Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 08.06.2012 până la 15.06. 2012
Grigore Prisăcaru, 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 A/I Ecologice.
Realizări
totalizato- Realizări mai importante din activitatea de bază:
are
pe
- au fost întocmite 361 acte de control;
Inspecto- au fost întocmite 146 procese-verbale;
rat.
- au fost prestate servicii în valoare de 58436 lei, serviciile achitate
constituie 61 340 lei;
În contextul acţiunilor de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 28 raiduri de salubrizare în primării şi localităţi.

2.

Cazuri
relevante.

1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

Alte activităţi au fost realizate în volum deplin pe măsura adresărilor
beneficiarilor sau petiţionarilor fără întîrziere.
În această perioadă s-au eliberat:
- 24 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 15 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 10 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 4 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 3 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 35 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 13 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 30 petiţii parvenite în
structurile IES în formă de plîngeri şi semnale;
Publicate articole - 1;
Emisiuni radio, tv - 3.

b) Probleme de fond.
Examinat:
şi întocmit răspuns la demersul Consiliului raional Ialoveni referitor la
acordarea unui grant din Fondul Ecologic Naţional în scopul implementării
proiectului „Managementul deşeurilor solide pentru localităţile: or. Ialoveni,
sat. Piatra Albă, com. Ruseştii Noi, sat. Pojăreni, sat. Bardar, sat. Dănceni, sat.
Nimoreni, sat. Sociteni, sat. Suruceni, sat. Ulmu, sat. Văsieni, sat. Horodca, sat.
Malcoci, sat. Fundul Galbenii şi sat. Scoreni din raioanele Ialoveni, Hînceşti şi
Străşeni”. Solicitantul a fost informat că pentru soluţionarea problemei date de
gestionare a deşeurilor menajere solide, este necesar ca propunea de proiect să
fie prezentată la Fondul Ecologic Naţional, care potrivit procedurii stabilite de
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Regulamentul privind fondurile ecologice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr.988 din 21.09.1998, care prevede că orice ajutor financiar poate fi acordat
doar în baza cererii de solicitare a grantului de la Fondul Ecologic Naţional şi
documentaţiei de proiect;
şi întocmit răspuns ÎM „Etelecom Internaţional” SRL referitor la construirea
reţelei de comunicaţii electronice care trece prin zona de frontieră a ţării.
Solicitantul a fost informat, că lucrările pot fi executate numai în baza avizului
pozitiv al Expertizei ecologice de stat la proiectul de execuţie de bază;
demersul locuitorilor com. Holercani, rl. Dubăsari privind valorificarea
grantului Fondului Ecologic Naţional pentru reconstrucţia apeductului şi reţelei
de canalizare.
Notă.
Primăria com. Holercani, în anul 2005 a elaborat proiectul de construcţie a
staţiei de purificare a apelor menajere în valoare de 1360 mii lei. Pentru realizarea
acestui proiect din Fondul Ecologic Naţional, conform contractului nr. 13/946-1340
din 22.12.2005, a fot aprobată suma de 250 mii lei. Bugetul de Stat participă cu
400 mii lei, iar bugetul local cu 110 mii lei. Conform licitaţiei, antreprenor a fost
stabilit SRL ,,Boncom’’.
Pînă în anul 2007 a fost valorificată suma de 760 mii lei pentru construcţie
şi montaj a reţelelor inginereşti (date confirmate prin devize de cheltuieli, facturi
fiscale, rapoartele donatorilor).
Menţionăm faptul, că în anii 2007-2008 n-a fost realizată etapa a II-a a
proiectului finanţat din Bugetul de Stat cu suma de 600 mii lei şi ca rezultat sursele
financiare au fost reîntoarse, iar obiectul staţionează pînă în prezent.
Edificarea reţelelor de apeduct în localitatea Holercani a creat problema
evacuării şi purificării apelor menajere, iar din lipsa reţelelor de canalizare a fost
admisă deversarea apelor uzate pe un teren public din strada centrală a localităţii.
Pe marginea problemei în cauză Inspecţia Ecologică Dubasari a întocmit 3
acte de control (nr.045552 din 30.12.2011; nr.034486 din 13.01.2012; nr.051155
din 03.05.2012) prin care au fost prescrise indicaţii obligatorii cu privire la
acumularea şi transportarea apelor menajere la cea mai apropiată staţie de
epurare din regiune. Pentru neîndeplinirea indicaţiilor, în temeiul art.337 Cod
Contravenţional al R.Moldova, primarului com. Holercani, dlui Tanasiev Tudor i-a
fost încheiat proces-verbal cu privire la contravenţie nr.015592 din 12.06.2012 şi
