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Informaţie
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat
şi a subdiviziunilor sale teritoriale (06.01.12-13.01.12)

Rezumat al activităţii pe Inspectorat.
Realizări mai importante din activitatea de bază:
- au fost întocmite 160 acte de control;
- au fost întocmite 44 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 33 397 lei, serviciile achitate
constituie 28 559 lei;
În contextul acţiunilor de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 16 raiduri de salubrizare în primării şi localităţi.
Conducerea IES în persoana Consiliului Administrativ pe parcursul
săptămînii a efectuat în regim planificat evaluarea funcţionarilor publici ai
Inspectoratului într-un şir de subdiviziuni teritoriale, şi anume: AE Cahul, IE
Basarabeasca, IE Cantemir, AE Găgăuzia, etc.
IES a pregătit totalurile activităţii pentru anul 2011 şi le-a prezentat
pentru conferinţa de presă organizată de Ministerul Mediului.
Alte activităţi au fost realizate în volum deplin pe măsura adresărilor
beneficiarilor sau petiţionarilor fără întîrziere.
În această perioadă s-au eliberat:
- 28 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 9 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 11 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 6 autorizaţii de folosinţă specială a apei;

Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 9 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 17 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 17 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 20 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale.
Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat,
Au examinat:
şi pregătit răspuns la petiţia parvenită de la locuitorii or. Leova, str. M.
Eminescu referitor la întreprinderea măsurilor de consolidare şi amenajare a
malurilor canalului de scurgere a apelor pluviale din or. Leova. Petiţionarii
au fost informaţi de faptul, că proiectul de execuţie privind consolidarea
malurilor canalului a fost elaborat, urmează ca administraţia publică locală
să obţină şi să aloce surse financiare pentru elaborarea proiectului de
execuţie;
şi pregătit răspuns la demersul parvenit de la Primăria com. Bubuieci
referitor la starea sanitaro – ecologică nesatisfăcătoare din preajma satelor
Bubuieci şi Bîc, municipiul Chişinău. Primăria com. Bubuieci a fost
informată de faptul, că conform rezultatelor încercărilor probelor de sol,
solul este slab poluat cu conţinut de amoniu. Deşeurile menajere solide
stocate provizoriu în str. Uzinelor vor fi transportate şi depozitate la
poligonul autorizat din com. Ţînţăreni, raionul Anenii Noi;
şi pregătit răspuns la demersul parvenit de la SA „LaFarge-Ciment
(Moldova)” privind prelungirea autorizaţiei de gestionare a deşeurilor din
cauciuc. Beneficiarului i s-a propus să iniţieze procedura de primire a
autorizaţiei de co-icinerare a anvelopelor uzate în baza cadrului legal
existent;
şi pregătit răspuns la demersul parvenit de la Consiliul raional Călăraşi
referitor la urgentarea evacuării şi neutralizării pesticidelor inutilizabile şi
interzise din depozitele SA „Fertilitate”, or. Călăraşi şi depozitul din com.
Onişcani. Solicitantul a fost informat de faptul că lucrările de evacuare şi
distrugere a pesticidelor din cadrul proiectului NATO sunt preconizate
pentru anul 2012;
şi pregătit răspuns la demersul parvenit de la Primăria mun. Chişinău
referitor la întreprinderea măsurilor conform legislaţiei în privinţa cet. Ion
Munteanu, care a admis ocuparea nelegitimă a terenului proprietate
municipală din str. Gh. Ghimpu, 9/1, or. Chişinău. Primăria a fost informată
de faptul că în privinţa cet. I. Munteanu a fost încheiat procesul – verbal cu
privire la contravenţie în temeiul art.116, alin.(2) Cod contravenţional şi
aplicată amendă în mărime de 40 u.c., ce constituie 800 lei;

