Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 14.01.2013 până la 18.01. 2013
Veaceslav Untila, 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/I Ecologice.
Realizări
totalizatoare
pe Realizări mai importante din activitatea de bază:
Inspecto- au fost întocmite 170 acte de control;
rat.
- au fost întocmite 40 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 34 654 lei, serviciile achitate
constituie 33 084 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 5 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:
- 23 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 20 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 1 autorizaţie de folosinţă specială a apei;
- 7 avize ale expertizei ecologice de stat;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 2 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 18 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 10 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 25 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;

Emisiuni radio, TV:
IE Străşeni – interviu acordat TV local pe tema: „Implementarea
proiectelor din Fondul Ecologic Local”.
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2.

pagina
web IES

3.

Cazuri
relevante

Conducerea Inspectoratului Ecologic de Stat a trecut în revistă diviziunile
specializate din Aparatul Central.

Consiliul Consultativ pe lîngă Inspectoratul Ecologic de Stat şi-a aprobat
Programul de Activitate.

Raportul Săptămînal.

Vizite de lucru în agenţii şi inspecţii.

b) Probleme de fond.
1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

Examinat:
şi avizat 4 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului;
şi avizat 9 dosare pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de uz
Fitosanitar şi a Fertilizanţilor;
şi pregătit răspuns la adresarea S.A. „Viorica - Cosmetic” referitor la
mecanismul de distrugere a mărfurilor contrafăcute stocate la depozitul
Vamal de pe teritoriul Republicii Moldova;
demersul Regiei „Apă Canal Orhei” privind sistarea prestării serviciilor de
canalizare şi epurare a apelor uzate de la S.A. „Orhei-Vin” din or. Orhei pe
motivul nerespectării prevederilor contractului nr. 71 din 25.07.2005.
Notă:
În rezultatul controlului din data de 10.01.2013 efectuat de către IE Orhei
s-a constatat că la moment S.A. „Orhei-Vin” nu funcţionează.
Totodată, s-au depistat deversări neesenţiale de ape uzate în apele de
suprafaţă de la ultimul cămin de vizită a reţelei de canalizare a întreprinderii,
fapt pentru care în temeiul art. 109 alin. 1 al CC al R.Moldova,
administraţiei S.A. „Orhei-Vin” i s-a încheiat proces-verbal cu privire la
contravenţie nr. 021240 din 10.01.2013 şi a fost aplicată sancţiune
contravenţională sub formă de amendă în mărime de 200 unităţi
convenţionale. Concomitent cu aceasta prin actul de control ecologic nr.
060934 din 10.01.13, S.A. „Orhei-Vin” i-a fost prescrisă indicaţia
obligatorie privind necesitatea conectării la reţeaua de canalizare
orăşenească în conformitate cu prevederile contractului nr. 71 din 25.07.05;
solicitarea Cancelariei de Stat în vederea alocării mijloacelor financiare
pentru finalizarea construcţiei SEB de la Lipnic, r-nul Ocniţa. În scopul
obţinerii surselor financiare consiliul Raional Ocniţa urmează să se adreseze
Fondului Ecologic Naţional;
demersul Primăriei Orhei privind persistenţa unui miros neplăcut pe
teritoriul oraşului Orhei.
Notă:
Agenţii economici, menţionaţi în demersul nr. 03-4-676 din 15.11.12, care
dispun de potenţiale surse de poluare a aerului atmosferic cu miros neplăcut
au fost supuşi controlului de către comisia formată din reprezentanţii
Administraţiei Publice Locale, IE Orhei, Centrul de Sănătate Publică Orhei
şi Direcţiei Situaţii Excepţionale Orhei în conformitate cu Dispoziţia
Primăriei or. Orhei nr.1058 din 14.12.12 în luna decembrie a anului 2012.
Comisia sus menţionată a constatat, că mirosul neplăcut poate fi provenit
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de la conţinutul hidrogenului sulfurat şi amoniacului în aerul atmosferic,
aprecierea persistenţei cărora este posibilă doar în baza investigaţiilor de
laborator abilitat şi acreditat în domeniul respectiv.
