Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 05.05.2012 până la 11.05. 2012
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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
Realizări mai importante din activitatea de bază:
totalizato- au fost întocmite 302 acte de control;
are
pe
- au fost întocmite 272 procese-verbale;
Inspecto- au fost prestate servicii în valoare de lei, serviciile achitate constituie
rat.
lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 61 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:
- 11 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 9 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 6 avize ale expertizei ecologice de stat;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 2 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 32 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 7 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 23 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale.

2.

Cazuri
relevante.

Potrivit datelor parvenite de la Inspecţiile Ecologice în perioada de raportare au fost
depistate 27 cazuri de ardere a vegetaţiei uscate şi resturi vegetale pe suprafeţe
neînsemnate (0,676 ha), după cum urmează:
1. r-nul Briceni - 7 cazuri, suprafaţa totală de 0,001 ha, 7 p/v, art. 154(1).
2. r-nul Căuşeni - 5 cazuri, suprafaţa totală de 0,05 ha, 5 p/v, art. 115(3).
3. r-nul Leova - 13 cazuri, suprafaţa totală de 0,002 ha, 13 p/v, art. 115(3).
4. r-nul Dubăsari - 1 caz, suprafaţa de 0,6 ha, demers la CPR pentru identificarea
contravenientului.
5. r-nul Floreşti - 1 caz, suprafaţa de 0,023 ha, 1 p/v, art. 154(1).
Suma amenzilor aplicate constituie 6600 lei.

