului IES în cadrul vizitei la S.A. „Lafarge Ciment – Moldova”,
or.Rezina.

b) Probleme de fond.
Examinat:
şi pregătit răspuns la petiţia parvenită de la cet. E. Vlas, satul Ignăţei,
raionul Rezina, referitor la incomodităţile de trai create de către vecinii
care ţin bovine în gospodării. Petiţionara a fost informată că litigiile între
vecini nu ţin de competenţa organelor de mediu, acestea fiind reglementate
de Codul Civil al RM;
solicitarea privind prezentarea informaţiei Procurorului de la Procuratura
mun. Chişinău, Silvia Ursu privitor la autorizaţiile de folosinţă a apei,
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eliberate în perioada primelor luni ale anului 2012 de către Inspectoratul
Ecologic de Stat, actele de control şi procesele-verbale întocmite în urma
controalelor efectuate pe teritoriul mun. Chişinău;
şi remis Ministerului Mediului scrisoarea nr.164 din 04.06.12 Inspecţiei
Ecologice Ştefan Vodă cu privire la rezultatele examinării la faţa locului a
demersului unui grup de locuitori din s. Marianca de Jos, r-nul ŞtefanVodă în adresa Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi
Corupţiei asupra modului realizării proiectului de execuţie: „Construcţia
apeductului, reţelelor de canalizare şi a staţiei de epurare biologică a apelor
uzate menagere de la obiectele sociale din s. Marianca de Jos, r-nul Ştefan
Vodă”;
şi perfectat răspuns în adresa Î.M. „Orange Moldova”S.A. referitor la
eliberarea Avizului privind operarea, gestionarea, mentenanţă şi/sau
lichidarea reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a
Republicii Moldova, – s. Barboieni, r-nul Nisporeni şi s. Goteşti, r-nul
Cantemir;
şi perfectat răspuns în adresa Ministerului Mediului cu privire la
informaţia actualizată, completată şi autentică privind stadiul de elaborare
şi promovare a proiectelor de legi cu relevanţă Europeană;
şi expediat răspuns în adresa Ministerului Economiei referitor la
examinarea proiectului de Lege privind declararea utilităţii publice de
interes naţional a lucrărilor de construcţie a „Gazoductului de
interconectare a Sistemului Naţional de transport gaze din România cu
Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia r. Prut-satul
Todireşti, raionul Ungheni” şi proiectul Hotărîrii de Guvern privind crearea
Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilităţii publice de
interes naţional a lucrărilor de construcţie a acestui gazoduct;
şi perfectat răspuns la solicitarea Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery»
S.A. cu privire la elaborarea avizului expertizei ecologice de stat la
proiectul sondei arteziene nr.3RĂ/1 cu scopul perfectării licenţei pentru
extragerea apei naturale potabile;
şi transmis Judecătoriei Rîşcani contestaţia contravenientului Chihai Ilie
împotriva IES (procesul-verbal cu privire la contravenţie nr. 016106 din
26.07.2011, încheiat în temeiul art. 116, alin. (2) Cod Contravenţional al
RM);
inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberate
Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 8 întreprinderi;
şi avizat 5 dosare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
şi avizat 2 dosare cu privire la modul de schimbare a categoriei de
destinaţie a terenurilor;
şi avizat 2 proiecte de Hotărîre a Guvernului privind schimbul de destinaţie
a terenurilor.
Eliberat:
3 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie.
Întocmit:
un proces-verbal S.C. „IRAVIC - LUX” SRL pentru faptul vătămării pînă
la gradul de încetare a creşterii a doi arbori de specia nuc în str. P. Rareş,
59. Amenda aplicată constituie 8000,0 lei, iar prejudiciul pentru acest caz
este de 1344,0 lei.
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Elaborat:
Nota informativă către MM cu privire la rezultatele obţinute în urma
implementării proiectelor finanţate de la Fondul Ecologic Naţional în
perioada 2010 – prezent la Compartimentul APĂ-CANALIZARE –
EPURARE;
Nota informativă privind organizarea, desfăşurarea şi monitorizarea eficientă
a Acţiunii–concurs „Rîu curat de la sat la sat”.
Efectuat:
2 deplasări în raionul Briceni, satul Şirăuţi în comun cu reprezentantul
Agenţiei „Apele Moldovei” în scopul examinării demersului Primăriei
satului Şirăuţi referitor la posibilitatea curăţirii albiei rîului Prut întru
neadmiterea inundării localităţii. Administraţia publică locală a fost
informată, că pentru a iniţia lucrările de curăţare a albiei răului este
necesar de elaborat şi coordonat proiectul de execuţie cu organele de mediu
şi în satul Cotiujeni, referitor la întreprinderea măsurilor conform legislaţiei
în privinţa Primăriei oraşului Briceni, care a admis stocarea deşeurilor
menajere solide pe teritoriului primăriei Cotiujeni. Ca rezultat al controlului
s-a constatat, că deşeurile menajere sunt stocate conform deciziei consiliului
raional Briceni în lipsa acordului organelor de mediu. IE Briceni a întocmit
un act de control şi procesul-verbal în temeiul art.154 Cod Contravenţional;
un raid în vederea depistării şi contracarării cazurilor de braconaj şi tăieri