Totodată menţionăm, că promovarea politicii de asigurare a calităţii
aerului corespunzătoare securităţii sănătăţii şi bunăstării oamenilor, precum
şi estimarea stării de sănătate a populaţiei în raport cu nivelul de poluare a
aerului, potrivit art. 6 din Legea nr.1422 din 17.12.1997 privind protecţia
aerului atmosferic ţine de competenţa Ministerului Sănătăţii;
demersul Serviciului Informaţii şi Securitate privind riscurile de natură
epidemiologică, determinate de calitatea reabilitării apeductului de apă
potabilă şi a reţelei de scurgeri reziduale din oraşul Glodeni.
Notă:
Proiectul „Restabilirea sistemului de aprovizionare cu apă" a oraşului
Glodeni a fost elaborat de întreprinderea de Stat „Institutul de Proiectare a
Sistemelor de Gospodărire a Apelor „Acvaproiect" la solicitarea
administraţiei publice locale, care prevedea doar restabilirea reţelelor de
aprovizionare cu apă potabilă şi nu a sistemului de evacuare a apelor
reziduale. Documentaţia de proiect pe obiectivul dat a fost supusă expertizei
ecologice de stat şi avizată pozitiv de către IE Glodeni prin avizul nr. l din
19.02.2010.
Pentru realizarea proiectului, din Fondul Ecologic Naţional (FEN) a fost
aprobată pentru finanţare suma de 5 837 300 lei, fiind alocate pînă în prezent
pentru lucrările executate - 4 500 000 lei. Rapoartele - financiare au fost
prezentate la FEN în termenii stabiliţi.
Lucrările de restabilire a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă sunt
executate de firma „Regut - Gaz” S.R.L., iar calitatea lucrărilor îndeplinite
este monitorizată de organul abilitat în domeniul construcţiilor.
Calitatea apei distribuite către consumatori este supravegheată lunar de
către Centrul de Sănătate Publică Glodeni, conform contractului nr. l4 din
19.01.2012 încheiat cu IM „Servicii Comunale Glodeni".
Apele reziduale din oraş sunt pompate la staţia de epurare biologică ( SEB)
a fabricii de zahăr din or. Glodeni, care sînt supuse proceselor tehnologice de
curăţire.
La momentul efectuării controlului din data de 12.12.2012 de către
IE Glodeni, s-a constata că SEB a fabricii de zahăr din or. Glodeni se află în
perioada de ajustare a utilajului după lucrări de reparaţie, apele reziduale a
oraşului Glodeni sunt acumulate la cele 4 bazine de acumulare a fabricii de
zahăr, de unde ulterior vor fi pompate la SEB pentru epurare. Deversări ale
apelor reziduale în rîul Glodeanca n-au fost depistate.
Conform datelor
Centrului de Investigaţii Ecologice al AE Bălţi
eficacitatea medie al SEB în semestrul I, 2012 constituia la: consumul
biologic de oxigen ( CBO5) intrare – 137,7 g/m3, ieşire – 10,8 g/m3, consumul
chimic intrare – 210,0, g/m3, ieşire – 72,0 g/m3 , SO4 intrare – 224,0 g/m3,
ieşire – 132,0 g/m3 , fier – ieşire 0,05 g/m3 , oxigenul dizolvat – ieşire 7,3
g/m3, ce nu depăşesc limitele admisibile de noxe la descărcarea apelor
reziduale coordonate prin avizul nr.05-7-308/2456 cu termen de valabilitate
pînă la 16.12.2014;
şi expediat răspunsul în adresa MM privind concepţia sistemului de asigurare
obligatorie a construcţiilor elaborată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor al Republicii Moldova;
şi expediat răspunsul în adresa MM la Proiectul Hotărîrii Guvernului cu
privire la aprobarea Planului de Acţiuni de implementare a măsurilor de
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asigurare a accesibilităţii pentru persoane cu dezabilităţi la toate obiectivele
noii şi cele ce urmează a fi reparate;
şi expediat răspunsul în adresa Ministerului Mediului la solicitarea
Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al R.Moldova privind
cadrul legal care reglementează modalitatea și procedura de obținere a
Autorizației pentru instalarea unei stații de pompare, care urmează a fi
construită pe malul rîului Nistru în or. Soroca;
şi expediat răspunsul în adresa MM la Solicitarea Ministerului Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor al R.Moldova referitor la examinarea proiectului
Hotărîrii de Guvern „Cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii
Guvernului nr.411 din 09.06.2011”, „Cu privire la aprobarea Planului de
acțiuni pentru remedierea situației în domeniul construcției de locuințe pe
anii 2011-2012”;
