Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 14.07.2012 până la 20.07. 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/I Ecologice.
Realizări
totalizato- Realizări mai importante din activitatea de bază:
are
pe
- au fost întocmite 346 acte de control;
Inspecto- au fost întocmite 129 procese-verbale;
rat.
- au fost prestate servicii în valoare de 40 621 lei, serviciile achitate
constituie 42 747 lei;
În contextul acţiunilor de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 24 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:
- 19 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 26 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 13 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 3 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
 Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 4 proiecte de
execuţie.
 S-a participat în lucru a 58 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 14 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
 Au fost examinate şi s-a răspuns la 48 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;
 Publicate articole - 1;
 Emisiuni radio, TV - 3.

b) Probleme de fond.
Sarcinile cu caracter operativ pentru săptămâna raportată:
Executor: dna V.Andronic.
 a pregătit şi prezentat în adresa Ministerului Mediului informaţia referitor la
soluţionarea problemei ce ţine de evacuarea şi distrugerea stocurilor de
pesticide perimate, inclusiv a poluanţilor organici persistenţi de pe teritoriul
Republicii Moldova;
 a pregătit şi prezentat Nota informativă referitor la starea depozitului de
deşeuri din com. Ţînţăreni, raionul Anenii Noi şi a depozitului din str.
Uzinelor, municipiul Chişinău;
 a pregătit şi prezentat în adresa Ministerului Mediului informaţia cu privire
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la activitatea pe primul semestru, 2012 a AE Chişinău şi IE Floreşti.
Executor: dna L.Marian.
 a pregătit informaţia privind activitatea IES în domeniul utilizării şi
protecţiei apelor în trimestrul II, anul 2012 pentru Buletinul periodic
„Cronica Apelor”;
 a solicitat din teritoriu informaţia privind nivelul de asigurare cu reţele de
alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor în ţară în perioada 2001-2012
(termenul - pînă la 26.07.2012).
Executor: dl V. Dumneanu.
 a pregătit nota informativă cu privire la efectuarea controlului în vederea
determinării legalităţii construirii unui obiectiv în fîşia de protecţie a r. Răut,
s.Tribujeni, r-nul Orhei la sesizarea deputatului Parlamentului R.Moldova, dl
S.Grişciuc din 11 iulie 2012 SG nr.83.
Notă.
La 19.07.2012 a fost efectuat un control privind legalitatea construirii
obiectivului. Examinînd situaţia la faţa locului, s-a constatat că, obiectul
sesizării cuprinde 2 sectoare de teren care au fost atribuite în fîşia de
protecţie a r.Răut. La momentul efectuării controlului, beneficiarul „Zonei
de agrement” – primăria Tribujeni nu a prezentat proiectul tehnic de
executare a lucrărilor , deoarece acesta încă nu există, însă primăria a
admis unele lucrări de construcţie, care se manifestă prin edificarea unui
gard capital.
Executor: dl V.Găluşcă.
 a pregătit o notă informativă amplă pentru domnii viceminiştri Rodion
Bajureanu şi Chirică Lazăr cu privire la activităţile de extragere şi ardere a
pietrei de var în Defileul „Trinca” (s.Trinca, r-nul Edineţ).
Notă.
Au fost identificate toate acţiunile întreprinse de către Inspectorat prin
intermediul Inspecţiei ecologice Edineţ în cadrul controalelor şi raidurilor
efectuate pe parcursul anilor 2010 – iulie 2012, inclusiv datele privind
încheierea proceselor-verbale contravenţionale şi sancţiunile aplicate în
privinţa persoanelor fizice care au practicat activităţi ilicite pe teritoriul
monumentului naturii, precum si în privinţa primarului s. Trinca, dlui A.
Gudumac pentru neexecutarea indicaţiilor obligatorii prescrise în actele de
control. Totodată, s-a indicat măsurile care urmează a fi întreprinse în
vederea stopării extragerii şi arderii pietrei de var, care sunt de competenţa
administraţiei publice locale cu suportul inclusiv şi a administraţiei publice
raionale.
Executor dl N.Caliniuc.
 a examinat adresările parvenite către Inspectoratul Ecologic de Stat
referitor la ameliorarea locurilor de agrement în zona de protecţie a apelor
din preajma bazinului acvatic Danceni.
Notă.
S-a constatat că Inspecţia Ecologică Ialoveni a încheiat directorului S.A
„Pescăruş Danceni”, Borta Vitalie un proces-verbal pe cazul încălcării
regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154 alin. (1) Cod
contravenţional al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de
8000 lei. Totodată a fost întocmit şi un act de control, unde i s-a dat
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indicaţii obligatorii de salubrizat zona de protecţie a bazinului acvatic şi
de instalat tomberoane de acumulare a deşeurilor menajere solide în zona
şi fîşia de protecţie a bazinului acvatic dat.
Executor: dna V.Busuioc.
 a inspectat legalitatea activităţii S.A. „IDT Bardar” şi gestionării deşeurilor
abatorului. A fost întocmit un act de inspectare cu prescripţii obligatorii.
Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

