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Informaţie
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat
şi a subdiviziunilor sale teritoriale (09.12.11-16.12.11)

Rezumat al activităţii pe Inspectorat.
Realizări mai importante din activitatea de bază:
- au fost întocmite 351 acte de control;
- au fost întocmite 99 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 63 164 lei, serviciile achitate
constituie 48 937 lei;
În contextul acţiunilor de salubrizare a localităţilor în această săptămînă au
fost efectuate 24 raiduri de salubrizare în primării şi localităţi.
Pe parcursul saptămînii Inspectorii Aparatului Central au participat:
la seminarul convocat în cadrul Convenţei UNECE privind Efectele
Transfrontiere ale Accidentelor Industriale (CETAI): ”Proiectul de
gestionare a crizelor şi hazardurilor în Delta Dunării”;
la Atelierul de lucru, organizat de către Agenţia de Dezvoltare
Regională Centru pentru prezentarea şi discutarea unui sistem integrat
şi sustenabil de management al deşeurilor solide în microregiunea
Şoldăneşti;
la seminarul convocat în cadrul Conferinţei Internaţionale: „Modele
ale Reformei de Descentralizare şi Dezvoltare a Autonomiei Locale”.
Alte activităţi au fost realizate în volum deplin pe măsura adresărilor
beneficiarilor sau petiţionarilor fără întîrziere.
În această perioadă s-au eliberat:
- 33 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 14 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;

- 8 avize ale expertizei ecologice de stat;
- o autorizaţie de folosinţă specială a apei;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 5 proiecte de execuţie.
S-a participat în lucru a 37 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 27 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 36 petiţii parvenite în structurile IES
în formă de plîngeri şi semnale.
Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat,
Au examinat:
materialele primăriei satului Abaclia, raionul Basarabeasca, privind
autorizarea taierii de regenerare rasă, pe o suprafaţă totală de 4,2 ha, cu
eliberarea ulterioară a autorizaţiei pentru tăierea solicitată şi obţinerea unui
volum de 84,0 m3 masă lemnoasă;
materialele primăriei satului Pererîta, raionul Briceni, privind autorizarea
taierii de igienă, pe o suprafaţă de 2,0 ha, cu eliberarea ulterioară a autorizaţiei
şi obţinerea unui volum de 27,0 m3 masă lemnoasă;
materialele primăriei satului Năpădeni, raionul Ungheni, privind autorizarea
taierii de conservare rasă, pe o suprafaţă totală de 2,0 ha, cu eliberarea
ulterioară a autorizaţiei pentru tăierea solicitată cu obţinerea unui volum de
117,0 m3 masă lemnoasă;
materialele primăriei satului Bardar, raionul Ialoveni, privind autorizarea
taierii de regenerare rasă, pe o suprafaţă de 2,0 ha, cu eliberarea ulterioară a
autorizaţiei pentru tăierea solicitată şi obţinerea unui volum de 201,0 m3 masă
lemnoasă;
demersul Agenţiei „Moldsilva” şi eliberat autorizaţia pentru efectuarea
tăierilor de îngrejire şi conducere a arboretului pe o suprafaţă totală de
15678,9 ha, cu obţinerea unui volum de 188830,0 m3 masă lemnoasă;
şi pregătit răspuns la demersul parvenit de la Întreprinderea Mixtă Moldo –
Israeliană „Raiax Paper Company” SRL referitor la coordonarea terenului cu
suprafaţa de 0,50 ha din str. 31 August, or. Hînceşti, pentru proiectarea şi
construirea unei Fabrici de prelucrare a hârtiei igienice şi depozitului
comercial în limitele terenului privat;
şi pregătit avize la 4 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului;
şi pregătit avize la 3 proiecte de Hotărîre a Guvernului cu privire la schimbul,
modificarea categoriei de destinaţie a terenului;
şi avizat 10 dosare a produselor de uz fitosanitar;
şi eliberat materialele Autorizaţiilor de folosinţă specială a apei (AFSA)
pentru o întreprindere;
şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 14 întreprinderi;
şi remise inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic
pentru o întreprindere.

