Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 05.10.2012 până la 12.10.2012
Veaceslav Untila, şef, Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax: 226915.
ies@mediu.gov.md; str.Cosmonauţilor 9.
Componenta
Nr.

1.

I.

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 333 acte de control;
are
pe
- au fost întocmite 165 procese-verbale;
Inspecto- au fost prestate servicii în valoare de 52 415 lei, serviciile achitate
rat.
constituie 45 183 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 34 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:
- 44 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 9 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 18 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 2 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 3 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 30 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 25 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 45 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;
Emisiuni radio, TV:
- un reportaj despre plantarea de toamnă la televiziunea locală
„Studio-L”, Căuşeni;
- un reportaj despre resursele acvatice din raionul Rezina la
“Publica TV”.

b) Probleme de fond.
1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

Examinat:
petiţia unui grup de locuitori din s.Ciorna, r-nul Rezina cu privire la
solicitarea informaţiei ce ţine de calitatea aerului în s.Ciorna, cît şi impactul
activităţii fabricii de ciment S.A. „Lafarge-Ciment Moldova” din or.Rezina
asupra mediului ambiant şi s-a expediat răspuns;
solicitarea Biroului Naţional de Statistică nr. 05-03-113 din 04.10.2012
referitor la prezentarea datelor privind emisiile substanţelor dăunătoare în
aerul atmosferic de la sursele mobile în anul 2011;
materialele şi expediat răspuns în adresa Direcţiei Centrale Teritoriale Sud a

Raport de activitate a IES
Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei prin care s-a
informat că Î.S. „Portul Fluvial Ungheni” nu i s-a eliberat Avizul ecologic la
documentaţia de proiect pentru desfăşurarea lucrărilor de extragere şi
comercializare a substanţelor minerale utile din albia rîului Prut pe
segmentul raionului Cahul;
proiectul normativ NCM F. 03.02-2005 „Proiectarea clădirilor cu pereţi din
zidărie” şi expediat răspunsul în adresa Ministerului Dezvoltării Regionale
şi Construcţiilor;
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi
completărilor ce se operează în HG nr.475 din 26.03.08 referitor la aprobarea
Planului de Acţiuni şi punerea în aplicare a Regulamentului sanitar
internaţional în Republica Moldova şi expediat răspunsul în adresa
Ministerului Mediului;
demersul cu privire la depozitarea neautorizată a deşeurilor în str. Păcii, s.
Hîrbovăţ, r-nul Anenii Noi, precum şi faptul deversării de către instituţiile de
învăţămînt a apelor uzate direct pe sol fără a asigura epurarea acestora şi
pregătit răspuns dlui Victor Nercaş, preşedintele Asociaţiei Veteranilor de
Război Batalionul - Hîrbovăţ-92 şi dlui Valeriu Ghileţchi, deputat în
Parlamentul Republicii Moldova. În rezultatul controlului ecologic efectuat
la 09.10.12 de către Inspecţia Ecologică Anenii Noi au fost întocmite
procese-verbale primarului s.Hîrbovăţ, dlui Ion Gheţan şi dlui Munteanu
Vasile, director al casei de cultură, conform art.154 alin.10 Cod
Contravenţional al R.Moldova; dnei Gotca Valentina, director al şcolii
primare conform art.art.111 şi 154 alin.10 Cod Contravenţional al RM.
Totodată prin actul de control nr.052280 din 09.10.12, primarului satului
Hîrbovăţ i-au fost prescrise indicaţii obligatorii concrete în vederea lichidării
neajunsurilor depistate;
demersul Agenţiei „Moldsilva” referitor la eliberarea autorizaţie pentru
efectuarea tăierilor diverse pe digurile antiviitură, fond forestier gestionat de
ocolul silvic Olăneşti al ÎS Tighina. Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia cu
nr.009977;
demersul primăriei satului Stoianovca, raionul Cantemir privind eliberarea
autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de conservare pe o suprafaţă de 2,6 ha
situată în zona de protecţie a rîului Prut, cu ieşire la faţa locului.
Notă.
A fost întocmit actul de control, iar autorizarea acestor tăieri va fi refuzată
din cauza nerespectării cerinţelor H.G. nr. 27 din 19.01.2004;
demersul primăriei satului Manta, raionul Cahul privind eliberarea
autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de conservare pe o suprafaţă de 2,0 ha în
fondul forestier gestionat, situat în zona de protecţie a rîului Prut cu ieşire la
faţa locului.
Notă.
Va fi eliberată autorizaţie pe parcursul săptămînii;
demersul primăriei satului Andruşul de Jos, raionul Cahul privind eliberarea
autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de conservare pe o suprafaţă de 3,0 ha,
în fondul forestier gestionat, situat în zona de protecţie a rîului Prut cu ieşire
la faţa locului.
Notă.
Va fi eliberată autorizaţie pe parcursul săptămînii;
materialele şi eliberat autorizaţie, primăriei satului Zăbriceni, raionul Edineţ
pentru efectuarea tăierilor de îngrijire şi conducere a arboretului (degajări)
în fondul forestier gestionat cu obţinerea unui volum de 19,0 m3 masă
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lemnoasă;
materialele şi eliberat autorizaţie ÎM „Asociaţiei de gospodărire a spaţiilor
verzi” în Parcul de cultură „Valea Morilor” pentru efectuarea tăierilor de
igienă a 90 arbori de diferite specii cu obţinerea unui volum de 73,5 m3
masă lemnoasă.
Elaborat:
nota informativă în adresa Ministerului Mediului la solicitarea deputatului în
Parlamentul R.Moldova, dna V.Ivanov cu privire la eliberarea S.A. „Lafarge
- Ciment (Moldova)” a Autorizaţiei cu nr.027/2010 din 01.10.10 prin care sa autorizat incinerarea deşeurilor din cauciuc.
Efectuat:
o deplasare pentru examinarea stării actuale a sistemelor de canalizare şi
construcţiei staţiilor de epurare din or.Rezina, precum şi a Instituţiei
Penitenciare nr.17;
o deplasare pentru examinarea plîngerii locatarilor din s. Hîrbovăţ, rl Anenii
Noi privind deversarea apelor uzate neepurate de la instituţiile de învăţămînt
din localitate şi depozitarea neautorizată a deşeurilor.
Participat:
la întrunirea de lucru cu reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, la 08.10.2012
în incinta Ministerului Mediului, unde au fost discutate noile propuneri şi
obiecţii pe marginea proiectului de Lege privind substanţele chimice expuse
în avizul repetat din 19.09.2012. Pe parcursul discuțiilor o parte din
obiecţiile înaintate au fost înlăturate, iar propunerile, care nu pot fi
acceptate, urmează a fi discutate în continuare pentru a ajunge la o formulă
agreată de ambele părţi.
Eliberat:
9 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie.
Primit în lucru:
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 3 proiecte de execuţie.

