Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 12.10.2012 până la 19.10. 2012
Veaceslav Untila, şef, Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax: 226915.
ies@mediu.gov.md; str.Cosmonauţilor 9
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1.

Materialul descriptiv

Activităţi curente de mediu ale direcţiilor şi secţiilor specializate ale IES.

a) Generalizarea activităţii subdiviziunilor IES, inclusiv A/I Ecologice.
Realizări
totalizato- Realizări mai importante din activitatea de bază:
are
pe
- au fost întocmite 338 acte de control;
Inspecto- au fost întocmite 137 procese-verbale;
rat.
- au fost prestate servicii în valoare de 41 233 lei, serviciile achitate
constituie 33 509 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 31 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:
- 38 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 20 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 12 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 5 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 5 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 21 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 16 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 35 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;
Publicate articole:
- un articol la ziarul raional „Cuvîntul” referitor la desfăşurarea acţiunii ,,Un
aer curat pentru toţi” în raionul Şoldăneşti;
- un articol la ziarul raional “Noutăţi Nistrene” referitor la plantarea de

toamnă în raionul Dubăsari;
- trei articole în ziarul raional „Glia Drochiană”;
- un articol în ziarul raional „Drapelul” cu privire la petrecerea

Săptămînii Mobilităţii Europene în r-nul Floreşti.
Emisiuni radio, TV:
- o emisiune la TVM „Natura în obiectiv” privind respectarea
legislaţiei ecologice din domeniul gestionării şi protecţiei ariilor
naturale protejate de stat, dezvoltarea turismului.
2.

Cazuri
relevante.

Şeful Inspectoratului a efectuat vizite de lucru în mai multe Inspecţii Ecologice.

b) Probleme de fond.
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1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

