Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 18.03.2013 până la 22.03. 2013
Veaceslav Untila, şef, Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax: 226915.
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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 379 acte de control;
rat.
- au fost întocmite 255 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 82 836 lei, serviciile achitate
constituie 80 737 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 50 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:
- 31 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 23 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 5 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
- 14 avize ale expertizei ecologice de stat;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 13 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 49 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 27 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 35 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;
Publicate articole:
 IE Cantemir - Ziarul raional „Curierul de Cantemir” –articolul „De Ziua
Mondială a Apelor”.
 IE Soroca - în ziarul local „Observatorul de Nord” cu genericul: „Bilunarul
de salubrizare a localităţilor”.
 IE Nisporeni - un articol în ziarul local ,,Deşteptarea” cu genericul ,,Apa
izvorul Vieţii” dedicat zilei mondiale a Apei.
 IE Rîşcani - ,,22 Martie - Ziua mondială a apei”.
 IE Glodeni – „Bilunarul de salubrizare” - ziarul raional „Cîmpia glodenilor”
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Emisiuni radio, TV:
 IE Basarabeasca - o razie pe data de 19.03.2013 în or. Basarabesca pe strada
Livezilor cu mass-media locală şi pregătirea emisiunii în direct, pe
21.03.2013, emisie specială-anunţ de începere a campaniei de primăvara a
bilunarului, „Ziua Mondială a Apelor”).
 AECahul - un interviu la radioul Naţional cu tematica „Sensibilizarea
efectivă a populaţiei întru organizarea şi desfăşurarea eficientă a activităţilor
de salubrizare şi amenajare a localităţilor”.
 IE Cimişlia - s-a desfăşurat de Media TV în direct privitor la startul
Bilunarului de salubrizare pe data de 21.03.2013.Totodata au fost făcute
informaţii prin presa în legătura cu evenimentele care se v-or desfăşura în
,,Ziua Mondială a Pădurii”, “Ziua Mondială a Apelor”, “Ora Planetei”.
 IE Taraclia - Репортаж по местному телевидению по охране
атмосферного воздуха.
 AEChişinău - interviu, Jurnal TV - “Păşunatul animalelor domestice în
perioada repausului vegetativ” .
 IE Orhei - TV7, - TeleRadio Moldova cu genericul „Plantele Efemere”.
 IE Hînceşti - Prin intermediul „Radio Hînceşti regional” a fost organizată o
emisiune cu genericul „Protecţia şi folosirea raţională a resurselor acvatice”.
 IE Dubăsari - ,, Noutăţi Nistren’’- “Ziua Mondială a apei”.
 IE Glodeni - televiziunea locală TV „Prim Glodeni” cu tematica - „Ziua
Mondială a Apei”.
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pagina
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3.

Cazuri
relevante









21 martie - Ziua Internaţională a Pădurii.
Protejarea resurselor acvatice – cauză comună şi de durată.
Ora Planetei.
Ce Cunoaştem despre Ora Planetei.
Hărţi digitale în activitatea IES.
Text pentru Ora Ecologică.
Circulară pentru Ziua Mondială a Apei.

Vizite de lucru în agenţii şi inspecţii.
A fost elaborat textul Orei Ecologice şi remis în teritoriu.