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

Resurse
umane
Financiară

Numărul de personal - 310.
Contribuţia la FEL – de la începutul anului 2012 au fost înregistrate venituri în
sumă de 8 519,1 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 119,8 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 11.10.2012, constituie – 4 333,2
mii lei.
Serviciile ecologice prestate contra plată acordate la solicitarea beneficiarilor,
constituie 2 506,4 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 37,9 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de 11.10.2012 constituie – 0,0 mii
lei.
Cheltuielile curente pentru funcţionarea Inspectoratului cu subdiviziunile teritoriale
sunt acoperite din contul veniturilor obţinute de la serviciile prestate.
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3.

Juridică

II.
1.

Participat:
la 09.10.2012 în cadrul şedinței de judecată la Curtea de Apel Chişinău pe
dosarul nr.2-914/12 la cererea de chemare în judecată în ordine de
contencios administrativ înaintată de Cornescu Pavel către Ministerul
Mediului şi Inspectoratul Ecologic de Stat. Şedinţaa fost amînată pentru
05.11.2012, cu necesitatea prezentării referinţei urmare a concretizării
cerinţelor din acţiune;
la 10.10.2012 în cadrul şedinţei de judecată la Judecătoria Centru pe
dosarul nr. 2e-1679/12 la acţiunea Î.C.S. FVD„MОЛДАВСКИЙ
СТАНДАРТ” S.R.L. şi Î.C.S. FVC „ЗОЛОТОЙ АИСТ” S.R.L. către
Camera de Licenţiere şi Inspectoratul Ecologic de Stat privind constatarea
activităţii întreprinderilor ca legală. A fost emisă încheierea privind
scoaterea cererii de chemare în judecată de pe rol în legătură cu
neprezentarea reclamanţilor.

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

Acţiuni
măsuri

şi De examinat şi supus expertizei/autorizării:
23 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 o
întreprindere.
De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.:
legalitatea evacuării apei din bazinul acvatic din s. Cepeleuţi, rl Edineţ;
scrisoarea-informare a Curţii de Conturi privind efectuarea auditului
Ministerului Mediului în perioada septembrie 2012 – tranzitoriu 2013 cu
Indicaţia Ministerului Mediului privind asigurarea punerii la dispoziţia Curţii
a regulamentelor, planurilor de activitate, fişelor de post, obiectivelor
individuale, dosarelor privind monitorizarea implementării unor strategii,
programe, planuri de acţiuni de care suntem responsabili, informaţii cum au
fost realizate unele hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului, ale Colegiului
Ministerului, Curţii de Conturi etc;
invitaţia Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie de participare la
15.10.2012 la Conferinţa Naţională consacrată Zilei Mondiale a Standardizării
cu genericul „Mai puţine deşeuri – rezultate mai bune. Eficienţă prin utilizarea
standardelor”;
petiţia Serviciului Piscicol privind eliberarea Autorizaţiei de folosinţă specială
a apei de către IE Briceni persoanei fizice Babiuc Irina din s. Bogdăneşti, rnul Briceni, pentru irigare cu apă din rîul Prut fără coordonarea prealabilă cu
Serviciul piscicol şi Apele Moldovei;
solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor cu privire la
examinarea şi avizarea:
1) proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de
lege privind performanţa energetică a clădirilor;
2) proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de
lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative;
demersul ÎSS Orhei privind autorizarea tăierilor de igienă rasă în ocoalele
silvice Vatici şi Selişte.
De participat:
la 18.10.2012 în cadrul seminarului de lansare a Proiectului „Planificarea
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naţională în domeniul Biodiversităţii pentru a susţine implementarea
Planului Strategic al Conservării Diversităţii Biologice 2011-2020 în
Republica Moldova”, care va avea loc în incinta pensiunii turistice
„Odiseu”, Vadul lui Vodă;
în cadrul comisiei comune alcătuite din reprezentanţi ai Academiei de
Ştiinţe a R.Moldova, Agenţiei „Moldsilva” şi Ministerului Mediului
pentru coordonarea tăierilor de reconstrucţie ecologică în Rezervaţiile
Ştiinţifice „Plaiul Fagului”, „Codrii” şi „Pădurea Domnească”.
De efectuat:
1-2 raiduri în vederea contracarării şi depistării cazurilor de braconaj şi
tăieri ilicite.
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.

Şeful Inspectoratului

Ex. D.Osipov, 226915

Veaceslav UNTILA