Examinat:
materialele parvenite din partea primăriei satului Andruşul de Jos, raionul
Cahul privind eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de conservare
în trei parchete pe o suprafaţă totală de 3,0 ha în fondul forestier gestionat.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia pentru tăiere Nr.009984;
materialele parvenite din partea primăriei satului Stoianovca raionul
Cantemir privind eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de
conservare în trei parchete pe o suprafaţă totală de 2,6 ha în fondul
forestier gestionat.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia pentru tăiere Nr.009986;
materialele parvenite din partea primăriei comunei Zîrneşti, raionul Cahul
privind eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de conservare în
două parchete pe o suprafaţă totală de 2,0 ha în fondul forestier gestionat.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia pentru tăiere Nr.009987;
materialele parvenite din partea primăriei satului Avdarma, UTA
Găgăuzia privind eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de
regenerare rasă în trei parchete pe o suprafaţă totală de 4,8 ha, în fondul
forestier gestionat.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia pentru tăiere Nr.009988;
materialele parcului „Dendrariu” referitor la eliberarea autorizaţiei de
tăiere de igienă a arborilor fitosanitar necorespunzători.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia pentru tăiere Nr. 009985;
ordinul Ministerului Mediului cu privire la aprobarea formularelor
rapoartelor privind protecţia mediului şi a sistemului de colectare a
acestora şi adus la cunoştinţă colaboratorilor;
demersul Serviciului Piscicol, întocmit şi expediat răspuns privind
eliberarea Autorizaţiei de folosinţă specială a apei de către IE Briceni
persoanei fizice Babiuc Irina din s. Bogdăneşti, r-nul Briceni pentru
irigare cu apa din rîul Prut fără coordonarea prealabilă cu Serviciul
piscicol şi Apele Moldovei.
Notă:
Inspecţia Ecologică Briceni
va anula Autorizaţia respectivă în
conformitate cu prevederile art.39 ,40 din Codul Apelor;
proiectele Hotărîrii Guvernului, întocmit şi expediat răspunsul în adresa
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Construcţiilor, Ministerului
Mediului 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;
proiectul documentului normativ, întocmit şi expediat răspuns în adresa
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor cu privire la avizarea
proiectului documentului normativ NCM-F.03.02-2005 „Proiectarea
clădirilor cu pereţi din zidărie”;
demersul dlui Alexei Gangan, arendaşul baziunul acvatic „Lipovan”, situat
în s.Cepeleuţi, r-nul Edineţ cu privire la solicitarea d-lui Oleg Stratiiciuc,
subarendaş, de a evacua apa din bazinul sus menţionat.
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Notă:
Prin metoda volumetrică s-a determinat că debitul de intrare a apei în
bazinul acvatic “Lipovan” constituie 1,72 l/sec. Acest calcul demonstrează
că în caz de golire a bazinului la 1/3 din volum sunt necesari 4-5 ani de
restabilire.
În contextul celor expuse, şi ţinînd cont de prevederile art.27,37 lit.f),
76,77,78 ale Codului Apelor, şi în legătură cu crearea situaţiei hidrologice
precare pe cursurile şi bazinele de apă din ţară în anul curent, fapt
confirmat şi de faxograma emisă de către Agenţia “Apele Moldovei” în
comun cu Inspectoratul Ecologic de Stat şi Serviciul Protecţiei Civile şi
Situaţiilor Excepţionale, subarendaşului bazinului acvatic “Lipovan”, dl
Oleg Stratiiciuc prin procesul-verbal din 12.10.2012 i s-a interzis categoric
evacuarea apei din bazinul sus numit.
şi avizate 2 proiecte de Hotărâre a Guvernului „Cu privire la transmiterea
unor terenuri (SA „Moldtelecom”, Academia de Ştiinţe a Moldovei);
Întocmit:
şi expediat răspuns în adresa Ministerului Mediului referitor la aprobarea
Regulamentului privind autorizarea de mediu a folosinţei speciale a apei,
registrul autorizaţiilor, inclusiv modul de evidenţă şi raportare de către
utilizatori, elaborate cu suportul Fondului Provocării Mileniului.
Efectuat:
două raiduri în vederea depistării şi contracarării cazurilor de braconaj şi
tăieri ilicite.
Notă:
- Ca rezultat s-a încheiat un proces-verbal cet. Caraja Oleg, care a
tăiat ilicit 3 arbori de specia salcîm, în baza art.122 alin. (1) Cod
contravenţional al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în
mărime de 1000 lei, prejudiciul cauzat mediului fiind în mărime
de 102,6 lei.
- S-a încheiat un proces-verbal cet. David Serghei, care a tăiat ilicit
3 arbori de specia plop tremurător, în baza art.122 alin. (1) Cod
contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de
1000 lei, prejudiciul cauzat mediului fiind în mărime de 102,6 lei.
- S-a încheiat un proces-verbal cet.Gortolomei Nicolae, care
transporta masă lemnoasă fără acte de provenienţă legală, în baza
art.142 alin. (1) Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o
amendă în mărime de 600 lei.
- S-a încheiat un proces-verbal cet. Izman Andrei, care pescuia în
loc interzis pentru orice pescuit, în baza art.114 alin. (1) Cod
contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de
400 lei.
- S-a încheiat un proces-verbal cet.Gonţa Vladimir, care pescuia în
loc interzis pentru orice pescuit, în baza art.114 alin. (1) Cod
contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de
200 lei.
- S-a încheiat un proces-verbal cet. Maslov Ruslan, care pecuia în
loc interzis pentru orice pescuit, în baza art.114 alin. (1) Cod
contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de
200 lei.
- S-a încheiat un proces-verbal cet.Buluc Igor, care pescuia în loc
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interzis pentru orice pescuit, în baza art.114 alin. (2) Cod
contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de
100 lei.
- S-a încheiat un proces-verbal cet. Jelamschii Sergiu, care pescuia
în loc interzis pentru orice pescuit, în baza art.114 alin. (1) Cod
contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de
200 lei, prejudiciul cauzat mediului fiind în mărime de 100 lei.
o deplasare a grupului de lucru din cadrul aparatului central al
Inspectoratului în componenţa: S. Maruseac, V. Busuioc, V. Andronic, D.
Zugravu la IE Briceni, unde s-a verificat calitatea actelor de control,
registrelor, proceselor verbale întocmite de către colaboratorii IE Briceni şi
a acordat asistenţa consultativ-metodică colaboratorilor subdiviziunii
teritoriale respective;
o deplasare în rl. Dubăsari, s. Holercani privind examinarea stării actuale a
sistemelor de canalizare şi a construcţiei staţiei de epurare.
Participat:
la seminarul organizat de Ministerul Mediului de lansare a proiectului
„Planificarea Biodiversităţii la nivel Naţional şi suportul implementării
Planului Strategic al CDB2011-2020 în Republica Moldova”;
la seminarele privind prezentarea rezultatelor inventarierii depozitelor de
deşeuri DMS în regiunea Centru, Nord şi UTAG a Republicii Moldova,
organizate în cadrul Proiectului FEN „Inventarierea depozitelor de deşeuri
menajere solide din Regiunea de Dezvoltare Centru, Regiunea de
Dezvoltare Nord şi UTA Găgăuzia şi crearea bazelor de date geospaţiale a
reţelei de depozite de deşleuri din R. Moldova”;
la 18.10.12 la şedinţa de lucru în cadrul examinării regulilor privind
exploatarea rezervoarelor nistrene organizată de Agenţia Apele Moldovei
(dl Şt. Stasiev);
la Şedinţa de lucru din 18.10.2012 convocată de Ministerul Mediului în
cadrul căreia s-a examinat posibilitatea implementării proiectului pilot
naţional “Dezvoltarea unui plan de acţiune pentru oraşul Chişinău, inclusiv
cartografierea poluării aerului în context urban (în special emisiile aferente
din sursa mobilă road-transport” în contextul proiectului regional “Air
Quality Governance in the ENPI East Countries - AIR-Q-GOV” (Maria
Borş);
în perioada 17-19.10.2012 la sesiunea a III pentru grupul de negociatori în
cadrul proiectului educaţional organizat de Consiliul Sindicatului
Lucrătorilor din Ramurile Silvice şi Protecţia Mediului Înconjurător în
incinta Institutului Muncii al CNSM (Maria Borş);
Eliberat:
5 avize ale expertizei ecologice de Stat pentru proiectele de execuţie;
Primit în lucru:
5 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 ecologică.