b) Probleme de fond.
1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

Examinat:
demersul preşedintelui raionului Căuşeni adresat Guvernului Republicii
Moldova cu privire la efectuarea măsurilor ameliorative în lunca râului
Botna, exprimată prin curăţirea şi adâncirea albiei râului.
Notă:
La 13.03.12, cu deplasare la faţa locului, comisia în componenţa
colaboratorului Serviciului Protecţiei Civile Căuşeni Petru Druţă,
specialistului principal al primăriei Căuşeni Victor Lebedev şi Inspecţiei
Ecologică Căuşeni a constatat, că în lunca r. Botna este construit sistemul de
desecare a luncii din canale deschise.
Nivelul în r.Botna se află mai sus de nivelul apelor din canalele de
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desecare numai în perioada de primăvară după topirea zăpezii. De-a lungul
canalelor de desecare de către personae neidentificate samovolnic sînt
închise canalele ce servesc ca drumuri de acces, ce împiedică evacuarea apei
din canale. Apa acumulată fiind folosită pentru irigarea terenurilor aferente.
Vanele de la instalaţiile de regularizare a nivelului apei sînt deteriorate. În
aval de or.Căuşeni este în stare de funcţiune staţia de pompare a apelor din
canalele de desecare a STI Bender, de unde numai periodic are loc pomparea
apelor de drenaj din lipsa finanţelor.
Prin actul de control ecologic nr. 048512 din 13.03.12 primăriei Căuşeni i
s-au prescris următoarele indicaţii obligatorii:
în comun cu reprezentantul STI Bender de a efectua un studiu a tuturor
canalelor de desecare cu înlăturarea zăgazurilor şi dambelor din reţeaua de
canale;
de reparat toate instalaţiile hidrotehnice de regularizare a nivelului apei;
de elaborat un proiect privind efectuarea lucrărilor de curăţire a canalelor de
desecare cu înaintarea cererilor de solicitare a granturilor din diferite
fonduri, proiecte.
Până la momentul de faţă nici una din indicaţiile obligatorii înaintate
primăriei or.Căuşeni nu s-au îndeplinit.
Aceeaşi situaţie este şi în primăriile Zaim, Ursoaia, Cîrnăţeni, Plop-Ştiubei,
Chircăieşti, unde, dacă ar funcţiona staţiile de pompare de drenaj a STI
Bender, se va micşora nivelul apelor freatice din şesul râului Botna.
demersul Serviciului de Informaţii şi Securitate al RM privind activitatea
ÎM „ Apă-Canal” din or.Edineţ.
Notă:
În urma controlului ecologic efectuat la 20.03.2013 de către Inspecţia
Ecologică Edineţ s-a constatat că la balanţa întreprinderii menţionate sunt 6
sonde arteziene, din care se exploatează 2 sonde, 2 rezervoare a apei potabile
în baza autorizaţiei de folosinţa specială a apei nr. 05-10-116/7 din 17.05.2010
( 3 ani). Este de menţionat, că zonele cu regim strict de protecţie sanitară sunt
amenajate, îngrădite şi se respectă.
La momentul actual apa care se livrează centralizat de la staţia de tratare
este supusă în permanenţă la controlul analitic de laborator, cît şi procedurilor
de purificare şi dezinfectare încît să fie bună pentru alimentaţia populaţiei şi
să nu fie dăunătoare.
Permanent sînt date indicaţii obligatorii în vederea folosirii raţionale a
resurselor acvatice conform destinaţiei, inclusiv neadmiterea folosirii ilicite a
apei potabile.
solicitarea primarului s. Stoianovca, r-nul Cantemir, dlui Petru Malcov cu
privire la starea ecologică a terenurilor din intravilanul localităţii în urma
calamnităţilor naturale.
Notă:
În urma exercitării controlului de către IE Cantemir, cu ieşire la faţa
locului, s-a constatat că pe parcursul anilor 2010 – 2011 în urma ploilor
torenţiale au fost inundate 63 de loturi de pe lîngă case, s-au dărîmat 7 case de
locuit, care la moment sunt părăsite, amplasate în partea de aval a
s. Stoianovca în lunca rîul Tigheci din cauza lipsei canalelor de evacuare a
apelor meteorice, care se scurg din extravilanul localităţii. Ca rezultat al
scurgerilor acestor ape meteorice în localitate s-au format 3 rîpi şi anume,
rîpa de la casa de cultură, rîpa de lîngă grădiniţa de copii, rîpa din centrul
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satului unde este necesar de construit şi un pod.
Pentru hotărîrea problemei şi lichidarea consecinţelor naturale este necesară
efectuarea măsurilor, şi anume: astuparea rîpilor, pozarea canalelor de
evacuare a apelor meteorice. Măsurile date pot fi efectuate în baza unui
proiect de execuţie avizat pozitiv, conform procedurii stabilite prin actele
legislative, conform Regulamentului privind Fondurile Ecologice, aprobat
prin Hotărîrii Guvernului nr.998 din 21.09.1998, orice ajutor financiar
solicitat poate fi acordat doar în baza unei cereri de solicitare a grantului de la
Fondul Ecologic Naţional şi documentaţiei de proiect, coordonate şi avizate în
mod stabilit. Documentele menţionate urmează să fie depuse la Ministerul
Mediului, după care vor fi examinate la şedinţa Consiliului de Administrare a
Fondului Ecologic Naţional în conformitate cu procedura stabilită.
şi avizat 3 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului;
şi avizat 22 dosare ale produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
şi expediat răspunsul la petiţia cet. Mihai Bantăş din str. Alecu Russo, 55,
ap.25, or. Chişinău cu privire la legalitatea construcţiei unei cariere de nisip
şi prundiş în s. Vărăncău, r-nul Soroca, ce aparţine „Topograf” S.R.L.;
şi întocmit răspunsul la solicitarea S.A. „Apă - Canal Chişinău” cu privire la
prelungirea termenului de valabilitate a Autorizaţiei pentru folosirea specială
a apei nr.05-10-112/1 din 11.02.10 eliberată de IES;