ilicite. Ca rezultat în temeiul art. 142, alin. (2) Cod contravenţional al
R.Moldova au fost încheiate 2 procese-verbale cetăţenilor ce transportau
cu căruţa masă lemnoasă, în preajma s. Scoreni, r-nul Străşeni, fără a
deţine acte legale de provenienţă, fiindu-le aplicate amenzi în sumă de
1200 lei;
un control la cantonul nr. 11 al Ocolului Silvic Hîrjauca în vederea
stabilirii cazurilor de tăiere ilicită, fiind întocmit actul de control nr.
034886 din 05.06.2012 la solicitarea Conducătorului organului de urmărire
penală al Comisariatului General de Poliţie a mun. Chişinău, dl colonel de
poliţie - Ion Meaun;
o deplasare a grupului de lucru format din colaboratorii IES: şef Direcţie
expertiză ecologică de stat şi autorizaţii de mediu –V.Holban, şef adjunct,
Secţia inspectare resurse acvatice şi aer atmosferic – S. Maruseac;
Ministerului Mediului – Vîrlan Victor; IE Ocniţa- Goinic Petru; Primarul or.
Ocniţa – Zalevscaia Galina, Primarul s. Lipnic – Lupulciuc Valentina,
Preşedintele Raionului Ocniţa – Tomai Ion, unde s-a efectuat controlul
privind examinarea semnalului locuitorilor s. Lipnic, referitor la poluarea cu
apele uzate de la spitalul raionul Ocniţa.
(În rezultatul efectuării controlului la faţa locului s-au constatat
următoarele:
Localitatea Lipnic cu 3800 locuitori se alimentează cu apă necentralizat din
fîntîni de mină. Reţelele de canalizare lipsesc.
Apele reziduale, în volum de circa 20 m3/zi evacuate de către Spitalul
raional Ocniţa (neepurate), nimeresc în rîul Cubolta, izvoarele căruia iau începutul
pe teritoriul primăriei Lipnic.
Apele reziduale sunt evacuate prin sistemul de canalizare existent ( aflat la
balanţa Î. M.”Apă Canal Ocniţa”, construit în anii 70 şi care este constituit din :
ţevi metalice, 4 cămine de vizitare, clădirea fostei Staţii de pompare (actualmente
deteriorată). În rezervorul de recepţie a staţiei de pompare apele uzate nu
nimeresc).
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Iniţial era prevăzută pomparea apelor uzate către SEB cu capacitatea de
1000 m3/zi care trebuia să fie construită în anii 70 pentru s. Paustova şi or. Ocniţa.
Proiectul dat n-a fost realizat.
În anul 2006 Primăria or. Ocniţa a elaborat proiectul „Reconstrucţia
reţelelor şi instalaţiilor de canalizare în or. Ocniţa, (Avizul Expertizei Ecologice de
Stat nr. 05-5-2650/1469 din 26.12.2006), care prevede construcţia a 4 staţii de
epurare, inclusiv Staţia cu capacitatea de 22.5 m3/zi, pentru epurarea biologica a
apelor uzate de la Spitalul Raional. Costul total al proiectului – 17,87 mln. lei.
La moment Primăria or. Ocniţa cu susţinerea FEN a construit SEB în
microraionul Iubileinîi cu capacitatea 300 m3/zi care funcţionează în regim normal.
Eficacitatea SEB conform analizelor constitue 72-78%. Au fost alocate şi
valorificate 10.745 mil. lei din care:
- FEN -8.592 mln. Lei.
- Primăria Ocniţa -2. 153 mln. lei.
Pentru soluţionarea problemelor existente Primăria Ocniţa, prin certificatul
nr.1 din 08.06.2010 s-a adresat la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord (Biroul de
cooperare tehnică a Germaniei) cu un demers pentru susţinerea finanţării
construcţiei Staţiei de epurare biologică cu capacitatea de 20 m/zi amplasată în s.
Paustova com. Lipnic, rl.Ocniţa. Consiliul Raional Ocniţa cu aceeaşi propunere s-a
adresat la FEN la sfîrşitul anului 2001.
Concluzie: Apele uzate de la Spitalul Raional Ocniţa ajung în apele r.
Cubolta, fapt ce duce la poluarea apelor de suprafaţă ce constituie un impact
negativ asupra calităţii mediului.
Autorităţile Publice Locale vor întreprinde următoarele măsuri:
1. De exclus poluarea apelor de suprafaţă prin organizarea acumulării şi
transportării apelor uzate formate în s. Lipnic 8Spitalul Raional) la o
staţie de epurare în funcţiune – urgent.
2. De organizat monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă precum şi din
fîntînile de mină din localitate conform graficului coordonat cu Centrul
de investigaţie a Agenţiei Ecologice Bălţi şi Centrul Sănătate Publică
Ocniţa.
3. De examinat posibilitatea construirii Sistemului centralizat de
alimentare cu apă potabilă a localităţii, precum şi a sistemului de
canalizare epurare a Spitalului Raional.
4. Urgent de precăutat întrebarea la Fondul ecologic pentru a soluţiona
întrebarea construcţiei unei staţii de epurare conform proiectului.)
Participat:
la şedinţa de lucru organizată de Ministerul Mediului cu privire la
gestionarea mercurului şi a substanţelor necunoscute în urma depistării
acestora la cetăţeni din Republica Moldova;
la conferinţa naţională pentru standardizare „Standardizarea în scopul
societăţii şi dezvoltarea durabilă a economiei”;
la atelierul de lucru organizat de Ministerul Mediului privind elaborarea
legislaţiei secundare pentru Legea apelor.
Primit în lucru:
7 proiecte de execuţie 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) pentru expertiza
ecologică.
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c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare.
1.

