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Informaţie
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat
şi a subdiviziunilor sale teritoriale (17.02.12-24.02.12)

Rezumat al activităţii pe Inspectorat.
Realizări mai importante din activitatea de bază:
- au fost întocmite 338 acte de control;
- au fost întocmite 71 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 53 853 lei, serviciile achitate
constituie 36 627 lei;
Inspectorii Aparatului Central au participat:
la şedinţa de organizare a activităţii grupului de lucru responsabil pentru
elaborarea CCTM 2013-2014;
în comisia de lucru privind elaborarea „Planului comun de conlucrare dintre
Serviciul de Grăniceri, Agenţia „Moldsilva”, Serviciul Piscicol şi
Inspectoratul Ecologic de Stat”. S-au concretizat repetat obiectivele şi
urmează ca serviciile menţionate pîna la data de 15.03.2012 să vină cu
proiectul definitiv al planului comun de colaborare;
la inspectarea staţiei de epurare de tip ZUC din or. Orhei. S-a constatat, că
la moment lucrările de construcţie nu se efectuează din cauza condiţiilor
climaterice nefavorabile.
Alte activităţi au fost realizate în volum deplin pe măsura adresărilor
beneficiarilor sau petiţionarilor fără întîrziere.
În această perioadă s-au eliberat:
- 26 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 21 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;

- 8 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 6 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 11 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 32 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 6 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 24 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale.
Publicaţii/emisiuni radio, tv – 5/2.
Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat,
Au examinat:
solicitarea Procuraturii Generale şi scrisoarea Aparatului Preşedintelui
RMoldova parvenită către Ministerul Mediului referitor la pretinsele
încălcări ale legislaţiei de mediu efectuate pe sectorul situat vis a vis de
penitenciarul Departamentului Instituţiilor Penitenciare a RMoldova din
loc.Pruncul, mun. Chişinău şi sa stabilit că, verificarea legalităţii
efectuării intervenţiilor silvotehnice şi a schimbării reliefului în zona dată,
se va efectua după topirea zăpezii;
scrisoarea Direcţiei generale arhitectură şi urbanism a Primăriei
municipiului Chişinău, parvenită către Ministerul Mediului, privind
examinarea posibilităţii expunerii la concurs/licitaţie funciară a unui lot de
pămînt din str. Calea Ieşilor, mun. Chişinău, parte componentă a parcului
„Butoiaş” din mun. Chişinău pentru amplasarea unui obiectiv de menire
culturală, agrement şi alimentaţie publică, şi s-a stabilit că Ministerul
Mediului ar putea acorda terenul propus în baza prevederilor art. 20 din
Legea nr. 591 din 23.09.99 cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor
urbane şi rurale şi în conformitate cu Hotărîrea Guvernului RMoldova nr.
978 din 02.09.2004 privind stabilirea moratoriului la modificarea tramei
stradale şi amplasarea construcţiilor în centrul istoric şi în spaţiile verzi ale
mun. Chişinău, ţinînd cont de modificarile operate la art. 6 din legea
menţionată.
repetat şi au dat răspuns la petiţia cet. Tamara Beşliu, s. Mereşeuca, r-nul
Ocniţa, referitor la tăierea nucilor de pe teritoriul proprietate privată, cu
indicarea adresării în instanţele de judecată în cazul în care i s-au lezat
drepturile asupra proprietăţii private;
şi totalizat informaţia Direcţiei inspectare a florei şi faunei privind
rezultatele controlui de stat a respectării legislaţiei silvice şi a regnului
animal pentru anul 2011;
scrisoarea Preşedintelui raionului Cimişlia dlui Ivan Veveriţa privind
implicarea în redresarea situaţiei la plasarea în teritoriu a serviciilor
desconcentrate regional (cu circumscripţii ce cuprind mai multe raioane), în
special or. Cimişlia ca centru de reşedinţă al Regiunii de Dezvoltare Sud,
prin care au informat că Inspectoratul Ecologic de Stat nu dispune de

