Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 15.04.2013 până la 19.04. 2013
Veaceslav Untila, şef, Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax: 226915.
ies@mediu.gov.md; str.Cosmonauţilor 9
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.
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 361 acte de control;
Inspecto- au fost întocmite 380 procese-verbale;
rat.
- au fost prestate servicii în valoare de 56 300 lei, serviciile achitate
constituie 47 453 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 68 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:
- 47 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 20 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 3 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
- 14 avize ale expertizei ecologice de stat;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 9 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 54 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 17 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 27 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;
Articole publicate:
 IE Soroca - „Liceenii soroceni vor să locuiască într-un oraş mai curat” în
ziarul local „Observatorul de Nord” şi „Soroca – mai curată şi mai
amenajată” în ziarul local „Realitatea”.
 IE Leova - Ziarul regional „Cuvîntul Liber” - “ Ziua Mondială a Apei şi
Protecţia resurselor acvatice”.
 IE Sîngerei - Ziarul raional „Ecoul Nostru” - „Ziua pămîntului”;
 IE Edineţ
- Revista „Natura” - „ Educaţia ecologică prinde contur de
pe băncile şcolii”.
 IE Rîşcani - Yarul local - ,,Ziua Pămîntului”, ,,Rezultatele primei etape a
Campaniei de Salubrizare”.
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2.

pagina
web IES

 Raport săptămînal.
 Educaţia ecologică prinde contur de pe băncile şcolii.
 În comuna Budeşti, mun.Chişinău a apărut o practică buna în privinţa
epurării apelor uzate din gospodăria particulară.

3.

Cazuri
relevante

La 17.04.123 seminarul de instruire a colaboratorilor
subdiviziunilor IES din zona de nord a republicii cu agenda
„Aplicarea prevederilor actelor legislative şi normative la perfectarea
materialelor de eliberare a Autorizaţiilor pentru emisia poluanţilor
în aerul atmosferic (AEPA) şi corectitudinea completării registrului
pentru AEPA”; „Aplicarea prevederilor actelor legislative şi
normative la perfectarea materialelor de eliberarea a Autorizaţiilor
de folosinţă specială a apei (AFSA) şi corectitudinea completării
registrului pentru AFSA”.
Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii.