transmis spre examinare, după competenţă Procuraturii raionului Dubăsari.
Luînd în consideraţie că pînă în prezent nu a fost soluţionată problema
evacuării apelor uzate, Primăriei com. Holercani, în persoana viceprimarului dlui
Porubin S. i-au fost prescrise indicaţii obligatorii în vederea organizării acumulării
şi transportării apelor menagerie la cea mai apropiată staţie de epurare şi s-a
solicitat de a identifica surse financiare pentru realizarea proiectului şi neadmiterii
poluării mediului înconjurător.
demersul şi expediat răspuns în adresa Biroului de Avocaţi „Ariadna Doni &
Georghe Iudin” referitor la prezentarea informaţiei, dacă pentru desfăşurarea
activităţilor spălătoriilor/curăţătoriilor chimice este necesară autorizaţia de
emisii;
demersul şi perfectat răspuns în adresa Ministerului Mediului la Plîngerea
asociatului, SC „Colomeeţ Valentin” S.R.L. dl. Stoicov Stepan cu privire la
contracararea acţiunilor ilegale la întreprinderea de extragere a prundişului,
nisipului, fabricarea cărămizilor şi ţiglei din lut ars;
la faţa locului şi perfectat răspuns la adresarea unui grup de lociutori (135) din
com. Lipnic, r-nul Ocniţa privind poluarea apelor de suprafaţă a rîului Cubolta
cu apele uzate de la spitalul raional Ocniţa;
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la faţa locului şi perfectat nota informativă şi răspunsul la solicitarea
primăriei satului Şirăuţi, r-nul Briceni de a i se permite curăţarea parţială a
albiei rîului Prut, în preajma localităţii;
materialele ÎM „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” privind eliberarea
autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de igienă şi curăţirea arborilor fitosanitar
nesatisfăcători din strada Bucureşti, 71, mun. Chişinău.
Notă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia pentru tăierea de igienă a 1 arbore şi
curăţirea sanitară a 4 arbori din adresa menţionată;
materialele ÎM „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” privind
eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de igienă şi curăţirea arborilor
fitosanitar nesatisfăcători din strada M. Basarab, 9/2, mun. Chişinău.
Notă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia pentru tăierea de igienă a 4 arbori şi
curăţirea sanitară a 2 arbori din adresa menţionată;
materialele ÎM „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” privind
eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de igienă şi curăţirea arborilor
fitosanitar nesatisfăcători din bd. Dacia, 21/1, mun. Chişinău.
Notă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia pentru tăierea de igienă a 2 arbori şi
curăţirea sanitară a unui arbore din adresa menţionată;
la faţa locului, semnalul referitor la tăierile ilicite în fondul
forestier
gestionat de primăria satului Isacova, raionul Orhei.
Notă.
În rezultat s-a adeverit faptul tăierii ilicite a 38 arbori din fondul forestier
gestionat de primăria satului Isacova, raionul Orhei şi a fost încheiat un act de
control şi remis Comisariatului de poliţie a raionului Orhei;
plîngerea dlui Ion Guţu, domiciliat s. Chirca, raionul Anenii Noi cu privire la
legalitatea eliberării Autorizaţiei pentru efectuarea tăierilor în terenurile
împădurite nr.007748 din 16.01.2012 şi a actului de control nr.048186 din
13.01.2012, eliberate de IE Anenii Noi.
Notă.
S-a elaborat ordin de sancţionare disciplinară sub formă de avertisment pe
numele inspectorului-şef al IE Anenii Noi, dl Igor Munteanu, pentru abaterile
depistate. Petiţionarul a fost informat;
sesizarea Oficiului Teritorial Hînceşti al Cancelariei de Stat nr.89/02-04 din
11.05.2012 cu privire la defrişarea ilegală a 74 arbori specia nuc de pe teritoriul
primăriei satului Fîrlădeni, raionul Hînceşti şi 17 arbori de pe teritoriul
gimnaziului din satul Buţeni (parvenită la Ministerul Mediului).
Notă.
A fost prezentat răspuns în termen. Totodată s-a răspuns şi la scrisorile din
partea Oficiului Teritorial Hînceşti al Cancelariei de Stat parvenite la IES pe
data de 14.05.2012 şi 22.05.2012;
actul de control nr.024272 din 30.05.2012 întocmit SA „Ghidighici-Vin” de
inspectorul principal, Secţia inspectare resurse acvatice şi aer atmosferic, dna
Natalia Bragoi.
Notă.
A fost întocmită nota informativă pe abaterile depistate cu emiterea ulterioară
a ordinului de sancţionare disciplinară sub formă de avertisment;
şi avizat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului nr.149 din 10 februarie 2006 pentru implementarea Legii
cu privire la producţia agroalimentară ecologică;

