Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 21.12.2012 până la 28.12. 2012
Veaceslav Untila, şef, Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax: 226915.
ies@mediu.gov.md; str.Cosmonauţilor 9
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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 142 acte de control;
rat.
- au fost întocmite 34 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 37 641 lei, serviciile achitate
constituie 38 179 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 3 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:
- 11 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 12 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 59 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 4 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 1 proiect de
execuţie.
S-a participat în lucru a 11 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 11 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;
Publicate articole:
 Revista „Natura” – Cunoaşteţi localitatea natală (or.Drochia).
 IE Cantemir - Ziarul raional - Curier de Cantemir – „Perioada
braconajului”.

Emisiuni radio, TV:
 IE Floreşti - televiziunea locală Flor TV - reportaj pe tema: „Contracararea
cazurilor de tăiere a brazilor înainte de revelion”.
 IE Basarabeasca – pe tema tăierilor ilicite a coniferelor.
 IE Şoldăneşti – în legătură cu preîntîmpinarea tăierilor arborilor de coniferi
din primării şi organizaţii.
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2.

pagina
web IES

3.

Cazuri
relevante



Inspectoratul Ecologic de Stat şi-a prezentat darea de seamă pentru
activitatea anuală la Ministerul Mediului.

Raportul Săptămînal.

Vizite de lucru în agenţii şi inspecţii.