întocmit şi expediat răspunsul în adresa procuraturii mun. Chişinău privind
eliberarea de către Inspectoratul Ecologic de Strat aparatul central al IES a
autorizaţiilor de folosinţă specială a apei pentru agenţii economici din mun.
Chişinău pe anul 2011;
materialele primăriei satului Ulmu, raionul Ialoveni privind autorizarea
taierii de regenerare rasă şi curăţire, pe o suprafaţă de 5,0 ha, cu eliberarea
ulterioară a autorizaţiei pentru tăierile solicitate şi obţinerea unui volum total
de 71,0 m3 masă lemnoasă;
materialele primăriei comunei Bacioi, mun. Chişinău, privind autorizarea
taierii de conservare, pe o suprafaţă de 1,89 ha, cu eliberarea ulterioară a
autorizaţiei de tăiere şi obţinerea unui volum de 49,0 m3 masă lemnoasă;
materialele primăriei satului Cigîrleni, raionul Ialoveni privind autorizarea
taierii de regenerare rasă, în 4 parchete pe o suprafaţă totală de 6,37 ha, cu
eliberarea ulterioară a autorizaţiei pentru tăierea solicitată cu obţinerea unui
volum de 80,0 m3 masă lemnoasă;
şi pregătit avize la 5 materiale de modificare a categoriei destinaţiei
terenului;
şi pregătit aviz la 1 proiect de Hotărîre a Guvernului cu privire la schimbul,
modificarea categoriei de destinaţie a terenului;
şi eliberate materialele Autorizaţiilor de folosinţă specială a apei (AFSA)
pentru 6 întreprinderi.
inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberat
Autorizaţiile AEPA de emisii respective pentru 9 întreprinderi.
Au fost primite pentru expertiza ecologică (prin verificarea prealabilă în baza
Instrucţiunii nr.188 din 10.09.02, p.2,3. din nota Anexei 2) a complexităţii
documentaţiei de proiect, dispunerii de coordonările necesare, corespunderii
normelor) 9 proiecte de execuţie.
Au fost eliberate:
6 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie.
Au întocmit:
un proces-verbal cu privire la contravenţie în temeiul art.116, alin. (2) Cod
contravenţional al RMoldova, cu aplicarea sancţiunii contravenţionale sub
formă de amendă în mărime de 40 u.c.;
un proces-verbal cetăţeanului Doboş Haralampie, pe cazul încălcării
modului de folosire, de exploatare, de recoltare, de transportare şi de
export a lemnului şi a produselor lemnoase în temeiul art. 142 al CC,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 600 lei.
un proces-verbal cetăţencei Guţul Alla, pe cazul tăierii ilegale a arborilor şi
arbuştilor, în temeiul art. 122, alin. (1) al CC, fiindu-i aplicată o amendă în
mărime de 800 lei.

Au pregătit:
informaţia privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat în domeniul
protecţiei apelor de suprafaţă şi subterane în anii 2008 – 2011;
materialele de raport pentru planul de acţiuni şi măsurilor de prevenire a
combaterii gripei aviare.
Au participat:
în comun cu Agenţia Ecologică Chişinău la prelevarea probelor de la
depozitul de deşeuri menajere solide din str. Uzinelor, mun. Chişinău;
în comun cu Inspecţia Ecologică Leova şi cu Ministerul Mediului la
examinarea petiţiei locuitorilor din str. M. Eminescu, or. Leova.
Activitatea preconizată pentru (16.01.12-20.01.12)
Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat
execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective.

18

proiecte de

De examinat:
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv
pentru 19 întreprinderi.
La fel avem de examinat:
plîngerea dlui Moisei Gherasim referitor la comportamentul şefului
Inspecţiei Ecologice Anenii Noi - Muntean Igor.
De pregătit:
informaţia întru executarea Hotărîrii Guvernului nr. 78 din 2010, privind
necesitatea reparaţiei digului din apropierea satului Goteşti, pentru
prevenirea inundarii terenurilor agricole.
De acordat:
consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor de mediu din teritoriu.
Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii.

Şeful Inspectoratului
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