materialele primăriei s. Chiperceni, r-nul Orhei privind autorizarea tăierii de
conservare a arborilor din fondul forestier gestionat, pe o suprafaţă de 1,0
ha, cu obţinerea unui volum de 44,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul d-lui Dragan V. privind autorizarea tăierii de igienă a 16 arbori
de specia plop din comuna Truşeni, mun. Chişinău, cu obţinerea unui
volum de 23,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele SRL „Plăsmuire” privind autorizarea tăierilor diverse
(înlăturarea subarboretului) şi igienă selectivă a arborilor din fondul
forestier gestionat cu obţinerea unui volum de 105,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul ÎI „Vasile Panov” privind renovarea coroanei a unui arţar
american din str. Independenţii, 9, mun. Chişinău.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele primăriei comunei Şişcani, r-nul Nisporeni privind autorizarea
tăierii de conservare rasă a arborilor din fondul forestier gestionat, pe o
suprafaţă de 1,0 ha, cu obţinerea unui volum de 45,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele primăriei comunei Zîrneşti, r-nul Cahul privind autorizarea
tăierii de curăţire a arborilor din fondul forestier gestionat, pe o suprafaţă
de 5,0 ha, cu obţinerea unui volum de 82,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele primăriei comunei Mileştii Mici, r-nul Ialoveni, privind
autorizarea tăierii de igienă rasă a arborilor din fondul forestier gestionat,
pe o suprafaţă de 4,0 ha, cu obţinerea unui volum de 223,0 m3 masă
lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
şi pregătit informaţia despre controlul de stat la folosirea raţională a
resurselor naturale şi protecţiei mediului înconjurător pe ultimele 6 luni ai
anului 2012;
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Efectuat:
o deplasare în s. Mereşeuca, r-nul Ocniţa la cererea Dnei Elena
Gheorghină împreună cu Academia de Ştiinţă a Moldovei referitor la
calcularea vîrstei a 11 arbori de specia nuc.
Întocmit:
un proces-verbal cet. Timercan Sergiu, pe cazul tăierii ilicite a arborilor
în temeiul art. 122 alin.(1) CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă
de 800 lei, prejudiciul cauzat mediului fiind 190,8 lei.
Eliberat:
4 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie:
1). „Extinderea reţelelor de canalizare a s. Corjova, r-nul Criuleni”, primăria
satului Corjova . 2). „Staţie de alimentare cu produse petroliere din str.
Lenin,12/2, s. Congaz, r-nul Comrat” al S.R.L. „Olfedal-Trans”;
3). „Amenajarea depozitului sanitar (DMS) din or. Şoldăneşti”, primăria or.
Şoldăneşti. Aviz restituit fără acordare; 4). „Sistemul de aprovizionarea cu
apă şi canalizare din s. Singureni, r-nul Rîşcani”, primăria s. Singureni.
Participat:
la 17.01.2013 la şedinţa „Managementul durabil al substanţelor chimice”
organizat de Ministerul Mediului;
la şedinţa organizată de Ministerul Mediului (Ţapiş, Nagornîi). „Discuţii
asupra conceptului privind introducerea în proiectul Legii protecţiei mediului
a modalităţii de atribuire în folosinţă a zăcămintelor, de elaborare a
documentaţiei EIM, PE, de eliberare a Acordului de mediu, Autorizaţiei
pentru exploatare”;
la şedinţa organizată de MM (Ţapiş, Tronza) privind rezultatele
implementării prevederilor Memorandului de înţelegere între Ministerul
Mediului şi Instituţia Publică „Fondul Provocările Mileniului” referitor la
elaborarea regulamentelor de implementare a Legii apelor nr.272 din
23.12.2011(„Registrul AFSA, Regulamentul evidenţă şi raportare a
folosinţei apei, Regulamentul privind ghişeul unic, Registrul IDCCAS”),
crearea Platformei comune pentru procedura de autorizare PCAFA;
Primit în lucru:
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 şi ulterioara
expertiză ecologică 2 proiecte de execuţie: 1). „Centrala termică autonomă
a Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” din bd. Dacia, 80/8, mun.
Chişinău”, Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”; 2). „Construcţia iazului
în hotarele administrativ-teritoriale ale primăriei s. Ceadîr, r-nul Leova” al
G.Ţ. „Dragomir Nicolae”.
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c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare.
Numărul de personal - 310.