servicii desconcentrate regionale, iar în cazul creării unor asemenea
servicii, se va ţine cont de solicitarea privind plasarea serviciului în oraşul
Cimişlia;
proiectul de Lege cu privire la preţuri (tarife) şi reglementarea preţurilor
(tarifelor), iniţiat de Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova şi au
transmis spre avizare autorităţilor conform indicaţiei Guvernului nr. 1417182/1 din 13.02.2012, şi au informat Ministerul Mediului asupra lipsei
obiecţiilor sau completărilor asupra acestuia, fiind posibilă avizarea fără
obiecţii;
petiţia doamnei Agapie Maria referitor la eliberarea autorizaţiei de tăiere a
copacilor eliberată de Inspecţia ecologică Căuşeni dnei Mozan Maria, fiind
perfectat în comun cu Direcţia inspectare a florei şi faunei răspunsul din
partea Ministerului Mediului nr. 10-A/12 din 20.02.2012, în care s-a indicat
că o petiţie identică a fost înaintată în adresa Inspecţiei Ecologice Căuşeni,
la care s-a dat răspuns despre rezultatele examinării, fiind suplimentar
explicate drepturile acesteia în cazul dezacordului cu răspunsul primit,
precum şi posibilităţii contestării procesului-verbal cu privire la
contravenţie şi a hotărîrii emise în instanţa de judecată în temeiul art. 448
al CC al RM, fiind totodată eliberată o copie de pe ordinul de plată
solicitat;
solicitarea Procuraturii mun. Chisinău privind întocmirea unei note ample cu
privire la efectuarea controlului privind ocuparea ilegală a unui lot de pămînt
proprietate municipală din str. Melestiu şi edificarea neautorizată pe terenul
nominalizat a unei case de locuit, fiind perfectat răspunsul în comun cu
Secţia inspectare sol, deşeuri şi substanţe chimice referitor la acţiunile
întreprinse în vederea posibilităţii identificării persoanelor culpabile în
comun cu organele afacerilor interne, cu înaintarea citaţiilor pentru a se
prezenta şi a da explicaţii asupra încălcărilor comise şi încheirii proceselorverbale în temeiul art. 116 alin. (2) Cod contravenţional al RMoldova;
sesizarea Combinatului de produse cerealiere „Cereale-Flor” S.A. privind
scutirea de plata pentru poluarea mediului pe anii 2011 şi 2012, în legătură
cu intentarea în anul 2010 a procesului de insolvabilitate, fiind perfectat
răspunsul în comun cu Direcţia expertiză şi autorizaţii de meduiu, precum
că Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea
mediului nu prevede o astfel de procedură, fiind posibilă, potrivit art.5, doar
deducerea din cuantumul plăţii pentru poluarea mediului a cheltuielilor
legate de valorificarea de către plătitor a mijloacelor destinate realizării
măsurilor de protecţie a mediului;
întocmit şi expediat răspunsul la solicitarea Î.S. „Mina de piatră din Mileştii
Mici” cu privire la efectuarea expertizei ecologice de stat a proiectului de
execuţie „Valorificarea finală proiectată a zăcămîntului de piatră tăiată din
Mileştii Mici”;
şi perfectat informaţia privind protecţia aerului atmosferic în Republica
Moldova;
şi pregătit răspuns la demersul parvenit de la Direcţia Misiuni Speciale a
Ministerului Afacerilor Interne al RM referitor la efectuarea controlului