Examinat:
 petiţia dlui Serghei Stratan cu privire la poluarea apelor de suprafaţă cu
apele uzate neepurate de la Internatul psihoneurologic din sat. Bădiceni,
raionul Soroca.
Notă.
La moment staţia de epurare a instituţiei cu capacitatea de 50 m3/zi de ape
reziduale funcţionează. Prin actul de control nr.053766 din 14.07.2012,
administraţiei instituţiei medicale i-au fost prescrise indicaţii obligatorii în
vederea efectuării reparaţiei curente a ţevilor şi decantoarelor, efectuării
controlului analitic a eficacităţii funcţionării staţiei de epurare, evacuării
nămolului acumulat în decantor pe teren special destinat pentru depozitare
şi întocmirii registrului de evidenţă permanentă a apelor reziduale conform
formularului nr.13. Celelalte aspecte menţionate în petiţie nu ţin de
competenţa organelor de mediu.
 demersul dlui Ion Cozonac, locuitorul oraşului Orhei cu privire la
incomodităţile de trai provocate de mirosul neplăcut.
Notă.
Ca rezultat, în prealabil s-a stabilit că sursa de poluare a aerului atmosferic
(miros neplăcut) care persistă în or. Orhei sunt platformele de nămol a
staţiei de epurare a or. Orhei. Stabilirea definitivă a sursei de poluare este
posibilă în baza investigaţiilor de laborator, efectuate de către laboratorul
Centrului de Sănătate Publică Orhei.
 problema abordată de către dl Nicolae Căldăraru, şeful Inspecţiei ecologice
Basarabeasca, în cadrul întîlnirii în teritoriu din data de 19 iunie 2012 cu dl
Vladimir Grosu, viceministrul justiţiei, referitor la modificarea Codului
contravenţional întru lichidarea unui şir de divergenţe privind pedepsele
pentru nerespectarea regulilor ecologice.
Notă.
S-a adus la cunoştinţă că la moment, în cadrul Parlamentului Republicii
Moldova, se află în procedură de examinare un proiect de lege, fiind
iniţiativa legislativă a unui grup de deputaţi în Parlament, potrivit căruia va
fi rezolvată problema apărută în legătură cu aplicarea sancţiunii de
demolare prevăzută de art. 116 alin. (2) al Codului contravenţional. De
asemenea, s-a informat că la data de 04 iulie 2012, procurorul secţiei
investigaţii financiar-economice a Procuraturii Generale, dl Oleg Sajin, a
emis ordonanţa privind începerea urmăririi penale în baza art.329 alin.(2)
lit.b) Cod penal al R.Moldova, pe faptul îndeplinirii necorespunzătoare de
către factorii de decizie ai Primăriei satului Trinca, raionul Edineţ a
obligaţiilor de serviciu ca rezultat al unei atitudini neglijente faţă de ele, cu
provocarea de urmări grave, cauza fiind remisă pentru organizarea
conducerii urmăririi penale Procuraturii Anticorupţie.
 şi pregăti răspuns la petiţia colectivului SA „Coloana Specializată Mobilă
Mecanizată nr.67”, adresată Prim-vicepreşedintelui Parlamentului
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R.Moldova, referitor la identificarea mijloacelor financiare pentru finalizarea
lucrărilor de consolidare a terenului afectat de alunecări din str. Ţiolcovshi,
mun. Bălţi.
Notă.
Petiţionarii au fost informaţi, că societatea este în drept să depună la FEN
cerere de solicitare a grantului;
şi pregătit răspuns la demersul Ministerului Agriculturii şi Industriei
Alimentare adresat Guvernului R.Moldova referitor la distrugerea
poluanţilor organici persistenţi;
şi pregătit răspuns la declaraţia Consiliului comunei Bubuieci către
Guvernul Republicii Moldova referitor la problemele ecologice create în
localitate ca rezultat al amplasării în preajma comunei Bubuieci a staţiei de
epurare a municipiului Chişinău, depozitării nămolului de la staţia de epurare
pe sectoarele de teren agricole, amenajării şi funcţionării depozitului de
deşeuri menajere solide;
şi pregătit răspuns Comisiei proiecţie socială, sănătate şi familie referitor la
examinarea plîngerii dnei Raisa Gorea, locuitoarea or. Teleneşti, str.
Renaşterii, 62, care a fost sancţionată contravenţional de către IE Teleneşti
Comisia a fost informată că acţiunile IE Teleneşti sunt legale;
şi pregătit răspuns la solicitarea Centrului pentru Combaterea Crimelor
Economice şi Corupţiei al R.Moldova, referitor la legalitatea Carierii
Micăuţi. CCEC a fost informat, că controlul folosirii raţionale şi protecţiei
subsolului este exercitat de către AGRM;
materialele ÎM „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” privind
eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăieri de igienă a 27 arbori din str.
Grigore Ureche, mun. Chişinău.
Notă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
materialele ÎM „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” privind
eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăieri de igienă a unui arbore de
specia arţar american din str. Cosmonauţilor, 9, mun. Chişinău.
Notă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
şi avizat proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii
Guvernului nr.558 din 22.07.2011 privind măsurile de urgenţă din domeniul
fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspândirea în RM a unor
organisme de carantină;
inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul
atmosferic şi
eliberate Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 6 întreprinderi;
şi avizat 2 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului;
şi avizat 2 proiecte de Hotărîre a Guvernului cu privire la schimbul,
modificarea categoriei de destinaţie a terenului;