b) Probleme de fond.
1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

Primit în lucru:
2 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
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ecologică.
Examinat:
şi pregătit răspuns la adresarea locuitorilor s.Corjeuţi, rl. Briceni privind
stropitul livezilor cu chimicate şi influenţa acestora asupra sănătăţii populaţiei
(transmis prin poşta electronică);
şi pregătit răspuns la demersul Ministerului Mediului din 04.05.2012 privitor la
completările consultărilor publice din 3 mai, 2012 asupra Recomandărilor
Raportului Naţional ,,Rio+20”. Poziţia Inspectoratului a fost expusă şi se
conţine în materialele consultărilor respective;
şi întocmit răspuns în adresa Serviciului Hidrometereologic de Sat materialele
Ghidului pentru identificarea obiectelor periculoase mediului în acord cu
Convenţia privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale pe
teritoriul Republicii Moldova. Ghidul a fost restituit pentru definitivare;
şi pregătit avize la 4 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului;
şi pregătit 5 avize la dosare de uz fitosanitar;
inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberate
Autorizaţiile AEPA de emisii respective pentru 7 întreprinderi.
Eliberat:
4 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie;
Întocmit:
un proces-verbal cet. Pînzaru Nina pe cazul tăierii ilegale sau vătămarii
arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin.(2) Cod contravenţional al
R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă în mărime de 800 lei. Prejudiciul
cauzat mediului constituie 8400,0 lei;
un proces-verbal cet. Para Andrei pe cazul încălcării regulilor de gestionare a
deşeurilor în temeiul art. 154 alin.(10) Cod contravenţional al R.Moldova,
fiindu-i aplicată amendă în mărime de 1000 lei;
un proces-verbal pe art. 109 alin. 1 Cod Contravenţional al R.Moldova,
întreprinderii SA „Romaneşti”, gestionarul staţiei de epurare, cu privire la
contravenţie şi i s-a aplicat sancţiune contravenţională sub formă de amendă
în mărime de 300 u.c. ce constituie 6000 lei;
un act de control administraţiei SA „Romaneşti” la compartimentul resurse
avatice, cu prescrierea indicaţiilor obligatorii de a stopa scurgerile de ape
uzate ce poluează r. Ichel; de a aduce instalaţiile hirdrotehnice a SEB în stare
satisfăcătoare pentru a evita poluarea r. Ichel în termen de 1 lună;
un act de control la compartimentul resurse acvatice către primăria s.
Romaneşti, rl. Străşeni, referitor la acţiunile întreprinse în cadrul măsurii
“Rîu curat de la sat la sat”;
răspunsul ca rezultat al examinării demersului primăriei comunei Ţînţăreni
referitor la eliberarea Avizului de acordare a terenului pentru amplasarea şi
proiectarea staţiei de epurare a localităţii. Răspunsul a fost întocmit în adresa
Primăriilor s. Ţînţăreni şi mun. Chişinău, Centrului Naţional de Sănătate
Publică, Inspecţia Ecologică Anenii Noi cu recomandarea: „De creat o
comisie mixtă din reprezentanţii primăriilor mun. Chişinău şi comunei
Ţînţăreni, autorităţilor publice de mediu şi sănătate pentru amplasarea,
proiectarea sistemului de canalizare-epurare a apelor uzate din localitate în
complex cu epurarea filtratului DDMS a mun. Chişinău”.
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Elaborat:
informaţia referitor la starea actuală a SE din R.Moldeova pentru MM;
şi publicat un aricol privind examinarea semnalului din 05 aprilie 2012
referitor la poluarea r. Ichel cu ape reziduale de la SEB a SA „Romaneşti”.
notă informativă privitor la evacuarea apelor uzate în rîul Cogîlnic, rl.
Hînceşti. S-au prelevat probe de către CIE al AE Chişinău. S-a întocmit
act de control cu prescrie indicaţiilor către SC “Ameu Ver” în vederea
lichidării scurgerii şi consecinţelor depistate în termen de 10 zile.
Întreprinderii i s-a încheiat proces-verbal cu privire la contravenţie în
temeiul art. 111 CC al R.Moldova;
aviz la solicitarea de grant pentru Proiectul „Abordarea problemelor
ecologice prin realizarea emisiunilor TV şi FM” înaintată de SRL „LVTopal”, or.Basarabeasca, str.K.Marx;
informaţia statistică după sistemul de indicatori (46) pe perioada ianuarieaprilie 2012 privind activitatea IES;
şi expediate Ministerului Mediului propuneri, completări la materialele
proiectului de protecţie împotriva inundaţiilor în Republica Moldova
„Draft Terms of Reference for Flood Managenent TA”;
şi expediat Ministerului Mediului propunerile Inspectoratului referitor la
condiţiile în care „Basarabia Nord” S.A. poate beneficia de apa din propria
sondă în procesul de producere. Actualmente „Basarabia Nord” S.A. aduce
doar un singur argument, cel economic. Calitatea apei din apeduct este
potabilă, pe cînd informaţie privind calitatea apei din sonda proprie, nu a
fost prezentată de către solicitant;
nota informativă cu argumentările respective privind
termenii de
valabilitate a avizului expertizei ecologice la proiectul de execuţie
„Reconstrucţia staţiei de epurare şi a reţelelor de canalizare în or.
Donduşeni”, eliberat în 2007.
Efectuat:
un raid în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj în raionul
Ştefan Vodă. Ca rezultat s-a încheiat un proces-verbal cet. Ursu Viorel, ce a
pescuit ilicit o scrumbie în rîul Nistru în lipsa permisului pentru pescuitul
sportiv şi de amator, pe cazul încălcării regulilor de protecţie a resurselor
piscicole şi a regulilor de pescuit, în temeiul art. 114 alin.(1) Cod
contravenţional al R.Moldova fiindu-i aplicată amendă în mărime de 200 lei,
cauzînd un prejudiciu mediului în mărime de 200 lei. A fost încheiat un
proces verbal şi cet. Ţîmbal Alexandru în temeiul aceluiaş articol, ce a
pescuit în perioadă interzisă 10 peşti de specia caras în rîul Nistru, fiindu-i
aplicată amendă în mărime de 100 lei, prejudiciul cauzat mediului constituie
200 lei;
o deplasare în rl Străşeni: grupul de lucru format din colaboratorii IES,
specialist principal, Secţia inspectare resurse acvatice şi aer atmosferic –
Natalia Bragoi, şef CIE al AE Chişinău – Arcadie Leahu, a efectuat controlul
privind examinarea semnalului referitor la poluarea r. Ichel cu ape uzate
epurate insuficient de la staţia de espurare a SA „Romaneşti” s. Romaneşti, rl.
Străşeni.
Controlul ecologic de stat privind respectarea legislaţiei ecologice la
compartimentul resurse acvatice a agentului economic - SA „Romaneşti” a
fost efectuat cu scopul depistării şi lichidării sursei de poluare a r. Ichel. SA
„Romaneşti” pe tot parcursul controlului a fost reprezentată de directorul
executiv – Ceban Vasile şi maistrul staţieide epurare - Arsenie Boris.
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În rezultatul efectuării controlului la faţa locului faptele s-au adeverit. De la
ieşirea din staţie se evacuează în afluentul stîng al r. Ichel, apă uzată de
culoare albă tulburie, vizual cu fecale şi dejecţii menajere. Poluarea r. Ichel se
petrece pe o distanţă de aproximativ 3 km de la SEB, ajungîn pînă în s. Ratuş.
Pentru determinarea gradului de poluare a r. Ichel de către laboratorul CIE al
AE Chişinău au fost prelevate probe de apă de la intrare şi ieşire de la SEB şi
aval, amonte din afluientul stîng al r. Ichel. La fel a fost prelevată o probă de
apă din r. Ichel, la distanţa de aprăximativ 3 km de la SEB în s. Ratuş, unde
vizual s-au depistat aceleaşi scurgeri.
În temeiul art. 109 alin. 1 Cod Contravenţional al R.Moldova, întreprinderii
SA „Romaneşti”, gestionarul staţiei de epurare, i s-a încheiat proces-verbal cu
privire la contravenţie şi i s-a aplicat sancţiune contravenţională sub formă de
amendă în mărime de 300 u.c. ce constituie 6000 lei. Totodată, atît procesulverbal cît şi rezultatul analizelor de laborator prelevate va fi temei pentru
calcularea prejudiciului cauzat r. Ichel în rezultatul deversării apelor uzate de
la SEB al SA „Romaneşsti.”
La fel, administraţiei SA „Romaneşti”, pe cazul dat, i s-a întocmit act de
control cu prescrierea indicaţiilor obligatorii:
de a stopa scurgerile de ape uzate ce poluează r. Ichel.
de a duce instalaţiile hirdrotehnice a SEB în stare satisfăcătoare pentru a evita
poluarea r. Ichel în termen de 1 lună.
A fost verificat conturul administrative al primării Romaneşti, rl Străşeni, în
scopul monitorizării acţiunii-concurs “Rîu curat de la sat la sat”. Starea
actuală sanitaro-ecologică este relative satisfăcătoare;
o deplasare în rl Anenii Noi pentru examinarea cazului privind evacuarea
apelor uzate în r. Bîc de către ÎM „ApăCanal Anenii Noi” cu întocmirea
actului de control către administraţia întreprinderii prin care s-au stipulat că
faptele s-au adeverit şi s-au prescris indicaţii de a lichida scurgerile şi
consecinţele în termen de 7 zile. Pentru aprecierea gradului de poluare de
Către CIE al AE Chişinău au fost prelevate probe.