b) Probleme de fond.
1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

Examinat:
şi expediat propuneri în adresa Ministerului Mediului la proiectul Hotărîrilor
de Guvern „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi
completarea unor acte legislative”, „Cu privire la aprobarea modificărilor şi
completărilor ce se operează în unele Hotărîri de Guvern” elaborate de Ministerul
Economiei, în scopul simplificării procesului de autorizare a construcţiilor şi,
respectiv, diminuării barierelor administrative în vederea desfăşurării activităţii de
întreprinzător;
şi expediat răspunsul în adresa S.C. „Valco-Proiect” cu privire la atribuţiile
expertizei ecologice şi evidenţierea unor insuficienţe în urma examinării proiectelor
de execuţie „Aprovizionarea cu apă potabilă şi sistemul de canalizare a s. Cîietu, rnul Cantemir”, „Alimentarea cu apă şi canalizarea, s. Tomaiul Nou, r-nul Leova”;
întocmit şi expediat răspunsul la solicitarea primăriei mun. Bălţi cu privire
la accesul liber şi gratuit la baza informaţională de date a Agenţiei Ecologice Bălţi
întru executarea Legii nr.161 din 22.07.11 privind implementarea ghişeului unic în
desfăşurarea activităţii de întreprinzător ;
inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberat
autorizaţiile de emisii respectiv pentru 1 întreprindere-F.P.C.„Largofar” S.R.L., com
. Larga, r-nul Briceni;
şi pregătit răspuns către „Apele Moldovei” referitor la oprirea cursului r.
Camenca în rl Glodeni;
şi pregătit răspuns către Procuratura generală privind verificarea poluării
mediului cu produse petroliere pe teritoriul zăcămîntului Văleni;
şi avizat proiectul „Amenajarea fîntînii publice din s. Zamcioji rl Străşeni”.
şi avizat 2 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului;
şi avizat 6 dosare ale produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
şi pregătit răspuns la 3 proiecte de hotărîri a Guvernului Republici Moldova
„Cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a terenurilor”.
materialele primăriei satului Moleşti, raionul Ialoveni privind autorizarea
tăierii de igienă a arborilor din fondul forestier gestionat, pe o suprafaţă
totală de 4,7 ha, cu obţinerea unui volum de 42,0 m masă lemnoasă.
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materiale ÎM „Asociaţiei de Gospodărire a Spaţiilor Verzi”, privind
eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de igienă a 17 arbori din bd.
Dacea, 80/3 , mun Chişinău.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele ÎM „Asociaţiei de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” privind
autorizarea tăierii diverse a unui arbori din str. Armeană,6, mun. Chişinău.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele ÎM „Asociaţiei de Gospodărire a Spaţiilor Verzi”, privind
eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de igienă a 6 arbori din bd.
Gagarin,14 , mun Chişinău.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
Întocmit:
un proces-verbal cet. Grigoraş Vladimir pentru circulaţia produselor
lemnoase fără acte legale de provenienţă în temeiul art. 142 alin. (2) Cod
contravenţional al RM, fiindu-i aplicată amendă de 200 lei.
un proces-verbal SRL „Pierlele
Nistrului” pentru neîndeplinirea
prevederilor legislaţiei privind expertiza ecologică de stat în temeiul art.
156 Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată amendă de 6000 lei.
un proces-verbal cet. Crasnojon Mihail pe cazul încălcarea regulilor de
gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154 alin. (1) Cod contravenţional al
RM, fiindu-i aplicată amendă de 400,0 lei.
un proces-verbal cet. Bodean Alexandr pe cazul încălcării regulilor de
spălare a vehiculelor în temeiul art. 109 alin. (3) Cod contravenţional al
RM, fiindu-i aplicată amendă de 400,0 lei.
un proces-verbal cet. Sîrghi Vasile pe cazul încălcării regulilor de protecţie
a resurselor piscicole şi a regulilor de pescuit în temeiul art. 114 alin. (1)
Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată amendă de 400,0 lei.
un proces-verbal cet. Douţu Nicolai pe cazul încălcării regulilor de
protecţie a resurselor piscicole şi a regulilor de pescuit în temeiul art. 114
alin. (2) Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată amendă de 100,0 lei.
un proces-verbal cet. Lungu Gheorghe pe cazul încălcării regulilor de
protecţie a resurselor piscicole şi a regulilor de pescuit în temeiul art. 114
alin. (1) Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată amendă de 400 lei.
un proces-verbal SRL „Asamblor” pentru neîndeplinirea prevederilor
legislaţiei privind expertiza ecologică de stat în temeiul art. 156 Cod
contravenţional al RM, fiindu-i aplicată amendă de 8000,0 lei.
A fost încheiat un proces-verbal cet. Taievorbă Vasile pe cazul încălcării
regulilor de protecţie a resurselor piscicole şi a regulilor de pescuit, în
temeiul art. 114 alin. (1) Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată
amendă de 400,0 lei.
un proces-verbal cet. Cravcencu Alexandru pe cazul încălcării regulilor
de protecţie a resurselor piscicole şi a regulilor de pescuit în temeiul art.
114 alin (5) Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată amendă de
3000,0 lei şi prejudiciu de 640 lei.
un proces-verbal CA „Air Moldova” ÎS pentru încălcarea regulilor de
gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154 alin (1) Cod contravenţional al
RM, fiindu-i aplicată amendă de 4000,0 lei.
un proces-verbal cet. Boiarschi Ghenadie pe cazul încălcării regulilor de