b) Probleme de fond.
1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

Examinat:
demersul deputatului în Parlamentul R.Moldova, dl A. Dimitriu referitor la
incomodităţile de trai provocate în urma activităţii de sacrificare a animalelor
şi ocuparea abuzivă a unui teren public pe care este amplasată o construcţie
pentru comercializarea produselor din carne de către ÎDT „Bardar” SA din
s. Bardar, r-nul Ialoveni.
Notă:
În rezultatul efectuării controlului cu deplasare la faţa locului s-a constatat
că complexul de sacrificare a animalelor este dat în exploatare conform
procesului-verbal de recepţie finală nr. 75 din 18.12.2009, construit fără
abateri de la proiectul de execuţie şi avizat pozitiv de expertiza ecologică de
stat nr. 16 din 10.08.12.
Conform expertizei ecologice nr. 366 din 31.10.12 a echipamentului de
purificare a apelor reziduale efectuată de Institutul de Ecologie şi Geografie
acesta include etapa de epurare mecanică aflată pe teritoriul întreprinderii,
constituită din separator de grăsimi şi gropi de depozitare a deşeurilor,
inclusiv etapa de epurare biologică ce constă din 3 bazine de
sedimentare/fermentare cu volum 480 m3 fiecare, aflate pe terenul
întreprinderii la distanţa de
6 km de localitate. Este de menţionat, că
conform avizului expertizei ecologice se prevede zilnic transportarea cu
autospeciale a apelor decantate în procesul de epurare a etapei mecanice la
bazinele de sedimentare/fermentare a etapei biologice, fapt care se respectă de
către întreprindere.
În ceea ce priveşte ocuparea nelegitimă a unui teren public pe care este
amplasată o construcţie pentru comercializarea produselor din carne,
menţionăm că aceasta este construită de ÎDT „Bardar” SA pe terenul arendat
de la persoana fizică Doroftei Andrei, conform contractului de arendă nr.
111/10 din 21.10.10.
Concomitent, prin actul de control ecologic nr. 058802 din 24.12.2012,
întreprinderii ÎDT „Bardar” SA i-au fost prescrise indicaţii obligatorii în
vederea avizării expertizei ecologice la echipamentul pentru staţia de
purificare a apelor reziduale de la abator şi participarea organelor de mediu la
darea în exploatare a obiectivului construit pentru comercializarea produselor
din carne.
Totodată, ţinem să atenţionăm că potrivit art. 6 al Legii nr. 1422 din
17.12.97 privind protecţia aerului atmosferic, stabilirea dimensiunilor zonelor
de protecţie sanitară şi estimarea stării de sănătate a populaţiei în raport cu
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nivelul de poluare a aerului ţine de competenţa Ministerului Sănătăţii.
interpelarea Serviciului de Informaţii şi Securitate
privind calitatea
apeductului de apă potabilă şi a reţelei reziduale reabilitate din oraşul Glodeni.
Notă:
Proiectul „Restabilirea sistemului de aprovizionare cu apă” a oraşului
Glodeni este elaborat de I.P.S.G.A. „Acvaproiect” la solicitarea administraţiei
publice locale şi prevede doar restabilirea reţelelor de aprovizionare cu apă
potabilă. Documentaţia de proiect pentru obiectivul de bază a fost supusă
expertizei ecologice de stat de către Inspecţia Ecologică Glodeni şi avizată
pozitiv cu nr.1 din 19.02.2010.
Pentru realizarea proiectului, din Fondul Ecologic Naţional a fost aprobată
suma de 7 667 586 lei, fiind alocate doar 4 500 000 lei. Rapoartele narative,
financiare fiind prezentate la FEN în termenii stabiliţi.
Lucrările de restabilire a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă sunt
exercitate de SRL „Regut-gaz”, iar calitatea lucrărilor, fiind monitorizată de
organul abilitat în domeniul construcţiilor.
Calitatea apei distribuită către consumator este supravegheată lunar de
către Centrul de Sănătate Publică Glodeni conform contractului nr.14 din
19.01.2012, încheiat cu ÎM „Servicii Comunale Glodeni”.
Apele reziduale din oraş sunt pompate la staţia de epurare a Fabricii de
Zahăr, unde se supune proceselor de curăţare.
La momentul controlului, deversări ale apelor reziduale din colectorul
orăşenesc în rîul Glodeanca n-au fost depistate.
şi avizat 2 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului;
adresarea dlui V. Bîrcă, preşedintele r-nul Nisporeni, referitor la modul de
gestionare a deşeurilor medicale (conform legii deşeurilor de producţie şi
menajere, art. 20 alin. (1) lit. d) se interzice arderea deşeurilor de orice
proveninţă). De adresat către agenţilor economici care se ocupă de
valorificarea acestor deşeuri şi dispun de autorizaţie;
adresarea locuitorilor s. Drepcăuţi, r-nul Briceni pentru implicarea şi
soluţionarea problemelor cauzate de reversarea Prutului unde o bună parte a
satului a fost inundată;
materialele primăriei s. Izvoare, r-nul Făleşti privind autorizarea tăierii de
igienă selectivă a arborilor din fondul forestier gestionat, pe o suprafaţă de
12,0 ha, cu obţinerea unui volum de 244,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele primăriei s.Viişoara, r-nul Glodeni privind autorizarea tăierilor
de curăţire şi igienă a arborilor din fondul forestier gestionat, pe o
suprafaţă de 10,44 ha, cu obţinerea unui volum de 180,0m3 masă
lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele primăriei s. Brînzeni, r-nul Teleneşti privind autorizarea tăierii
de curăţire a arborilor din fondul forestier gestionat, pe o suprafaţă de 26,0
ha, cu obţinerea unui volum de 167,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele primăriei s. Palanca, r-nul Ştefan Vodă privind autorizarea
tăierii rase a arborilor din fondul forestier gestionat, pe o suprafaţă de 0,5
ha, cu obţinerea unui volum de 192,0 m3 masă lemnoasă.
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Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele ÎM „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” privind
eliberarea autorizaţiei pentru tăierea a 101 arbori fitosanitar
necorespunzători din parcul „Valea Morilor”, mun. Chişinău.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele primăriei s. Cobani, r-nul Glodeni privind autorizarea tăierilor
de regenerare, curăţire şi răritură a arborilor din fondul forestier gestionat,
pe o suprafaţă de 3,8 ha, cu obţinerea unui volum de 82,25 m3 masă
lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
şi prezentat Ministerului Mediului propuneri la proiectul de modificare a
Legii apelor nr.272 din 23.12.2011 şi propuneri la proiectul Hotărîrii
Guvernului cu privire la funcţionarea ghişeului unic în domeniul autorizării
folosinţei speciale a apei;.
şi expediat răspunsul în adresa Ministerului Mediului la petiţia
Gospodăriei Ţărăneşti „Gavriliţa Vasile Gheorghe” referitor la starea
factorilor de mediu pe terenurile proprietate privată solicitată pentru
elaborarea măsurilor necesare de iniţiere a activităţii agricole, inclusiv de
prelucrare şi comercializare;
şi eliberate materialele Autorizaţiilor de folosinţă specială a apei (AFSA)
pentru 1 întreprindere: (AFSA – Uzina metalurgică Moldovenească, str.
Industrială,1, or. Rîbniţa);
inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberate
autorizaţiile de emisii respectiv pentru 2 întreprinderi: 1) S.A.
„Moldtelecom”, str. Biruinţei, 46, or. Comrat; 2) S.R.L. „AutocompactNord”, str. Decebal, 101a, or. Bălţi.
Efectuat:
un raid în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj.
Notă:
Ca rezultat a fost încheiat 1 proces-verbal cet. Mereacre Mihail pe
cazul încălcării reguluilor de vînătoare în temeiul art. 128 alin. (2) al CC
al R.Moldova,, fiind aplicată o amendă de 2000,0 lei. Prejudiciul cauzat
mediului constituie 2000,0 lei.
Participat:
la 26.12.2012 la şedinţa ÎS „Centru de Stat pentru Atestarea şi Omologarea
Produselor de uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor ”.
Eliberat:
10 avize ale expertizei ecologice la proiectele 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 a 1 proiect de execuţie: „Lichidarea prin tamponaj a
sondei nr.744, forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apă a părţii
de sud a s. Hagimus, r-nul Căuşeni”, primăria s. Hagimus.
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c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare.
Numărul de personal - 310.