Participat:
pe data de 7-8 mai la cursul introductiv în managementul ariilor protejate ce a
avut loc la Rezervaţia „Codrii”, raionul Străşeni, fiind discutate categoriile de
arii protejate definite de IUCN, valorile ariilor protejate, ameninţările la
adresa valorilor ariilor protejate, planul de management şi regulamentul
ariilor protejate;
la solicitarea ÎM „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi”, pentru
cercetarea arborilor avariaţi din aleamentul străzii Grigore Ureche, mun
Chişinău şi luarea unei decizii comune în vederea defrişării acestora. Ca
rezultat i s-au dat propuneri ÎM „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor
Verzi” de a elabora un plan provizoriu ce ar asigura, după extragerea
arborilor fitosanitari necorespunzători, plantarea cu arbori în strada
menţionată;
la selectarea terenului pentru depozitul de deşeuri menajere solide în
s.Hruşeva, rl.Criuleni (pentru 5 localităţi), la controale ecologice privind
gestionarea deşeurilor menajere solide în unele localităţi din rl.Străşeni;
la şedinţa de lucru din 10.05.12 organizată de Ministerul Mediului la care s-a
discutat situaţia creată la „Cobuşcean Alexei” S.R.L. în procesul de
valorificare a zăcămîntului de nisip (sectorul Est), s. Cobusca, r-nul Anenii
Noi.
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c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare.
1.

Resurse
umane

2.

Financiară

3.

