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Informaţie
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat
şi a subdiviziunilor sale teritoriale (13.01.12-20.01.12)

Rezumat al activităţii pe Inspectorat.
Realizări mai importante din activitatea de bază:
- au fost întocmite 141 acte de control;
- au fost întocmite 47 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 25 209 lei, serviciile achitate
constituie 22 262 lei;
În contextul acţiunilor de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 9 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:
- 14 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 14 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 3 avize ale expertizei ecologice de stat;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 4 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 21 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 7 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 23 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale.

Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat,
Au examinat:
demersul Cancelariei de Stat referitor la executarea Hotărîrii Guvernului nr.
78 din 2010, privind necesitatea reparaţiei digului din apropierea satului
Goteşti, rl. Cantemir pentru prevenirea inundării terenurilor agricole;
întocmit şi expediat răspunsul în adresa preşedintelui raionului Călăraşi
privind coordonarea proiectului „Reconstrucţia reţelelor şi sistemului de
canalizare în or. Călăraşi”;
întocmit şi expediat răspunsul în adresa Ministerului Mediului referitor la
elaborarea proiectelor de acte legislative privind modificarea/completarea cu
norme ce înglobează respectarea principiilor de bază a reglementării prin
autorizare a activităţii de întreprinzător, potrivit prevederilor Legii nr.160
din 22.07.2011 publicată în M.O. nr.170-175/494 din 14.10.2011;
materialele primăriei satului Volentiri, raionul Ştefan Vodă, privind
autorizarea taierii de curăţire, pe o suprafaţă totală de 4,0 ha, cu eliberarea
ulterioară a autorizaţiei pentru tăierile solicitate şi obţinerea unui volum
total de 8,0 m3 masă lemnoasă;
materialele primăriei satului Grozeşti, raionul Nisporeni privind
autorizarea taierii de conservare, pe o suprafaţă de 2,2 ha, cu eliberarea
ulterioară a autorizaţiei şi obţinerea unui volum de 130,0 m3 masă
lemnoasă;
materialele primăriei satului Bravicea, raionul Călăraşi, privind autorizarea
taierii de conservare, în parchetele 9, 61 şi 62, pe o suprafaţă totală de 4,7
ha, cu eliberarea ulterioară a autorizaţiei pentru tăierea solicitată cu
obţinerea unui volum de 264,0 m3 masă lemnoasă.
inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberate
Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 14 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) 4 proiecte de execuţie.
A fost eliberat:
un aviz al expertizei ecologice pentru proiectul de execuţie - „Măsuri
hidrotehnice antierozionale şi antiviitură în hotarele administrativ-teritoriale
ale comunei Ordăşei, r-nul Teleneşti”, primăria s. Ordăşei (dosar DEEAM
nr.3967 din 28.12.11).
Au pregătit:
scrisori cu solicitarea de prezentare a datelor pentru Raportul anual - 2012,
la Întreprinderea de Stat „Calea Ferată a Moldovei”, Agenţia pentru
Geologie şi Resurse Minerale, S.A.”Lukoil Moldova”, SRL „Chişinau-Gaz”;

informaţia pentru buletinul Cronica Apelor trimestrul IV, 2011;
informaţia privind starea obiectelor, surselor de apă şi prezentată
Ministerului.
Au participat:
la şedinţa Ministerului Mediului la care s-a pus în discuţie implementarea
Directivelor UE: 2008/50/CE din 21.05.2008 privind calitatea aerului
înconjurător, 2004/107/CE din 15.12.2004 privind arseniul, cadmiul,
mercurul, nichelul şi hidrocarburile aromatice policiclice în aerul
înconjurător;
la şedinţa Ministerului Mediului la care s-a discutat proiectul Concepţiei
privind protecţia împotriva inundaţiilor.
Au întocmit:
un proces-verbal cetăţeanului Blăniţă Tudor pe cazul încălcării 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 Sîrbu Nicolae 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, prejudiciul cauzat mediului constituie 54 lei;
un proces-verbal cetăţencei Timuş Elena pe cazul tăierii ilegale a arborilor
şi arbuştilor, în temeiul art. 122 alin. (2) al CC, fiindu-i aplicată o amendă
în mărime de 800 lei, prejudiciul constituie 4620 lei;
un proces-verbal cetăţencei Bişir Svetlana pe cazul tăierii ilegale a
arborilor şi arbuştilor, în temeiul art. 122 alin. (2) al CC, fiindu-i aplicată o
amendă în mărime de 800 lei, prejudiciul constituie 4620 lei;
un proces-verbal cetăţencei Timuş Elena, pe cazul ocupării nelegitime a
terenurilor, în temeiul art. 116 alin. (2) al CC, fiindu-i aplicată o amendă
în mărime de 200 lei;
un proces-verbal cetăţencei Bişir Svetlana pe cazul ocupării nelegitime a
terenurilor, în temeiul art. 116 alin. (2) al CC, (fiindu-i aplicată o amendă
în mărime de 200 lei);
un proces-verbal cetăţencei Bişir Svetlana, pe cazul neîndeplinirii
prevederilor legislaţiei privind expertiza ecolgică de stat, în temeiul art.
156 al CC, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1000 lei.
Au efectuat:
evaluarea rapoartelor anuale privind activitatea AE şi IE.
Activitatea preconizată pentru (20.01.12-27.01.12)
Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat
execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective.

21

proiecte de

De examinat:
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv
pentru 10 întreprinderi.
La fel avem de examinat:
Plîngerea dlui Moisei Gherasim referitor la comportamentul şefului
Inspecţiei Ecologice Anenii Noi - Muntean Igor.
De efectuat:
primirea rapoartelor anuale pe compartimentul resurse acvatice şi aer
atmosferic AE / IE.
De participat:
la masa rotundă “ Irigaţia şi mediul”.
De acordat:
consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu.
Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii.
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