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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
totalizatoare
pe Realizări mai importante din activitatea de bază:
Inspecto- au fost întocmite 222 acte de control;
rat.
- au fost întocmite 42 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 27 820 lei, serviciile achitate
constituie 27 247 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 6 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:
- 40 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 23 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 70 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 2 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 5 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 23 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 23 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;
Publicate articole:
 IE Ştefan-Vodă - în ziarul raional ,,Prier un material ecologic cu tema
,,Problemele de colaborare a APL cu serviciile desconcentrate în teritoriu”.
 IE Cantemir - Ziarul raional – „Curier de Cantemir” – un articol „Perioada
braconajului”.
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2.

pagina
web IES

3.

Cazuri
relevante



„Consolidarea controlului ecologic de stat prin colaborare cu alte
structuri guvernamentale şi organizaţii obşteşti”.

Raportul săptămînal.

Vizite de lucru în agenţii şi inspecţii.

b) Probleme de fond.
1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

Examinat:
petiţia d-nei P. Cucuruean din or. Bălţi referitor la evacuarea neautorizată
a apelor uzate de către cet. Harlamov M. din str. Lomonosov, 21 or. Bălţi.
Notă:
În rezultatul efectuării controlului cu deplasare la faţa locului de către AE
Bălţi faptele expuse în conţinutul petiţiei s-au adeverit. D-nei Maria
Harlamov în temeiul art. 109 (1) CC al R.Moldova, i-a fost încheiat un
proces-verbal cu privire la contravenţie (nr. 022246 din 07.12.2012) şi
aplicată sancţiunea sub formă de amendă în mărime de 20 unităţi
convenţionale, prin actul de control ecologic nr. 058702 din 07.12.2012, i-a
fost prescrisă indicaţia obligatorie în vederea construcţiei haznalei conform
punctelor 3.5 – 3.9 ale Normelor şi regulilor în construcţie 2.04.03-85 şi art.
47 lit. b) al Legii nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecţia mediului
înconjurător.
solicitarea Primăriei Mărculeţi, r-nul Floreşti referitor la acordarea unui grant
din Fondul Ecologic Naţional (FEN) pentru realizarea proiectului de
amenajare şi salubrizare a albiei r. Răut, precum şi a căilor de acces şi
terenurilor aferente acestuia.
Notă:
Pentru soluţionarea problemei abordate este necesar ca propunerile de
proiect să fie prezentate la Fondul Ecologic Naţional, unde vor fi examinate
la şedinţa Consiliului de Administrare al FEN.
demersul deputatului în Parlamentul R.Moldova, dl.G. Brega referitor la
depozitarea produselor medicale de către SA „Balcan Farmaceuticals” din
or. Chişinău.
informaţia la solicitarea Ministerului Mediului şi Pădurilor din România
referitor la examinarea materialelor de evaluare a impactului asupra mediului
pentru proiectul „LEA 400 kV Suceava – Bălţi pentru porţiunea de proiect
de pe teritoriul României”;
şi expediat răspuns la solicitările d-nei Simona BADESCU – expert al
Uniunii Europene (HCI Environment): 1. Care sunt documentele pentru
acreditarea unei personae juridice pentru elaborarea EIM (evaluarea
impactului asupra mediului) şi, dacă sunt valabile acreditările eliberate de
Ministerul Mediului şi Pădurilor din România. 2. Care sunt actele legislative
prin care au fost transpuse în legislaţia din Republica Moldova Directivele
EIA 85/337/CEE şi SEA (2001/42/CE;
şi eliberat materialele pentru Autorizaţiile de folosinţă specială a apei
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(AFSA) (1 întreprindere: 1. AFSA – S.A. „JLC”, str. Sarmizegetusa, 90, or.
Chişinău);
condiţiile deversărilor limitat admisibile (DLA) de poluanţi cu apele uzate în
apele de suprafaţă pentru 1 întreprindere.( Î.M. „ Apă-Canal” or. Vulcăneşti,
str. Herţen,34, or. Vulcăneşti ), în legătură cu necesitatea efectuării
expertizei ecologice a proiectului de reabilitare a staţiei de epurare biologică
a or. Vulcăneşti;
inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberate
autorizaţiile de emisii respective pentru 3 întreprinderi;
şi expediat răspuns în adresa dlui Blanovschi Radu, or. Chișinău, bd. Dacia,
28, ap.197 referitor la prezenta copiilor materialelor prospecțiunilor
geologice prin care a fost stabilit nivelul apelor freatice indicat în Avizul
Expertizei ecologice de stat nr.464-01-08/1-668 din 06.04.2009 în Avizul
nr.01-31/76 din 23.05.12, - eliberate de Agenția Ecologică Chișinău;
şi avizat 4 materiale de modificarea a categoriei destinaţiei terenului;
şi avizat 2 proiecte de Hotărîre a Guvernului referitor la modul de schimbare
a destinaţiei;
materialele primăriei s. Logăneşti, r-nul Hînceşti privind autorizarea tăierii
de regenerare rasă a arborilor din fondul forestier gestionat pe o suprafaţă de
1,0 ha cu obţinerea a 45,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
materiale ÎM „Asociaţiei de Gospodărire a Spaţiilor Verzi”, privind
eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăierii la renovarea coroanei, din
parcul Nistrean, mun. Chişinău.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
materialele ÎM „Grădina Zoologică” privind eliberarea autorizaţiei pentru
efectuarea tăierii a 97 arbori de pe teritoriul gestionat.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
materialele primăriei s. Albina, r-nul Cimişlia, privind autorizarea tăierii de
conservare a arborilor din fondul forestier gestionat pe o suprafaţă de 1,0
ha cu obţinerea a 125,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
materialele primăriei s. Rezeni, r-nul Ialoveni privind autorizarea tăierii de
conservare şi curăţirii arborilor din fondul forestier gestionat pe o
suprafaţă de 13,4 ha, cu obţinerea a 562,4 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
materialele primăriei s. Geamănă, r-nul Anenii Noi privind autorizarea
tăierii de conservare şi curăţirii arborilor din fondul forestier gestionat, pe
o suprafaţă de 19,1 ha, cu obţinerea a de 597,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
materialele primăriei satului Troiţcoe, raionul Cimişlia,privind autorizarea
tăierii de conservare şi curăţirii arborilor din fondul forestier gestionat, pe
o suprafaţă de 2,0 ha, cu obţinerea a 50,2 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
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materialele primăriei com. Cuhneşti, raionul Glodeni privind autorizarea
tăierii de igienă şi curăţirii arborilor din fondul forestier gestionat, pe o
suprafaţă de 6,0 ha, cu obţinerea a 117,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
materialele agenţiei „Moldsilva” privind autorizarea tăierilor de produse
secundare pentru anul 2013.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele primăriei s. Săseni, r-nul Călăraşi privind autorizarea tăierii de
conservare din fondul forestier gestionat pe o suprafaţă de 4,0 ha cu
obţinerea a 110 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
Efectuat:
un raid în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj.
Notă:
Ca rezultat au fost întocmite 2 procese verbale pe cazul încălcării
regulilor de vînătoare în temeiul art. 128 al CC al R.Moldova, fiind
aplicate amenzi în sumă de 2000 lei.
Participat:
la 17-18.12.2012 la seminarul organizat de Ministerul Economiei
„Mişcarea liberă a produselor şi barierele tehnice în calea comerţului” la
sugestia Agenţiei Suedeze de dezvoltare internaţională (SIDA);
la 17.12.2012 la masa rotundă a grupului de lucru pentru consolidarea
efortului în susţinerea şi promovarea agriculturii ecologice;
la 19.12.2012 la seminarul de instruire a personalului pentru utilizarea
WEB GIS Portalului de Mediu, Bazei de date privind Deşeurile.
Eliberat:
12 avize ale expertizei ecologice la proiecte de execuţie.
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 5 proiecte de execuţie.