2.

Resurse
umane
Financiară

3.

Juridică

Examinat:
sesizarea privind lichidarea încălcărilor legislaţiei în activitatea organelor de
protecţie a mediului;
demersul Preşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului
Criuleni privind lipsa fără temei motivat a conducătorului Inspecţiei
ecologice Criuleni (membru al Comisiei) la aplicaţiile Protecţiei Civile
desfăşurate la 07 decembrie curent în comuna Boşcana.

1.

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 8715,0 mii lei. De la începutul
anului 2012 au fost înregistrate venituri în sumă de 10359,8 mii lei, inclusiv
săptămîna curentă – 124,0 mii lei şi s-au executat cheltuieli de casă în sumă de
6255,6 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial (situaţia de la 27.12.2012) constituie –
4104,2 mii lei.
Servicii ecologice prestate contra plată.
La 27.12.2012 suma acumulărilor la venituri constituie 2990,7 mii lei, inclusiv
săptămîna curentă – 54,7 mii lei sau cu 78,8% mai puţin faţă de planul pentru
perioada de gestiune (3795,0 mii lei), diferenţa fiind de 804,3 mii lei. Cheltuielile
pentru întreţinerea curentă a activităţii Inspectoratului constituie 3619,6 mii lei.

Participat:
la şedinţa grupului de lucru pentru implementarea prevederilor Legii nr.
131 din 08.06.2012 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:
12 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective.
De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.:
solicitarea SRL „Polimer Gaz Construcţii”, mun. Chişinău cu privire la
clarificarea valorilor admisibile ale poluanţilor în apele uzate în sistemul de
canalizare a localităţii;
materialele parvenite din partea Întreprinderii de Stat „Direcţia Bazinieră
de Gospodărire a Apelor”, referitor la autorizarea tăierilor diverse a
vegetaţiei forestiere din fîşia de protecţie a lacului de acumulare „Ulmu”,
s. Ulmu, r-nul Ialoveni;
materialele parvenite din partea primăriei satului Caragasani, raionul
Ştefan Vodă, privind autorizarea tăierii arborilor din fondul forestier
gestionat;
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materialele Î.I. „Vasile Panov” referitor la eliberarea autorizaţiei pentru
efectuarea tăierii arborilor în preajma CC „SUCCES” din str. Cuza Vodă,
mun. Chişinău.
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.

Şeful Inspectoratului
Veaceslav Untila,

Ex.D.Osipov 22-69-15