Raport de activitate a IES

gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154 alin (1) Cod contravenţional al
RM, fiindu-i aplicată amendă de 400,0 lei.
un proces-verbal SA „Moldelina” pentru încălcarea regulilor de gestionare
a deşeurilor în temeiul art. 154 alin (1) Cod contravenţional al RM, fiindui aplicată amendă de 4000,0 lei.
un proces-verbal cet. Vasilev Ion pentru încălcarea regulilor de protecţie a
resurselor piscicole şi a regulilor de pescuit în temeiul art. 114 alin (1)
Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată amendă de 400,0 lei.
un proces – verbal cet. Doncila Sergiu pentru încălcarea regulilor de
protecţie a resurselor piscicole şi a regulilor de pescuit în temeiul art. 114
alin (1) Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată amendă de 400,0 lei,
prejudiciul cauzat mediului fiind de 1640 lei.
un proces-verbal cet. Apcel Teodor pentru încălcarea regulilor de protecţie
a resurselor piscicole şi a regulilor de pescuit în temeiul art. 114 alin (1)
Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplecată amendă de 200,0 lei,
prejudiciul cauzat mediului fiind de 200,0lei.
Eliberat:
10 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie
1. „Lucrări de proiectare a staţiei de epurare a apelor uzate, staţiei de pompare
şi extinderea reţelelor de canalizare a or. Teleneşti”, primăria oraşului
Teleneşti ;
2. „Proiectarea reabilitării sistemului de irigare Criuleni, r-nul Criuleni”,
Fondul Provocările Mileniului Moldova;
3. „Aprovizionarea cu apă potabilă şi sistemul de canalizare a s. Cîietu, r-nul
Cantemir”, primăria comunei Cîietu ;
4. „Salubrizarea localităţilor din raioanele Nisporeni, Străşeni şi Călăraşi.
Poligonul pentru depozitarea deşeurilor menajere solide în or. Nisporeni”,
Agenţia de Dezvoltare Regională Centru;
5. „Reconstrucţia sistemului de alimentare cu apă ţi canalizare din satul Sireţi,
r-nul Străşeni”, primăria satului Sireţi;
6. „Apeductul Leova-Sîrma-Tochile Răducani-Sărata-Răzeşti-Tomai, r-nul
Leova”, Consiliul raional leova;
7. „Alimentarea cu apă şi canalizarea satului Trifeşti, r-nul Rezina”, primăria
satului Trifeşti;
8. „Proiectarea reabilitării sistemului de irigare Lopatna, r-nul Orhei”, Fondul
Provocările Mileniului Moldova;
9. „Canalizarea satului Roşu, r-nul Cahul cu conectarea la sistemul de
canalizare a or. Cahul”, primăria satului Roşu ;
10. „Proiectarea rezervorului de captare a apei (Bazin acvatic) din s. Dereneu,
r-nul Călăraşi” al persoanei fizice Spînu Nicolae.
Participat:
la 10.04.2013, colaboratorii Direcţiei Expertiza Ecologică şi
Autorizaţii de Mediu, Holban Valeriu, Osoianu Oxana la invitaţia
domnului Stankevici Victor, conducător al S.C. „Tiluana” S.R.L.
reprezentant în Moldova al S.A.Î. „August ir Co”, Lituania, au asistat
la lucrările de ajustare a staţiei de epurare biologică a apelor uzate
menajere din gospodăria particulară din comuna Budeşti, mun.
Chişinău, proiectată, construită, pusă în funcţiune şi supravegheată
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de S.C. „Tiluana” S.R.L. cu amplasarea informaţiei pe site-ul IES
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 a 9
proiecte de execuţie:
1. „Proiectarea rezervorului de captare a apei (Bazin acvatic) din s. Dereneu, rnul Călăraşi” al persoanei fizice Spînu Nicolae;
2. „Construcţia unui tunel de scurgere a apelor pluviale din beton armat cu
instalarea unei construcţii comerciale din com. Grătieşti, mun. Chiţinău, şos.
Balcani, km.1” al „Selida-Lux” S.R.L;
3. „Apeduct de grup pentru alimentare cu apă a 12 localităţi, r-nul Ungheni. Lot
2, Lot 3, Lot 4”;
4. „Alimentarea cu apă ţi canalizare a comunei Risipeni, r-nul Ungheni”,
primăria comunei Risipeni ;
5. „Sistemul de canalizare din s. Roţcani, r-nul Anenii Noi”, primăria satului
Roţcani;
6. „Centrala termică pe bază de biomasă a şcolii primare din s. Hărbovăţ, r-nul
Anenii Noi” al „Constanta Prim” S.R.L;
7. „Centrala termică pe bază de biomasă a liceului din s. Varniţa, r-nul Anenii
Noi” al „Constanta Prim” S.R.L.;
8. „Centrala termică pe bază de biomasă a gimnaziului din s. Coştangalia, r-nul
Cantemir” al „Constanta Prim” S.R.L;
9. „Centrala termică pe bază de biomasă a gimnaziului din s. Zolotievca, r-nul
Anenii Noi” al „Constanta Prim” S.R.L.