ecologic privind legalitatea activităţii desfăşurate de către firma
„Stoclomob” SRL în incinta imobilului din bd. Decebal, 139 mun. Chişinău.
Direcţia a fost informată de faptul, că activitatea firmei încalcă prevederile
art.23, 24 din Legea privind protecţia mediului înconjurător şi art.6 din
Legea privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului
înconjurător ca rezultat al fabricării sticlei şi articolelor de sticlă, procesul
tehnologic nefiind supus expertizei ecologice de stat;
şi pregătit Notă informativă la interpelarea Procuraturii mun. Chişinău
privind rezultatele examinării interpelării procuraturii din 27.12.2011 şi
anume, procuratura a fost informată de faptul, că persoanele care au admis
ocuparea ilegală a terenului din str. Melestiu, or. Chişinău au fost citate de
către inspectorat pentru data de 24.02.2012;
şi pregătit răspuns la solicitarea Consiliului raional Glodeni, referitor la
soluţionarea problemei privind posibilitatea eliminării (neutralizării)
recipientelor sub presiune cu conţinut de clor, formate în rezultatul activităţii
SA „Fabrica de conserve Glodeni”. Consiliul a fost informat de faptul, că
administratorul întreprinderii a fost informat de posibilitatea eliminării
acestor deşeuri prin scrisoarea nr.01-07/274 din 17.02.2012;
şi pregătit răspuns la petiţia parvenită de la cet. Elena Nojac referitor la
întreprinderea măsurilor conform legislaţiei în privinţa cet. L. Scripnic, care
deţine o minifermă de porcine alăturat imobilului. Petiţionara a fost
informată de faptul, că actele întocmite de către Centrul de Sănătate Publică
Glodeni, pe cazul dat, au fost înaintate spre examinare instanţei de judecată;
şi pregătit răspuns la 23.02.2012 la şedinţa convocată de către Ministerul
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor referitor la „lucrările de
reabilitare şi extindere a drumului M2 Chişinău-Soroca-frontiera cu
Ucraina”;
demersul parvenit de la Primăria mun. Chişinău, referitor la întreprinderea
măsurilor conform legislaţiei în privinţa persoanelor care au admis ocuparea
ilegală a terenului proprietate municipală din str. Melestiu, or. Chişinău;
la faţa locului în s. Teleşeu, rl. Orhei, demersul deputatului în Parlamentul
Republicii Moldova Petru Ştirbate din 08 februarie 2012 nr. 008 ŞP, cu
privire la soluţionarea obiectivă şi justă a problemei respective, este necesar
de a analiza datele din extrasele Registrului bunurilor imobile;
şi pregătit aviz la 1 material de modificare a categoriei destinaţiei terenului;
şi pregătit 7 avize la dosare de uz fitosanitar;
şi pregătit avize la 3 proiecte de Hotărîre a Guvernului cu privire la
schimbul, modificarea categoriei de destinaţie a terenului;
şi eliberat materialele Autorizaţiilor de folosinţă specială a apei (AFSA)
pentru 6 întreprinderi.
inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi
eliberatAutorizaţiile AEPA de emisii respective pentru 21 întreprinderi.
şi remis inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic
pentru o întreprindere.

şi eliberat Avizul de acordare a condiţiilor deversărilor de poluanţi cu apele
uzate în apele de suprafaţă cu depăşirea normativelor deversărilor limitat
admisibile (DLA) pentru 1 întreprindere.
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) 11 proiecte de execuţie.
Au fost eliberate:
4 avize ale expertizei ecologice de stat pentru proiectele de execuţie.
Au întocmit:
Actul de control nr.024230 din 13.02.2012 privind activitatea firmei
„Sticlomob” SRL;
5 procese-verbale cu privire la contravenţie încheiate în temeiul art.116
alin.(1) Cod contravenţional al RMoldova persoanelor I. Caţaveică, N.
Buju, M. Liubimova, V. Malcoci şi A. Marulea, cu aplicarea sancţiunilor
contravenţionale sub formă de amendă a cîte 20 u.c. fiecare;
Au participat:
la şedinţa convocată de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor referitor la „lucrările de reabilitare şi extindere a drumului M2
Chişinău – Soroca -frontiera cu Ucraina”;
la şedinţa convocată de către Agenţia Proprietăţii Publice privind aprobarea
concesionării parcării auto a ÎS „Aeroportul Internaţional Chişinău”;
în comun cu Inspecţia Ecologică Anenii Noi la controlul ecologic al
întreprinderii „Pukoven” SRL, care îşi desfăşoară activitatea în satul
Roşcani, Anenii Noi;
la fabrica de porcine din s. Roşcana, rl. Anenii Noi şi acordarea asistenţei
consultativ-metodice IE Anenii Noi. În rezultatul controlului a fost întocmit
act de control nr. 024260 din 23.02.2012 cu prescrierea indicaţiilor
obligatorii SRL „Pukoven” cu prelevarea probelor la staţia de epurare locală
a obiectivului şi probelor amonte, aval r. Bîc referitor la obiectiv.
Au elaborat şi emis:
Ordinul IES „Cu privire la aprobarea şi implementarea
sistemului de
indicatori privind evaluarea activităţii Inspectoratului Ecologic de Stat”;
Dispoziţia privind instituirea Reţelei informaţionale interactive de tipul
„Telefonul verde”;
nota informativă în baza Buletinelor Alertă privitor la poluarea
excepţională a apelor de suprafaţă a r. Bîc, în aval de or.Străşeni. IE
Străşeni pe cazul dat au întocmit la data de 17.02.2012 act de control
nr.046125 şi la data de 21.02.2012 proces-verbal nr.019387, conform art.
337 şi sa expediat procurorului rl.Străşeni spre examinare. Pe data de