şi întocmit răspunsul la solicitarea S.A. „Apă - Canal Chişinău” cu privire la
deducerea cuantumului plăţii pentru poluarea mediului în anul 2012;
şi eliberat materialele Autorizaţiei de folosinţă specială a apei (AFSA) pentru
1 întreprindere: S.R.L. ”Romalin Grup”, s. Vărzăreşti, r-nul Nisporeni;
inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberat
autorizaţiile de emisii respective pentru 4 întreprinderi;
materialele primăriei s. Măgurele, r-nul Ungheni privind autorizarea tăierii
de conservare a arborilor din fondul forestier gestionat, pe o suprafaţă totală
de 1,3 ha, cu obţinerea unui volum de 89,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele primăriei s. Bocani, r-nul Făleşti, privind autorizarea tăierii de
curăţire a arborilor din fondul forestier gestionat, pe o suprafaţă totală de
4,0 ha, cu obţinerea unui volum de 20,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit în adresa Inspectoratului Ecologic de Stat din partea
unor locuitori ai s. Ghiliceni, r-nul Teleneşti referitor la tăierile masive ale
arborilor şi păşunatul ilicit a ovinelor şi caprinelor în fondul forestier al
ocolului silvic Mîndreşti, Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură
Teleneşti şi anume în cantonul nr. 5 unde pădurar este dl Bologan Ion.
Efectuat:
un raid în vederea contracarării şi depistării cazurilor de încălcare a
regimului de protecţie a apelor în preajma răului Bîc, mun. Chişinău.
Ca rezultat s-au încheiat 4 procese-verbale:
cet. Chirtoacă Simion a încălcat regimul de protecţie a apelor, pe
cazul contravenţiei date a fost întocmit un proces verbal în baza
art. 109 alin. (3) CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în
mărime de 400 lei.
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cet. Suvac Vladislav a încălcat regimul de protecţie a apelor, pe
cazul contravenţiei date a fost întocmit un proces verbal în baza
art. 109 alin. (3) CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în
mărime de 400 lei.
cet. Guţaru Leonid a încălcat regimul de protecţie a apelor, pe
cazul contravenţiei date a fost întocmit un proces verbal în baza
art. 109 alin. (3) CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în
mărime de 400 lei.
cet. Braşoveanu Oleg, i-a fost întocmit un proces verbal, pe cazul
tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor din spaţiile
verzi, în temeiul art. 122 alin. (2) CC al R.Moldova, fiindu-i
aplicată o amendă de 800,0 lei, prejudiciul cauzat mediului fiind de
1680,0 lei.
Eliberat:
9 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie.
Participat:
la o şedinţă a Agenţiei „Apele Moldovei” cu privire la activitatea ÎM „ApăCanal Edineţ”;
la 20.03.13 în cadrul şedinţei de lucru organizată de Ministerul Mediului în
scopul examinării mersului implementării activităţilor preconizate pentru
anii 2010-2013 în Programul naţional privind managementul durabil al
substanţelor chimice în R.Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr.973 din 18.10.2010;
la şedinţa Consiliului Republican Interdepartamental pentru aprobarea
produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor al Republicii Moldova;
la 19.03.13 (dnaO. Osoianu) la Atelierul de instruire pentru practicienii
activităţilor de dezvoltare cu genericul „Realizarea dreptului omului la apă ţi
sănătate în Republica Moldova”.
Întocmit:
un proces-verbal cet. Purici Serghei, mun. Chişinău pentru colectarea sau
nimicirea plantelor incluse în Cartea Roşie a R.Moldova, în temeiul art.
140 alin. (1) CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 1000 lei;
un proces-verbal cet. Vozian Roman, mun. Chişinău pe cazul tăierea
ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor, în temeiul art. 122 alin. (1) CC
al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 800,0 lei, prejudiciul cauzat
mediului fiind de 2035,84 lei;
un proces-verbal cet. Spînu Radu, mun. Chişinău pentru încălcarea
regulilor de gestionare a deşeurilor, în temeiul art. 154 alin. (1) CC al
R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 400 lei;
un proces-verbal cet. Goldenşteru Marat, mun. Chişinău pentru
încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor, în temeiul art. 154 alin. (1)
CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 400 lei;
un proces-verbal SRL „Rabix-Lux”, mun. Chişinău, or. Vatra pentru
încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor, în temeiul art. 154 alin. (1)
CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 4000 lei;
un proces-verbal SRL „Rabix-Lux”, mun. Chişinău, or. Vatra pe cazul
tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi, în
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temeiul art. 122 alin. (2) CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de
8000,0 lei, prejudiciul cauzat mediului fiind de 8400,0 lei;
un proces-verbal cet. Cerednicenco Vasile, mun. Chişinău pentru
încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor, în temeiul art. 154 alin. (1)
CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 400 lei;
un proces-verbal cet. Pirojoc Veaceslav,
mun. Chişinău pentru
încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor, în temeiul art. 154 alin. (1)
CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 400 lei.
Primit în lucru:
prin verificarea prealabilă a complexităţii documentaţiei de proiect,
dispunerii de coordonările necesare, corespunderii normelor (în baza
Instrucţiunii nr.188 din10.09.02, p.2,3. din nota anexei 2) şi ulterioara
expertiză ecologică 13 proiecte de execuţie.