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

3.

Resurse
umane
Financiară

Juridică

Numărul de personal - 310.
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 – aprilie ) constituie 4600,0 mii lei. De la începutul
anului 2013 au fost înregistrate venituri în sumă de 5830,1 mii lei, inclusiv
săptămîna curentă – 338,5 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de 19.04.2013 constituie –
4233,2 mii lei.
Servicii ecologice prestate contra plată.
La situaţia 19.04.2013 suma acumulărilor la venituri constituie 1237,2 mii lei,
inclusiv săptămîna curentă – 86,5 mii lei sau cu 68,7% din cele planificate pentru
4 luni - 1800,9mii lei.
Soldul disponibil este de 44,2 mii lei.
Examinat:
- proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind controlul
şi supravegherea de stat a activităţilor nucleare, radiologice şi regimului de
neproliferare a armelor nucleare (Regulament), înaintat Ministerului Mediului spre
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avizare (nr. 01-04/95 din 25.03.2013) de către Agenţia Naţională de Reglementare a
Activităţilor Nucleare şi Radiologice, fiind perfectat avizul şi expediat Ministerului
Mediului;
- proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce
se operează în Hotărîrea guvernului Republicii Moldova nr. 672 din 28.05.2002,
fiind elaborat avizul corespunzător;
- solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 426/09 din 12.04.2013
privind eliberarea mandatului de control şi deciziei de control pentru efectuarea
controlului inopinat în temeiul solicitării curţii de Conturi din 12.04.2013, fiind
perfectat răspunsul respectiv;
- solicitarea Agenţiei Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice privind eliberarea mandatului de control şi deciziei de control pentru
efectuarea controlului planificat la Expediţia Hidrogeologică din Moldova, fiind
perfectate mandatele şi deciziile respective şi expediate solicitantului;
- solicitarea Agenţiei Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice privind eliberarea mandatului de control şi deciziei de control pentru
efectuarea controlului planificat la Laboratorul Chimic Radiometric al SPC şi SE
MAI, fiind perfectate mandatele şi deciziile respective şi expediate solicitantului;
- informaţiile Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale referitor la rezultatele
controalelor efectuate la SRL „Silmax-Exim”, SRL „Zavricico-Prim”, şi SA
„Cariera Cobusca”, fiind sistematizate şi expediate Cancelariei de Stat potrivit
prevederilor Legii privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
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:
23 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective.
De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.:
materialele autorizaţiilor de folosinţă specială a apei (AFSA) pentru 2
întreprinderi: SEB Coloniţa a S.A. ”Apă-Canal Chişinău”; SEB Goianul Nou a
S.A. ”Apă-Canal Chişinău”;
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile de emisii AEPA respective pentru 6
întreprinderi.
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, informaţii cum au fost realizate unele hotărîri
şi dispoziţii ale Guvernului, ale Colegiului Ministerului, Curţii de Conturi etc.
solicitarea dlui A. Droni, Vicepreşedintele Comitetului Executiv al CSI,
privind actualizarea informaţiei referitor la respectarea regulilor de protecţie a
mediului la proiectarea, construcţia şi exploatarea drumurilor auto internaţionale.
interpelarea dlui Igor Dodon, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova,
de a examina cu ieşire la faţa locului adresarea unui număr mare de locuitori din
străzile Calea Ieşilor, 19b, Pavel Boţu, 66 şi V. Belous, 49, mun. Bălţi referitor la
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legalitatea construcţiei obiectului „Staţie de alimentare a automobilelor cu produse
petroliere şi hidrocarburi gazoase lichefiate în mun. Bălţi, str. Calea Ieşilor şi str.
Glodenilor” al „Metalix Plus” S.R.L.;
petiţia colectivă a locatarilor or. Ungheni în vederea construcţiei reţelelor
de apeduct şi canalizare.
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