Resurse
umane

Duminică, 3 iunie, 2012 colaboratorii Inspectoratului Ecologic de Stat au
participat la Festivalul Ecologic „Concert în Luncă”, consacrat Zilei Mondiale a
Mediului.
Marţi, 05 iunie, 2012 cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, a fost organizată
o excursie în orăşelul Vadului Vodă.

2.

Financiară

Contribuţia la FEL – de la începutul anului 2012 au fost înregistrate venituri în
sumă de 6 166 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 172,6 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial conform situaţiei de la 08.06.2012, constituie
– 4057,1 mii lei.
Serviciile ecologice prestate contra plată acordate la solicitarea beneficiarilor,
constituie - 1555,2 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 85,8 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial conform situaţiei de la 08.06.12 constituie –
25,7 mii lei.
Cheltuielile curente pentru funcţionarea Inspectoratului cu subdiviziunile teritoriale
sunt acoperite din contul veniturilor obţinute de la serviciile prestate.

3.

Juridică

Examinat:
solicitarea Ministerului Mediului din 28 mai 2012, referitor la indicaţia
Cancelariei de Stat nr. 2503-126 din 21 mai 2012, privind avizarea
proiectului hotărîrii Guvernului „Cu privire la abrogarea unor hotărîri ale
Guvernului” în scopul eficientizării sistemului de planificare strategică,
perfecţionării cadrului legislativ-normativ cu privire la documentele de
politici, Ministerul a fost informat prin scrisoarea IES Nr. 911 din
30.05.2012 în ce priveşte opinia asupra proiectului cu propunerea de a fi
excluse 7 acte normative din lista celor care se propune a fi abrogate,
indicate la pct.74, 75, 76, 77, 78, 81, 82 din lista indicată în proiect.
Elaborat:
şi înaintat prin scrisoarea IES nr. 925 din 31.05.2012 cererea de înaintare a
creanţei în sumă de 100000 lei cu titlu de datorie pe dosarul nr.2e-42/2012
stabilit spre examinare pentru 04.06.2012 la Curtea de Apel Bălţi în privinţa
debitorului SRL“Rădoianca”, în cadrul procesului de insolvabilitate, cu
solicitarea admiterii cererii, înregistrării în tabelul creanţelor, validării
creanţei şi executării acesteia.
Participat:
la seminarul desfăşurat la 30.05.12 de Oficiul EPPO în incinta Ministerului
Mediului, şi anume, de prezentare a analizei economice a priorităţilor în
domeniul
managementului
substanţelor
chimice
„Integrarea
managementului durabil al substanţelor chimice în procesele de planificare
a dezvoltării naţionale”;
în cadrul şedinţei de lucru (31.05.2012), organizată de Serviciul juridic al
Ministerului Mediului în comun cu reprezentanţii instituţiilor subordonate pe
marginea propunerilor înaintate anterior referitoare la înăsprirea sancţiunilor
în capitolul “Contravenţii în domeniul protecţiei mediului” precum şi
modificarea unor articole din Codului Contravenţional, ajungîndu-se la un
numitor comun în privinţa textelor, fiind necesară definitivarea proiectului
de lege.
Acordat:
asistenţă consultativ-metodică Agenţiilor precum şi Inspecţiilor ecologice,
Direcţiilor şi Secţiilor din cadrul aparatului central, referitor la examinarea
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4.
5.