Raport de activitate a IES
şi avizat proiectul Legii privind distrugerea sau transmiterea cu titlu gratuit a
mijloacelor de transport cu termenul de expirare mai mare de 7 ani, abandonate
sau confiscate de către serviciul vamal;
şi avizat 3 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului;
şi avizat 1 proiect de Hotărîre a Guvernului cu privire la schimbul, modificarea
categoriei de destinaţie a terenului;
şi avizat 5 dosare de uz fitosanitar;
inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberat
Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 2 întreprinderi.
Participat:
la seminarul de instruire interactiv la calculator cu tematica „Depistarea şi
prevenirea traficului transfrontalier ilegal de deşeuri periculoase şi a altor
infracţiuni transfrontaliere de mediu”, desfăşurat în incinta Centrului de
pregătire a ofiţerilor vamali din cadrul Serviciului Vamal al R.Moldova;
la şedinţa de lucru, Primăria mun. Chişinău, referitor la iniţierea unui proiect
privind managementul deşeurilor în municipiul Chişinău, finanţat de BERD;
la masa rotundă „Colectează separat pentru un mediu curat”, organizat de
Fundaţia din regatul Ţărilor de Jos „Milieukontakt Internaţional” în
parteneriat cu Organizaţia Teritorială Ştefan Vodă a Mişcării Ecologiste din
Moldova cu sprijinul financiar al Programului MATRA al Ministerului
Afacerilor Externe al Olandei;
la seminarul „Expoapa-2012” , Bucureşti – România, expoziţie
internaţională specializată în domeniul alimentării cu apă, canalizării şi
epurării apelor uzate;
la atelierul de lucru organizat de Ministerul Mediului privind iniţierea
proiectului GEF „Consolidarea capacităţilor pentru implementarea reformei
fiscale în domeniul mediului pentru realizarea priorităţilor naţionale şi
globale de mediu”;
la seminarul organizat de „EPTISA” cu privire la elaborarea legislaţiei
secundare pentru Legea apelor.
Efectuat:
un raid în vederea depistării şi contracarării cazurilor de braconaj şi tăieri
ilicite.
Notă:
Ca rezultat s-a încheiat un proces-verbal cet. Cerga Pavel care pescuia
ilicit în fl. 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
RMoldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 200 lei. Prejudiciul
cauzat mediului este de 800 lei.
A fost încheiat un proces verbal dlui Guşan Ştefan care a încălcat modul
de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, de transportare şi de
export al lemnului şi în temeiul art. 142 alin.(1) Cod contravenţional al
RMoldova i-a fost aplicată o amendă în mărime de 4000 lei.
Întocmit:
un proces-verbal cet. Hadji Alexandr Fiodor, pe cazul tăierii ilegale a
arborilor şi arbuştilor în spaţiile verzi din str. Vasile Lupu, 59/4, mun.
Chişinău. În temeiul art. 122 alin.(2) Cod contravenţional al RMoldova, i-a

Raport de activitate a IES
fost aplicată o amendă în mărime de 800 lei. Prejudiciul cauzat mediului
constituie 1260,0 lei,
aceleiaşi persoane, un proces-verbal pe cazul distrugerii şi decopertării
neautorizate a stratului fertil de sol în spaţii verzi din str. Vasile Lupu,
59/4, mun. Chişinău, în temeiul art. 120 Cod contravenţional al RMoldova,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 600 lei. Prejudiciul cauzat
mediului constituie 1440,0 lei;
în comun cu petiţionarii, la solicitarea Procuraturii Municipiului Chişinău,
un act de control (nr. 053460 din 11.06.2012) prin care s-a expus referitor
la modalitatea legală de eliberare de către Organele Administraţiei Publice
Locale a actelor permisive pentru iniţierea obţinerii obiectivelor în
sectoarele cu spaţii verzi din str. N. Dimo, mun. Chişinău.
Eliberat:
3 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie;

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare.
Numărul de personal - 310.