Întocmit:
 şi expediat răspuns în adresa Agenţiei de Cooperare a Germaniei referitor
la examinarea documentaţiei de proiect „Amplasarea blocului de
compactare a deşeurilor din or. Şoldăneşti”;
 un proces-verbal dlui Răzglov Anatol pe cazul tăierii ilegale şi vătămarii
arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin.(3) Cod contravenţional al
R.Moldova, fiind aplicată amendă în mărime de 1000 lei. Prejudiciul
cauzat mediului constituie 3780,0 lei

Raport de activitate a IES


un proces-verbal dlui Prohov Vladimir, 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.(3) Cod contravenţional al R.Moldova,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 600 lei.

Elaborat:
 și înaintat propuneri în adresa Ministerului Mediului la Indicaţiile Domnului
Vladimir Filat, Prim-ministru al Republicii Moldova, expuse în cadrul
ședinței Guvernului din 25.06.12, nr.1436-702/2 din 2 iulie 2012 și nr.0105132 din 02.07.12 din18.06.12 cu privire la restabilirea șenalelor navigabile
ale rîului Prut și fluviului Nistru, inclusiv explorarea nisipului și prundișului
din aceste două cursuri de apă.
Participat:
 la 17-19.07.12 la seminarul regional cu genericul „Implementarea Sistemului
Global Armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice (GHS)
în țările Europei Centrale și de Est” organizat de Ministerul Mediului în
parteneriat cu Institutul de Treninguri și Cercetări al ONU (UNITAR) în
cadrul proiectului „Evaluarea și consolidarea capacității naționale și
regionale pentru implementarea sistemului respectiv, finanțat de Fondul de
Trust al Programului de start Rapid în cadrul abordării Strategiceîn
Domeniul Managementului Internațional al Substanțelor Chimice (SAICM);
 la şedinţa grupului de lucru pentru elaborarea legislaţiei secundare, conform
Legii Apelor, desfăşurată de Ministerul Mediului cu suportul proiectului
Asistenţă Tehnică pentru Implementarea Programelor Politicilor Sectoriale
în domeniul Apelor;
 pe 16, 17, 18 iulie, 2012 în lucrul comisiei interministeriale (la indicaţia
Guvernului rr.0105-124 din 18.06.2012) condusă de Ministerul
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor privind evaluarea stării
tronsonului feroviar Cahul – Giurgiuleşti şi identificarea soluţiilor de
reabilitare aacestuia, surselor necesare pentru asigurarea capacităţii portante
a liniei de cale ferată şi circulaţiei sigure a mărfurilor şi pasagerilor.
 pe 17.07.12 la şedinţa de lucru convocată de Ministerul Transporturilor şi
Infrastructurii Drumurilor cu privire la executarea dispozițiilor nr.1436702/2 din 02.07.2012 şi nr.0105-132 din 02.07.2012 al Domnului Vladimir
Filat, Prim-ministru ale Republicii Moldova, referitor la argumentarea
necesităţii executării lucrărilor de curățare a șenalului navigabil a r. Prut și
alocarea mijloacelor financiare din Fondul Ecologic Național la elaborarea
unui plan complex de acțiuni.
Primit în lucru:
 4 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.
Eliberat:
 3 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie;

a) Probleme de asistenţă şi dezvoltare.
1.

Resurse

Numărul de personal - 310.
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umane

2.