Internaţiona
lă
Colaborare

II.
1.

petiţiilor, cauzelor contravenţionale, cererilor prealabile, contestaţiilor
depuse, precum şi modalităţii recuperării prejudiciului cauzat mediului.
Verificat şi coordonat:
proiectele de ordine cu privire la personal, de activitate curentă a IES, fiind
asigurată temeinicia şi legalitatea emiterii acestora.
-

Planificarea activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu A/I
Ecologice pentru săptămîna următoare.

Acţiuni
măsuri

şi De examinat şi supus expertizei/autorizării:
20 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective, inclusiv
(a) Documentaţii de proiect cu examinare suspendată (5 DP);
(b) Documentaţii de proiect în proces de examinare (15 DP).
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 2
întreprinderi.
De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.:
solicitarea Ministerului Mediului referitor la prezentarea propunerilor şi
opiniei referitor la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea
Codului contravenţional înaintat de către Ministerul Agriculturii şi
industriei alimentare pein scrisoarea nr. 07-4/196 din 24.05.2012;
semnalul din str. Mateevici nr.39, or. Cricova;
plîngerea asociatului SC „Colomeeţ Valentin” SRL, dl. Stoicov Stepan cu
privire la contracararea acţiunilor ilegale la întreprinderea de extragere a
prundişului - nisipului, fabricarea cărămizilor şi ţiglei din lut ars;
adresarea Biroului de Avocaţi „Ariadna Doni & Georghe Iudin” referitor la
prezentarea informaţiei, dacă pentru desfăşurarea activităţilor
spălătoriilor/curăţătoriilor chimice este necesară autorizaţia de emisii;
adresarea primăriei mun. Bălţi cu privire la susţinerea financiară a
lucrărilor de curăţare a rîurilor Răut şi Răuţel de la podul de pe str. Stefan
cel Mare pînă la podul de pe centura Bălţi-Sărăteni;
demersul primarului satului Coştangalia, r-nul Cantemir de susţinere
financiară de la FEL în sumă de 11 966 lei pentru reconstrucţia şi
amenajarea unui izvor;
cererea de la un grup de locuitori din or. Cimişlia privind suspendarea
valabilităţii Avizului expertizei ecologice de stat emis de IES şi Avizului
eliberat de IE Cimişlia întreprinderii SC „Irinda Prim” SRL pentru
amplasarea şi activitatea pe teritoriul SA „Drumuri Cimişlia”, str. N. Iorga
106, pînă la soluţionarea litigiului;
petiţia cet. V. Bîzgun, locuitor al satului Puhăceni, raionul Anenii Noi,
referitor la tăierile masive ce au loc lîngă digul de protecţie a rîului Nistru
în preajma satului;
demersul SA „Inconarm” referitor la examinarea şi eliberarea autorizaţiei
de tăiere a unor arbori fitosanitar necorespunzători pe teritoriul bazei de
odihnă „Rosinca” din Parcul Silvic „Nistrean”, or. Vadul lui Vodă;
demersul SRL „TOR-AZT” referitor la examinarea şi autorizarea tăierii
unui arbore avariat (mun. Chişinău pe str. Izmail 112).
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De participat:
la seminarul “Bunele practici pentru o Agenţie de reglementare în sectorul
apelor şi calea de urmat”;
De efectuat:
monitorizarea informaţiei referitor la cazurile de contracarare a utilizării
ilicite a apei din r. Nistru;
monitorizarea informaţiei privind starea digurilor şi prevenirea
inundaţiilor;
un raid în vederea depistării şi contracarării cazurilor de braconaj, tăieri
ilicite şi pescuit ilicit.
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.

Şef adjunct al Inspectoratului

Ex. D.Osipov, 226915

Valentina ŢAPIŞ