2.

Resurse
umane
Financiară

3.

Juridică

Examinat:
Proiectul Tratatului între Republica Moldova şi Ucraina privind regimul
frontierei de stat, colaborarea şi asistenţa mutuală în problemele de frontieră;
Proiectul Concepției de comunicare a Ministerului Mediului;

1.

Contribuţia la FEL –conform planului de finanţate s-au aprobat venituri
şi cheltuieli pentru anul 2013 în sumă de 8700,0 mii lei, iar planul precizat pentru
perioada de gestiune ianuarie constituie 400,0 mii lei. De la începutul anului 2013
au fost înregistrate venituri în sumă de 59,4 mii lei, inclusiv săptămîna curentă –
19,3 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de 15.01.2013 constituie –
59,4 mii lei.
Servicii ecologice prestate contra plată.
La situaţia 15.01.2013 suma acumulărilor la venituri constituie 60,1 mii lei, inclusiv
săptămîna curentă – 18,3 mii lei sau cu 14,5% faţă de planul pentru luna ianuarie
(414,5 mii lei).

Participat:
la examinarea cu deplasare în r-nul Drochia a încheierii Judecătoriei Drochia
cu privire la efectuarea expertizei repetate privind repararea prejudiciului
material cauzat mediului.
2. Planificarea activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu A/I

Ecologice pentru săptămîna următoare.
1.

Acţiuni
măsuri

şi De examinat şi supus expertizei/autorizării:
10 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective.
De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.:
solicitarea SRL „Polimer Gaz Construcţii”, mun. Chişinău pe marginea
ordinului 40 din 18.02.2005 „Cu privire la aprobarea regulamentului cadru
privind recepţionarea apelor uzate”;
rapoartele anuale a subdiviziunilor IES;
materialele parvenite din partea primăriei s. Bravicea, r-nul Calaraşi
privind autorizarea tăierii arborilor din fondul forestier gestionat;
materialele parvenite din partea primăriei s. Sociteni, r-nul Ialoveni
privind autorizarea tăierii arborilor din fondul forestier gestionat;
materialele parvenite din partea primăriei comunei Iurceni, r-nul
Nisporeni privind autorizarea tăierii arborilor din fondul forestier
gestionat;
demersul parvenit din partea primăriei s. Suric, r-nul Cimişlia privind
autorizarea tăierii arborilor din fondul forestier gestionat;
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De efectuat:
un raid în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj;
deplasări după caz.
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

Ex.D.Osipov 22-69-15