23.02.2012 s-au prelevat probe de către CIE AE Chişinău în comun cu IE
Străşeni.
Au pregătit răspunsuri la solicitările parvenite de la Ministerul Mediului:
cu privire la prezentarea de propuneri pentru întrunirea Ministerului
Mediului cu reprezentanţii Agenţiei pentru Cooperare Internaţională din
Japonia (ACI);
cu privire la rezultatele realizării Planului Naţional de Măsuri pentru
implementarea Convenţiei Aarhus;
cu privire la prezentarea propunerilor pentru agenda MAEIE a şedinţei
comune a guvernelor Republicii Moldova şi a României;
informaţia solicitată de Ministerul Mediului, privind realizarea acţiunilor
“Planului de acţiuni privind evaluarea riscurilor la sursele de apă potabilă”
pentru anul 2011.
Au acordat:
asistenţă consultativ-metodică la examinarea petiţiilor parvenite în adresa
Inspecţiilor ecologice Nisporeni, Cimişlia, au fost verificate şi coordonate
proiectele de ordine ale IES.
Au revizuit:
strategia de cheltuieli la subprogramul “Securitatea ecologică a mediului” şi
calculele pentru resursele financiare necesare la Cadrul bugetar pe termen
mediu 2013-2015;
Activitatea preconizată pentru (27.02.12-03.03.12)
Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat 33 proiecte de execuţie
şi, după caz, de eliberat avizele respective.
De examinat:
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv
pentru 23 întreprinderi.
materialele pentru eliberarea Autorizaţiei de folosinţă specială a apei
(AFSA) pentru 4 întreprinderi şi DLA pentru o întreprindere.
materialele privind condiţiile deversărilor de poluanţi cu apele uzate în
apele de suprafaţă cu depăşirea normativelor deversărilor limitat
admisibile (DLA) pentru 1 întreprindere.
La fel avem de examinat:
şi elaborat compartimentul „Expertiza ecologică de stat şi autorizaţii de
mediu pentru Anuarul IES 2012”;

petiţia dlui Gîrlea Andrei conducătorul G.Ţ. „Gîrlea Andrei Pavel” din or.
Rezina cu privire la comportamentul şefului Inspecţiei Ecologice Rezina, dl.
Ghenadie Efremov;
solicitarea S.A. „Cereale Flor” privind scutirea de plata pentru poluarea
mediului pe perioada 2011-2012, din motivul că întreprinderea se află în
proces de insolvabilitate;
şi de pregătit o informaţie mai amplă cu privire la platforma comună de
eliberare a autorizaţiilor de folosinţă specială a apei în aspect de Ghişeu
Unic;
de examinat, la solicitarea Institutului Naţional de Standardizare şi de
înaintat propuneri la proiectul programului de Standardizare Naţională
pentru anul 2012;
şi de pregătit un raport de pînă la 7 min cu privire la activitatea Inspecţiei
Ecologice Basarabeasca pentru 27.02.2012;
ordonanţa privind dispunera expertizei ecologice de stat din 2.01.12 privind
dimensiunile şi folosirea zonei şi fîşiei riverane de protecţie a rîuleţului
Durleşti în limitele municipiului Chişinău;
ordonanţa de refuz a Procuratzurii r-lui Criuleni în pornirea urmăririi penale
din 02.01.2012 în baza demersului IE Criuleni privind o instalare ilicită de
către SRL „Romir Do”;
materialele CP „Orizont Extragere” pentru obţinerea confirmării posibilităţii
prelungirii licenţei pentru genul de activitate – „extragerea zăcămîntului de
calcar „Cricova II”, sectorul Scurta”.
Participări:
în scopul dezvoltării profesionale, dna Borş Maria, inspector coordonator,
Direcţia expertiză şi autorizaţii de mediu, este delegată în or. Sankt
Petersburg, Rusia, începînd cu 27 februarie pînă la 02 martie 2012.
De acordat:
consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu.
Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii.
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