2.

Resurse
umane
Financiară

3.

Juridică

Examinat:
solicitarea Ministerului Mediului din 05.06.2012 referitor la examinarea
proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative,
- iniţiativa legislativă a deputaţilor în Parlament (nr. 343 din 17.02.2012);
proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului
contravenţional, înaintat de către Ministerului Agriculturii şi Industriei
Alimentare;
proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege
privind modificarea şi completarea unor acte legislative” precum şi însăşi
proiectul de lege menţionat, înaintat de către Ministerului Agriculturii şi
Industriei Alimentare.

1.

Contribuţia la FEL – de la începutul anului 2012 au fost înregistrate venituri în
sumă de 6208,5 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 42,5 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 11.06.2012, constituie – 5943
mii lei.
Serviciile ecologice prestate contra plată acordate la solicitarea beneficiarilor,
constituie 1770,5 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 48,5 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 11.06.2012 constituie – 116,8
mii lei.
Cheltuielile curente pentru funcţionarea Inspectoratului cu subdiviziunile teritoriale
sunt acoperite din contul veniturilor obţinute de la serviciile prestate.

Participat:
la 11.06.2012 în cadrul şedinţei de judecată la Curtea de Apel Chişinău, în
cadrul procesului Cornescu Pavel împotriva Ministerului mediului şi IES
privind contestarea avizului expertizei ecologice, fiind începută procedura
dezbaterilor judiciare cu examinarea în continuare a procesului pentru
data de 25.06.2012.
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II.
1.

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;
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi de eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 3
întreprinderi.
De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.:
cu deplasare în teren, demersul locatarilor din str. Ialoveni, 100/1, mun.
Chişinău referitor la neadmiterea construirii caselor locative pe terenul
aferent supus alunecărilor de teren;
plîngerea parvenită de la locuitorii satului Pohoarna, raionul Şoldăneşti;
cu deplasare în teren, petiţia parvenită de la locuitorii satului Gordineşti,
raionul Edineţ;
dosarele de modificare a categoriei destinaţiei terenului;
demersul cetăţenilor din s. Puhăceni, r-nul Anenii Noi privind legalitatea
tăierii arborilor de lîngă digul de protecţie a rîului Nistru;
demersul Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare privind
autorizarea defrişării a 7 arbori de specia plop de pe teritoriul bazei de
odihnă „Lavanda” din or. Vadul lui Vodă;
demersul IMSP - Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime” referitor la
prelungirea termenului de acţiune a autorizaţiei pentru efectuarea tăierilor
în terenurile împădurite nr. 007495 din 14.03.2011;
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 din FEN în sumă de 11966 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;
solicitarea Dlui Chirtoacă Marian din bd. Grigore Vieru, 20, ap.44, or.
Chişiunău privind modul de eliberare a Autorizaţiei de folosinţă specială a
apei;
solicitarea S.A. „Inmacomproiect” privind coordonarea proiectului
standardului SM 2012 „Piatră de ghips şi piatră spartă de ghips. Condiţii
tehnice”;
ordonanţa de dispunere a efectuării expertizei ecologice de stat din 10 mai
2012 pe cauza penală nr. 2012228015;
conceptul tehnic al PC-1 al Platformei Comune de Autorizare a Folosinţei
Apei pentru avizare de către instituţiile subordonate Ministerului Mediului;
abordarea si planul de lucru pentru corpurile de apa subterană (proiect).
Identificarea, delimitarea şi clasificarea corpurilor de apă subterană.
Abordarea şi Planul de lucru al Fondului Provocările Mileniului Moldova
pentru avizare de către instituţiile subordonate Ministerului Mediului.
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De efectuat:
un raid în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj;
monitorizarea informaţiei referitor la depistarea cazurilor de utilizare
ilicită a apei din r. Nistru;
monitorizarea informaţiei privind starea digurilor şi prevenirea
inundaţiilor;
generalizarea materialelor şi rezultatelor acţiunii – concurs “Rîu curat de
la sat la sat”.
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

Valentina ŢAPIŞ