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare.
1.
2.

Resurse
umane
Financiară

Numărul de personal - 310.
Contribuţia la FEL –conform planului de finanţate s-au aprobat venituri
şi cheltuieli pentru anul 2012 în sumă de 8800,0 mii lei, iar planul precizat pentru
perioada de gestiune (ianuarie-decembrie) constituie 8800,0 mii lei. De la începutul
anului 2012 au fost înregistrate venituri în sumă de 10235,81 mii lei, inclusiv
săptămîna curentă – 110,1 mii lei şi s-au executat cheltuieli de casă în sumă de
6227,1 mii lei.
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Soldul disponibil în contul trezorerial (situaţia de la 19.12.2012) constituie –
4008,71 mii lei.
Servicii ecologice prestate contra plată.
La 19.12.2012 suma acumulărilor la venituri constituie 2937,9 mii lei, inclusiv
săptămîna curentă – 30,7 mii lei sau cu 83,6% mai puţin faţă de planul pentru
perioada de gestiune (3515,0 mii lei), diferenţa fiind de 577,1 mii lei. Cheltuielile
pentru întreţinerea curentă a activităţii Inspectoratului constituie 3587,7 mii lei.
3.

Juridică

II.

1.

Examinat:
demersul Ministerului Justiţiei cu privire la prezentarea informaţiei privind
litigiile autorităţilor statului aflate pe rol în instanţele judecătoreşti, precum
şi cererile prealabile adresate privitor la eventualele litigii în instanţele de
judecată şi instituţiile de arbitraj;
proiectul Conceptului privind atribuirea statutului de municipiu unor oraşe reşedinţe de raion;
proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a
capacităţii administrative a autorităţilor Administraţiei publice locale;
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
înaintat de Ministerul dezvoltării regionale şi construcţiilor;
cererea SC „Gioles” SRL cu privire la anularea Hotărîrii Agenţiei ecologice
Chişinău nr. 01-09/1608 din 12.10.2012 pe cauza contravenţională din
31.07.2012.

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

Acţiuni
măsuri

şi De examinat şi supus expertizei/autorizării:
21 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective.
De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.:
demersul Deputatului în Parlamentul R.Moldova dl. Anatolie Dimitriu
referitor la posibilele încălcări de legislaţie de către SA „IDT - Bardar” din
s. Bardar, r-nul Ialoveni;
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile de emisii respectiv pentru 2
întreprinderi;
condiţiile de folosinţă specială a apei (AFSA) pentru 1 întreprindere:
(AFSA – Uzina metalurgică Moldovenească, str. Industrială,1, or. Rîbniţa);
demersul cet.Covaci V. referitor la unele ilegalităţi petrecute în
Rezervaţia Naturală „Prutul de Jos”.
materialele parvenite din partea primăriei s. Cobani, r-nul Glodeni
referitor la autorizarea tăierilor rase de regenerare şi curăţiri;
materialele parvenite din partea primăriei s. Palanca, r-nul Ştefan Vodă
referitor la autorizarea tăierilor rase de pe digul anti-viitură.
De efectuat:
un raid în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj;
deplasări după caz.
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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.

Şeful Inspectoratului
Veaceslav Untila,

Ex.D.Osipov 22-69-15