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

2.

Resurse
umane
Financiară

3.

Juridică

Examinat:
demersul Primăriei mun. Bălţi (nr. 03-04/1590 din 01.10.2012) cu privire la
modificarea art. 400 şi 417 ale Codului contravenţional al Republicii
Moldova în vederea atribuirii organelor afacerilor interne şi/sau serviciilor
publice de gospodărie comunală a competenţei de constatare a contravenţiei
prevăzute de art. 181 al aceluiaşi Cod cu perfectarea răspunsului respectiv.

1.

Contribuţia la FEL – conform planului de finanţare s-au aprobat venituri şi
cheltuieli pentru anul 2012 în sumă de 8800,0 mii lei, iar planul precizat pentru
perioada de gestiune (ianuarie-octombrie) constituie 7800,0 mii lei. De la începutul
anului 2012 au fost înregistrate venituri în sumă de 8688,9 mii lei, inclusiv
săptămîna curentă – 169,7 mii lei şi s-au executat cheltuieli de casă în sumă de
4201,6 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de 18.10.2012 constituie – 4487,3
mii lei.
Servicii ecologice prestate contra plată. La situaţia de 18.10.2012 suma
acumulărilor la venituri constituie 2404,4 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 65,1
mii lei sau cu 73 % mai puţin faţă de planul pentru perioada de gestiune (3275,0 mii
lei), diferenţa fiind de 870,6 mii lei. Cheltuielile pentru întreţinerea curentă a
activităţii Inspectoratului constituie 2804,9 mii lei.
Motivul neîndeplinirii planului de venituri fiind modificările în legislaţie, intrarea în
vigoare a Legii nr.160 din 24.04.2011 „Privind reglementarea prin autorizarea
activităţilor de întreprinzător”, începînd cu 01.02.2012. Ca rezultat toate autorizaţiile
şi avizele de mediu sunt eliberate gratis, anterior se eliberau cu plată şi aveau o
contribuţie majoră la venituri la contul mijloace speciale. Un efect negativ asupra
acumulărilor la serviciile prestate s-a produs şi în urma punerii în aplicare a Legii
nr.163 din 09.07.2010 „Privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie”,
prin care la certificatul de urbanism prin proiectare, emitentul anexează avizul
ecologic care se eliberează de organul de supraveghere de stat gratuit (anterior cu
plată). De asemenea a fost omis şi avizul expertizei ecologice la proiect pentru
obţinerea autorizaţiei de construire, care anterior se elibera cu plată.