S.C. „Nelmobil-Com” S.R.L., str. A. Mateevici, 19, or. Călăraşi.
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) 5 proiecte de execuţie.
Au fost eliberate:
11 avize ale expertizei ecologice de stat pentru proiectele de execuţie, inclusiv
1 aviz de respingere.
Au efectuat:
un control la staţia de alimentare cu petrol nr.22 „S.A. Lukoil” privind arderea
vegetaţiei uscate. S-a întocmit proces-verbal şi aplicat sancţiunea
contravenţională sub formă de amendă (200 lei);
un control la IE Străşeni pentru examinarea cazurilor de indiguire a r. Bîc şi
Ichel.
Au participat:
în grupul de lucru a programului „Compact” organizat de Ministerul Mediului
cu tematica „Identificarea corpurilor de apă”;
în cadrul Ministerului economiei la şedinţa de lucru „Automatizarea ghişeului
unic pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru desfăşurarea
activităţilor de comerţ”;
în comun cu Inspecţia Ecologică Anenii Noi la efectuarea controlului privind
starea depozitului de deşeuri menajere solide din com. Ţînţăreni şi starea
sanitară a teritoriului comunei Ţînţăreni.
Au pregătit:
propuneri la obiectivele individuale de activitate şi indicatorii de performanţă
pentru şefii de Agenţii, Inspecţii ecologice;
Dispoziţia şefului IES „Cu privire la transmiterea bazelor de date din
registrele autorizaţiilor de emisii a poluanţilor în atmosferă de la sursele fixe
şi a autorizaţiilor de folosinţă specială a apei subdiviziunilor teritoriale ale
Inspectoratului Ecologic de Stat”;
şi expediat scrisori IES cu privire la readresarea petiţiei d-nei Maria Onica,
locatară din str. Grîului, nr.11, or. Chişiău, Centrului Naţional de Sănătate
Publică;
şi expediat răspuns Procuraturii raionului Briceni la ordonanţa procuraturii
raionului Briceni privind efectuarea expertizei ecologice privind evaluarea
impactului asupra mediului înconjurător în rezultatul extragerii ilegale a
nisipului din rîul Prut.

Au întocmit:
actul de control nr.024226 din 12.12.2011 la Întreprinderea Mixtă Moldo –
Israeliană „Raiax Paper Company” SRL privind coordonarea terenului cu
suprafaţa de 0,50 ha din str. 31 August, or. Hînceşti, pentru proiectarea şi
construirea unei Fabrici de prelucrare a hârtiei igienic şi depozitului comercial
în limitele terenului privat şi eliberat Avizul nr.004712 din 12.12.2011 de
acordare a terenului pentru amplasarea şi proiectarea obiectivului;
un proces-verbal cu privire la contravenţia nr.016727 din 13.12.2011 în
temeiul art.154 alin. (1) Cod contravenţional, în privinţa cet. Iordachescu
Eduard, care a admis încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor. A fost
aplicată sancţiune contravenţională sub formă de amendă în mărime de 20 u.c.
ce constituie 400 lei;
un proces-verbal cetăţeanului Bahnari Ilie, pe cazul încălcării prevederilor
actelor normative privind folosirea şi protecţia fondului cinegetic în temeiul
art. 128 alin.(2) al CC, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1000 lei;
un proces-verbal cetăţeanului Roobis Vadim, pe cazul încălcării modului de
folosire a fondului de exploatare, de recoltare, de transportare şi de export al
lemnului şi al produselor lemnoase, în temeiul art. 142 alin. (1) al CC, fiindu-i
aplicată o amendă în mărime de 600 lei;
un proces-verbal cetăţeanului Surev Sergiu, pe cazul încălcării prevederilor
actelor normative privind folosirea şi protecţia fondului cinegetic în temeiul
art. 128 alin.(1) al CC, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 400 lei;
un proces-verbal cetăţeanului Cenuşă Vitalie, pe cazul tăierii ilegale a
arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi, în temeiul art. 122 alin. (2) al CC,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1000 lei;
un proces-verbal cetăţeanului Belibov Iurie, pe cazul tăierii ilegale a arborilor
şi arbuştilor din spaţiile verzi, în temeiul art. 122
alin. (2) al CC, fiindu-i
aplicată o amendă în mărime de 1000 lei;
un proces-verbal cetăţeanului Taucci Serghei, pe cazul circulaţiei produselor
lemnoase fără acte legale de provenienţă, în temeiul art. 142 alin. (2) al CC,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 200 lei;
un proces-verbal cetăţeanului Soltuz Valeriu, pe cazul încălcării prevederilor
actelor normative privind folosirea şi protecţia fondului cinegetic în temeiul
art. 128 alin.(2) al CC, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1000 lei.
Activitatea preconizată pentru (19.12.11-23.12.11)
Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat 22 proiecte de execuţie
şi, după caz, de eliberat avizele respective.
De examinat:
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru
33 întreprinderi.

materialele pentru eliberarea Autorizaţiei de folosinţă specială a apei
(AFSA) pentru 4 întreprinderi şi 1 DLA pentru Î.M. „MAGT-VEST”
Fabrica de zahăr din Glodeni).
La fel avem de examinat:
solicitarea SRL „Grincat Construct” privind coordonarea iniţierii auditului
ecologic a bazei de odihnă şi agrement situată în extravilanul or. Vatra pe
malul drept al lacului de acumulare Ghidighici întocmit de Institutul de
Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe, cu scopul prezentării acestuia
la expertiza ecologică de stat;
materialele Procuraturii Generale privind activitatea de producere în ariile
naturale protejate de stat „Defileul Trinca” şi Rezervaţia peisagistică „Feteşti”
la indicaţia Prim-ministrului R.Moldova.
De acordat:
consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu.
Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii.
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