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

Resurse
umane
Financiară

3.

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 – martie) constituie 3500,0 mii lei. De la începutul
anului 2013 au fost înregistrate venituri în sumă de 4287,8 mii lei, inclusiv
săptămîna curentă – 362,8 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de 22.03.2013 constituie –
4261,8 mii lei.
Servicii ecologice prestate contra plată.
La situaţia 22.03.2013 suma acumulărilor la venituri constituie 885,6 mii lei,
inclusiv săptămîna curentă – 97,9 mii lei sau cu 57% din cele planificate pentru 3
luni - 1541,5 mii lei.
Soldul disponibil este de 213,2 mii lei.
Examinat:
Solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 289/09 din
11.03.2013 privind eliberarea mandatului de control şi deciziei de control
pentru efectuarea controlului inopinat la SRL „Colomeeţ Valentin ” şi ÎI
„Caraseni Mihail”, fiind eliberate mandatele de control nr. 01-MC/13 şi nr.
02-MC/13, precum şi deciziile de control nr. 01-DC/13 şi nr. 02-DC/13;
Solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 312/09 din
15.03.2013 privind eliberarea mandatului de control şi deciziei de control
pentru efectuarea controlului inopinat la SA „Mina din Cupcini”, fiind
eliberat mandatul de control nr. 03-MC/13 şi decizia de control nr. 03DC/13;
în comun cu Direcţia Inspectare Generală solicitarea Cancelariei de Stat nr.
2503-77 din 18.03.2013 privind modificarea substanţială a proiectului
graficului controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2013, fiind
eliberat răspunsul nr. 569 din 20.03.2013 prin care s-a solicitat aprobarea
graficului controalelor înaintat suplimentar, divizat pe subdiviziunile IES
precum şi autorităţile cu funcţii de supraveghere, în număr total de 1249
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persoane supuse controlului;
în comun cu Direcţia expertiză ecologică şi autorizaţii de mediu şi Secţia
inspectare sol, deşeuri substanţe chimice, cererea prealabilă depusă de dl
Bantîş Mihai privind anularea Încheierii de selectare a terenului şi Avizului
Expertizei Ecologice de Stat la proiectul „Valorificarea zăcămîntului”
„Vărăncău-II” de nisip şi prundiş cu recultivarea carierii din s. Vărăncău rnul Soroca, fiind elaborat proiectul răspunsului Ministerului Mediului
privind respingerea cererii prealabile.
A participat:
la 20.03.2013 în cadrul şedinţei de judecată la Judecătoria Rîşcani mun.
Chişinău, la examinarea acţiunii civile înaintate de Procuratura mun.
Chişinău în interesele Inspectoratului Ecologic de Stat privind încasarea de
la Pînzaru Ion a prejudiciului cauzat mediului înconjurător în sumă de 190
000 lei, cauza fiind suspendată în legătură cu depunerea contestaţiei
împotriva procesului-verbal cu privire la contravenţie;
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:
29 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective.
De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.:
petiţia cet. Bliuc Marin din s. Corneşti r-nul Ungheni referitor la
eficacitatea staţiei de epurare;
semnalul privind poluarea din centrul rezervaţiei peisagistice Trebujeni în
urma activităţii vinăriei „Pivniţele Brăneşti”
proiectele normativelor deversărilor limitat admisibile (DLA) a apelor
uzate deversate în bazine acvatice:
1. Staţia de epurare a comunei Coloniţa, mun. Chişinău a S.A. ”Apă-Canal
Chişinău”
2. Staţia de epurare a comunei Goianul Nou, mun. Chişinău a S.A. ”ApăCanal Chişinău”
3. Staţia de epurare a „LEOVIN” S.A. , or. Leova
4. Staţia de epurare Î.M. „SU Canal” , or. Comrat
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi de eliberat Autorizaţiile de emisii AEPA respectiv
pentru 1 întreprinderi: ”Gloria-Quarc” S.R.L., s. Corlăteni, r-nul Rîşcani;
materialele parvenite din partea primăriei s. Truşeni, mun Chişinău privind
autorizarea tăierii arborilor din fondul forestier gestionat;
demersul referitor la posibilitatea autorizării tăierii de igienă şi
transplantării arborilor din str. V. Lupu, mun. Chişinău;
cererile, petiţiile şi materialele parvenite în adresa Inspectoratului.
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.

Veaceslav Untila,
Şeful Inspectoratului

Ex.D.Osipov 22-69-15