Juridică

Numărul de personal - 304.
La 08.05.2012 a avut loc interviul persoanelor ce au participat la concurs şi
desemnarea învingătorilor.
Contribuţia la FEL – de la începutul anului 2012 au fost înregistrate venituri în
sumă de 5 426,0 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 111,3 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 07.05.2012, constituie – 3 710,7
mii lei.
Serviciile ecologice prestate contra plată acordate la solicitarea beneficiarilor,
constituie 1 353,5 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 36,5 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de 07.05.2012 constituie – 490,5 mii
lei.
Cheltuielile curente pentru funcţionarea Inspectoratului cu subdiviziunile teritoriale
sunt acoperite din contul veniturilor obţinute de la serviciile prestate.
Participat:
în cadrul şedinţei de judecată la Curtea de Apel Chişinău în pricina civilă la
cererea de chemare în judecată în contenciosul administrativ depusă de
Cornescu Pavel împotriva Ministerului Mediului şi Inspectoratului Ecologic
de Stat privind contestarea actului administrativ – avizul expertizei ecologice
de stat, fiind prezentată referinţa la acţiune cu anexarea înscrisurilor
privind temeinicia şi legalitatea actului administrativ, cîte un exemplar
pentru instanţa de judecată şi părţile în proces, şedinţa fiind amînată pentru
data de 12.06.2012.
Elaborat:
proiectul Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi
completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din
24 octombrie 2008, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă (nr. 716 din 10
aprilie 2012) de către un grup de deputaţi în Parlament, proiectul hotărîrii
de Guvern privind aprobarea avizului respectiv, şi în comun cu Serviciul
juridic a ministerului inclusiv şi Nota informativă la proiectul actului
normativ respectiv, Analiza divergenţelor urmare a recepţionării avizelor
autorităţilor sesizate la proiectul de lege, precum şi Scrisoarea de remitere
în adresa Cancelariei de Stat a proiectelor actelor normative respective
pentru examinare şi promovare în şedinţă de Guvern.
Examinat :
solicitarea Ministerului Mediului privind înaintarea propunerilor de înăsprire
a sancţiunilor prezentarea propunerilor de înăsprire a sancţiunilor din
capitolul IX „INFRACŢIUNI ECOLOGICE” al Codului Penal al Republicii
Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002, şi urmare a analizei sancţiunilor
stabilite la art. 223-235 Cod penal al RM, coraportul acestora cu alte
infracţiuni, s-a intervenit cu propuneri de înăsprire doar la articolele 233235 Cod Penal.
Acordat:
asistenţă consultativ-metodică Inspecţiilor ecologice Ialoveni, Basarabeasca
referitor la procedurile privind încheiere a procesului-verbal cu privire la
contravenţie în privinţa militarilor în termen şi necesităţii transmiterii
acestora pentru examinare şi aplicare a sancţiunilor în conformitate cu
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Regulamentul disciplinei militare, au fost verificate şi coordonate proiectele
de ordine cu privire la personal.
4.
5.
6.

Internaţiona
lă
Colaborare

Massmedia
II.

1.

Publicate articole - 1;
Emisiuni radio, TV - 9.