Acordat:
asistenţă consultativ-metodică Agenţiilor precum şi Inspecţiilor ecologice,
Direcţiilor şi Secţiilor din cadrul aparatului central al IES, referitor la
examinarea petiţiilor, cauzelor contravenţionale, cererilor prealabile,
contestaţiilor depuse, precum şi modalităţii recuperării prejudiciului cauzat
mediului.
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:
22 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective;
De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.:
plîngerea parvenită de la cet. Raiu Marcel, locuitor al
or. Hînceşti,
privind tăierea ilicită a 13 arbori fructiferi din str. M. Sadoveanu, 3;
demersul Agenţiei „Moldsilva” referitor la eliberarea autorizaţie pentru
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efectuarea tăierilor diverse pe digurile antiviitură în fond forestier
gestionat de ocolul silvic Olăneşti al ÎS Tighina;
demersul primăriei satului Javgur, raionul Cimişlia privind eliberarea
autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de regenerare rasă pe o suprafaţă de
2,1 ha din fondul forestier gestionat de primăria nominalizată;
demersul primăriei satului Grozeşti, raionul Nisporeni privind eliberarea
autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de conservare pe o suprafaţă de 1,1
ha din fondul forestier gestionat de primăria nominalizată;
demersul primăriei satului Manta, raionul Cahul privind eliberarea
autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de conservare în fondul forestier
gestionat, situat în zona de protecţie a rîului Prut;
demersul ÎS Orhei privind eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăierii
de igienă rasă, în fondul forestier gestionat de ocoalele silvice Selişte şi
Vatici (unităţile amenajistice 17A şi 11N);
demersul primăriei satului Selişte, raionul Orhei privind eliberarea
autorizaţiei pentru efectuarea tăierilor de conservare în fondul forestier
gestionat;
demersul parvenite din partea ÎM „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor
verzi” referitor la eliberarea autorizaţiei de tăiere de igienă a arborilor
fitosanitar necorespunzători din parcurile silvice „Lunca Gîştei” şi
„Calea Orheiului”, mun. Chişinău;
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respective
pentru 1 întreprindere;
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,
informaţiilor cum au fost realizate unele hotărîri şi dispoziţii ale
Guvernului, ale Colegiului Ministerului, Curţii de Conturi etc;
solicitarea Ministerului Economiei şi Ministerului Mediului cu privire la
examinarea şi avizarea proiectului „Reguli de protecţie a reţelelor de gaze
naturale”;
solicitarea Ministerului Economiei referitor la examinarea şi avizarea
proiectului Hotărîrii Guvernului privind Metodologia de calculare a
costului auditului energetic;
petiţia dlui A. Achimov cu privire la retragerea Autorizaţiei de emisie a
poluanţilor în aerul atmosferic pentru tipografia din or. Criuleni.
De participat:
în şedinţa organizată de Ministerul Mediului în componenţa grupului de
lucru pentru revizuirea Strategiei de aprovizionare cu apă şi canalizare a
localităţilor din R.Moldova, la data de 25.10.2012;
în şedinţa de lucru privind examinarea proiectelor de Regulamente,
elaborate întru implementarea Legii apelor nr. 272 din 23.12.2011.
De pregătit:
şi prezentat informaţia privind activitatea IES în domeniul utilizării şi
protecţiei apelor în trimestrul III, anul 2012, în scopul editării Buletinului
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periodic „Cronica Apelor”.

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.

Veaceslav UNTILA,
Şeful Inspectoratului Ecologic de Stat.

Ex. D.Osipov, 226915