Financiară

II.
1.

În perioada 16.07.12-20.07.12 s-au aflat în concediu de odihnă 62 persoane, în
concediu neplătit – 8 persoane, în concediu medical – o persoană.
Pentru perioada 23.07.12-27.07.12 se vor afla în concediu de odihnă 50 persoane, în
concediu neplătit – 4 persoane, concediu medical – o persoană.
Contribuţia la FEL – de la începutul anului 2012 au fost înregistrate venituri în
sumă de 7 159,5 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 34,09 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 19.06.2012, constituie – 5 219,6
mii lei.
Serviciile ecologice prestate contra plată acordate la solicitarea beneficiarilor,
constituie 2 121, 9 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 56,3 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de 19.06.2012 constituie – 456,5
mii lei.
Cheltuielile curente pentru funcţionarea Inspectoratului cu subdiviziunile teritoriale
sunt acoperite din contul veniturilor obţinute de la serviciile prestate.

Planificarea activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu A/I
Ecologice pentru săptămîna următoare.

Acţiuni
măsuri

şi De examinat şi supus expertizei/autorizării:
 18 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective;
 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 4
întreprinderi;
 condiţiile deversărilor limitat admisibile (DLA) de poluanţi cu apele uzate în
apele de suprafaţă şi eliberarea Autorizaţiei de folosinţă specială a apei
(AFSA) pentru 1 întreprindere.
De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.:
 cu deplasare în teren, solicitarea primăriilor Brânza, Cîşliţa Prut,
Giurgiuleşti, Slobozia Mare şi Văleni, raionul Cahul referitor la selectarea
terenului pentru proiectarea şi construirea unui depozit regional de deşeuri
menajere solide;
 interpelarea Deputatului în Parlamentul R.Moldova, dlui Igor Corman
referitor la problema cimitirului de pesticide din satul Cişmichioi, raionul
Cahul;
 petiţia Î.I. „Achimov Alexandru” cu privire la retragerea Avizului de
acordare a inventarului şi autorizaţiei de emisii în aerul atmosferic pentrtu
tipografia S.A. „Crio” din str. Biruinţei, 10, or. Criuleni;
 petiţia Î.P. „Pădureanca” (dl L. Prodan) cu privire la legalitatea începerii
lucrărilor de construcţie a unei sonde arteziene pe terenurile Întovărăşirii
Pomicole menţionate din s. Micleşti, r-nul Criuleni;
 solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al
Republicii Moldova privind examinarea proiectului de lege „Codul
Urbanismului şi Construcţiilor”;
 solicitarea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru referitor la examinarea şi
avizarea proiectului de hotărîre a Guvernului „Cu privire la transmiterea şi
modificarea destinaţiei unor terenuri” (construcţia tronsonului de cale
ferată Cahul-Giurgiuleşti);
 solicitarea Ministerului Mediului referitor la examinarea „Regulamentului
privind prevenirea poluării din activităţi agricole”;
 solicitarea Ministerului Mediului referitor la examinarea „Regulamentului
privind cerinţele de calitate pentru apele de suprafaţă”;
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 solicitarea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru referitor la examinarea şi









avizarea proiectului de hotărîre a Guvernului „Cu privire la modificarea
destinaţiei unui teren” (proprietate privată a cetăţenilor Popa Valeriu şi
Rusu Liliana din extravilanul com. Truşeni, mun. Chişinău;
plîngerea dlui Stoicov Stepan referitor la gestionarea de către S.R.L.
„Colomeeţ Valentin” a zăcămîntului de nisip „Moscovei” pentru
construcţe;
adresarea „AMG Agro Management Grup” din str. Mihai Viteazul,11, or.
Chişinău cu privire la efectuarea măsurării emisiilor de poluanţi în
atmosferă de la secţia de prelucrare a metalului a S.R.L. „Aralit” de pe
terenul fostei uzine de tractoare din munucipiu;
scrisoarea SRL „Sinax” privind tăierea arborilor din mun. Chişinău, str.
Ghioceilor, 1;
scrisoarea Serviciului Informaţii şi Securitate privind tăierea arborilor în
şos. Balcani, mun. Chişinău;
materialele Administraţiei Mănăstirii Hîncu privind eliberarea autorizaţiei
de tăiere selectivă de igienă pentru anul 2012;
scrisoarea SRL „Dufremol” privind acordarea unui lot pentru proiectare şi
construcţia unui magazin.

De efectuat:
 monitorizarea informaţiei referitor la depistarea cauzelor de utilizare
ilegală a apei din r. Nistru în scop de irigare;
 un raid în vederea depistării şi contracarării cazurilor de braconaj, tăieri
ilicite şi de pescuit ilicit.
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

Ex. D.Osipov, 226915

Valentina ŢAPIŞ