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

Acţiuni
măsuri

şi De examinat şi supus expertizei/autorizării:
21 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective;
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru
5 întreprinderi.
De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.:
petiţia parvenită de la SRL „MOLDCARGO” referitor la necesitatea
achitării pentru serviciile prestate a plăţii pentru poluarea mediului şi
legalitatea procesului-verbal cu privire la contravenţie încheiat în temeiul
art. 143 CC al RM;
plîngerea dlui Ion Guţu parvenit către Inspectoratul Ecologic de Stat, cu
privire la tăierea ilegală a patru arbori de specia nuc din fîşia de protecţie a
drumului public Chişinău- Bender, în regiunea s. Chetrosu, r-nul Anenii
Noi;
şi răspuns la cererea dlui Vasile Sula parvenită la Ministerul Mediului
referitor la formarea comisiei din specialişti în domenul mediului pentru a
cerceta terenul cu nr. cadastral 5515508457 cu suprafaţa de 1,8 ha, ce se
află pe teritoriul s. Costeşti, r-nul Ialoveni;
cererea SA”Cuanta”, mun. Chişinău;
sesizarea Procuratrurii Generale a Republicii Moldova privind respectarea
legislaţiei aferente extragerii miniere, administrării, gestionării şi protecţiei
subsolului de către S.R.L. „Rifinform” (zăcămînt de argilă pentru
producerea cărămizii) „Bălţi 1”, amplasat în intravilanul oraşului Bălţi şi
„Bălţi 3”, situat în s. Natalievca, raionul Făleşti. Indicaţia d-nei Ţapiş din
24.04.12 Stasiev, termen 24.05.12;
cererea d-nei Filimon Valentina directoarea S.A. „Piscicultorul” privind
retragerea AFSA nr.1976 din 03.06.2011 pentru G.Ţ. „Vizitiu Petru Mihai”
din s. Hristoforovca, com.Pîrliţa, r-nul Ungheni. Nr.266 din 26.04.12,
termen 26.05.12 Holban, Vlas, Osoianu;
solicitarea S.A. „Mineral” privind recoordonarea activităţii sectorului
Cricova-2, situat în zona de protecţie a rîului Ichel, potrivit prevededrilor
art.13, alin. (4) al Legii nr.440-XIII din 27.04.95, pentru perfectara licenţei
noi. nr.145 din 10.05.2012, termen 10.06.2012 Executor –Stasiev;
interpelarea preşedintelui fracţiunii parlamentare PDM, dl Dumitru
Diacov, privind perjudiciul adus resurselor piscicole din bazinele naturale
ale Republicii Moldoiva în rezultatul dobîndirii ilicite a prundiş-nisipului.
Nr.139 din 05.05.12 Executor - Stasiev termen 13.05.12;
soliciitarea Comisiei Parlamentare mediu şi schimbări climatice a
Parlamentului Republicii Moldova privind realizarea acţiunulor de
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contracarare a ativităţilor ilegale de extragere a nisipului şi prundişului din
rîurile Nistru şi Prut, cu întreprinderea măsurilor necesare pentru tragerea
la răspundere a persoanelor vinovate. Nr.138 din 05.05.12 Executor Stasiev termen 12.05.12;
solicitarea Centrului pentru Combatere a Crimelor Economice şi Corupţiei
al Republicii Moldova de a expedia (în adresa Centrului) copiile actelor de
control şi prescripţiile emise de către autorităţile subordonate Ministerului
Mediului, referitopr la activitatea ilicită de extragere a nisipului şi
prundişului din albia fluviului Nistru, km.339-341, r-nul Criuleni,
desfăşurată de către „Ramirdo” S.R.L. nr.141 din 08.05.2012 Executor Stasiev Popriţac termen 15.05.2012;
proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la acordarea titlului de parc
industrial Î.M. „Internaţional Industrial Parc” S.R.L. şi modificarea
destinaţiei unui teren. Executor – Stasiev, Holban termen 15.05.12;
şi completat chestionarul plasat pe pagina web a Ministerului Economiei –
iniţiator al monitorizării procesului de implementare a Legii nr.160 din
22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de
întreprinzător, care a intrat în vigoare la 14.04.2012, în contextul executării
HG nr.54 din 30.01.12 „cu privire la lista actelor legislative şi normative,
care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale
administraţiei publice în semestrul I al anului 2012”.nr.298 din 08.05.2012
Executor –Holban, termen 25.05.12;
indicaţia prim-ministrului Republicii Moldova de examinare a soliciitării
Comisiei Parlamentare mediu şi schimbări climatice a Parlamentului
Republicii Moldova privind realizarea acţiunulor de contracarare a
ativităţilor ilegale de extragere a nisipului şi prundişului din rîurile Nistru
şi Prut, cu întreprinderea măsurilor necesare pentru tragerea la răspundere
a persoanelor vinovate. nr.143-c din 10.05.2012, Executor –Stasiev, termen
21.05.12;
solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţilor al
R.Moldova referitor la avizarea proiectul legii cu privire la locuinţe nr.144p/el din 10. 05.12, Busuioc, termen 23.05.2012.
De participat:
la şedinţa Judecătoriei sectorului Buiucani referitor la contestaţia
procesului-verbal a cet. Diacov Igor.
De efectuat:
un raid în vederea depistării şi contracarării cazurilor de braconaj, tăieri
ilicite şi pescuit ilicit;
monitorizarea informaţiei referitor la acţiunea-concurs “Rîu curat de la sat
la sat”.

Şef adjunct al Inspectoratului

Ex. D.Osipov, 226915

Vadim STÎNGACI

