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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
totalizato- Realizări mai importante din activitatea de bază:
are
pe
- au fost întocmite 321 acte de control;
Inspecto- au fost întocmite 160 procese-verbale;
rat.
- au fost prestate servicii în valoare de 69 607 lei, serviciile achitate
constituie 69 400 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 59 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:
- 27 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 23 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 12 avize ale expertizei ecologice de stat;
 Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 6 proiecte de
execuţie.
 S-a participat în lucru a 33 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 20 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
 Au fost examinate şi s-a răspuns la 46 petiţii parvenite în
structurile IES în formă de plîngeri şi semnale;
 Publicate articole - 3;
 Emisiuni radio, TV - 1.

b) Probleme de fond.
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1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

Examinat:
 petiţia privind incomodităţile de trai şi poluarea izvorului din str. Mateevici, or.
Cricova cu apele de canalizare a din gospodăria cet. Cravcescu din str. Mateevici
nr.39, or Cricova.
Notă:
S-a examinat semnalul cet. Brad Sergiu, locatar din str. Doina 1, or.
Cricova referitor la poluarea cu apele uzate de la gospodăria dl. Cravcescu,
str. Mateevici nr. 39, or. Cricova.
Pe marginea problemei în cauză Agenţia Ecologică Chişinău a întocmit act de
control prin care au fost prescrise indicaţii obligatorii cu privire la acumularea
şi transportarea apelor menajere, lichidarea consecinţelor şi neadmiterea în
continuare a poluării mediului înconjurător. Familiei Crăvcescu i-a fost
întocmit proces-verbal cu privire la contravenţie în temeiul art.115 Cod
Contravenţional al R.Moldova.
 demersul Preşedintelui rl.Ocniţa privind soluţionarea alocării 645830 lei pentru
construcţia SEB la spitalul din s. Lipcnic.
Notă:
Prin actul de control Preşedintelui rl. Ocniţa, Primăriei or. Ocniţa, com. Lipnic
au fost prescrise următoarelor măsuri:
Excluderea în mod de urgenţă a poluării apelor de suprafaţă prin organizarea
acumulării şi transportării apelor uzate formate în localitate şi de la spitalul
rational la o staţie de epurare în funcţiune pe bază de contract. Organizarea
monitorizării calităţii apelor de suprafaţă, precum şi din fîntînile de mină din
localitate –conform graficului coordonat cu Centrul de investigaţii al Agenţiei
Ecologice Bălţi şi Centrul de Sănătate Publică a rl. Ocniţa. Întreprinderea
măsurilor pentru construcţia sistemului centralizat de alimentare cu apă a
localităţii, precum şi a sistemului de canalizare-epurare a apelor uzate formate
în localitate şi de la spitalul rational cu atragerea mijloacelor financiare din
diferite surse, inclusive şi de la Fondul Ecologic Naţional.
 materialele Primăriei com. Stăuceni, mun Chişinău privind eliberarea
autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de igienă şi curăţirea arborilor fitosanitar
nesatisfăcători din strada Studenţilor şi de pe teritoriul liceului „Dragoş Vodă”.
Notă.
În rezultat a fost eliberată autorizaţia pentru tăierea de igienă a 3 arbori şi
curăţirea sanitară a 11 arbori din adresele menţionate;
 şi expediat răspuns la Cererea unui grup de locuitori şi dlui Cornescu Pavel din
or. Cimişlia privind suspendarea valabilităţii Avizului expertizei ecologice de
stat emis de IES şi Avizului eliberat de IE Cimişlia întreprinderii SC „Irinda
Prim” S.R.L. pentru amplasarea şi activitatea pe teritoriul S.A. „Drumuri
Cimişlia”, str. N. Iorga, 106, pînă la soluţionarea litigiului;
 şi pregătit răspuns la demersul Primăriei Ţînţăreni, raionul Anenii Noi, privind
selectarea terenului cu suprafaţa de 29,1569 ha, pentru proiectarea şi
construirea unei uzine de reciclare şi prelucrare a deşeurilor menajere solide.
Notă:
Solicitantul a fost informat, că pîna la iniţierea procedurii de atribuire a
terenului este necesar de efectuat şi prezentat avizul expertizei ecologice
obşteşti a proiectului de execuţie pentru obiectivul „Uzină de reciclare şi
prelucrare a deşeurilor menajere solide în comuna Ţînţăreni” (art.3 lit.(d) din
Legea nr.1515-XI din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător şi
cap.III al Legii nr.851-XIII din 29.05.1996 privind expertiza ecologică şi
evaluarea impactului asupra mediului înconjurător);
 şi pregătit răspuns la interpelarea deputatului în Parlamentul Republicii
Moldova, dlui Igor Dodon referitor la examinarea plîngerii cet. Mihail
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Pocitarenco, locuitor al satului Bulboaca, raionul Anenii Noi privind poluarea
terenului agricol cu deşeuri de producţie de la SA „Agrovin-Bulboaca”.
Notă:
În rezultatul examinării în teren, IE Anenii Noi a încheiat proces-verbal cu
privire la contravenţie în temeiul art.154 alin.(1) Cod Contravenţional al
R.Moldova, cu aplicarea sancţiunii contravenţionale sub formă de amendă în
mărime de 4000 lei administraţiei întreprinderii;
 şi pregătit răspuns la solicitarea ÎM „Regia-Autosalubritate” referitor la
posibilitatea achiziţionării unui sector de teren cu suprafaţa de 25 – 30 ha,
pentru proiectarea şi amenajarea unui depozit pentru stocarea deşeurilor
menajere solide din municipiul Chişinău.
Notă:
Solicitantul a fost informat că organele pentru protecţia mediului nu sunt
abilitate cu repartizarea terenurilor pentru construcţii şi nu deţine cadastrul
funciar şi a documentaţiei cadastrale. Concomitent,acesta a fost informat că
toate terenurile, indiferent de destinaţie şi de proprietate, constituie fondul
funciar al Republicii Moldova, iar relaţiile funciare sunt reglementate de Codul
funciar nr.828-XII din 25.12.1991 şi alte acte legislative emise în conformitate
cu prevederile prezentului Cod. Potrivit art.9 al Codului funciar, determinarea
şi repartizarea terenurilor pentru construcţii tine de competenţa Consiliilor
raionale şi municipale, iar art.36 din Legea nr.835-XIII din 17.05.1996 privind
principiul urbanismului şi amenajării teritoriului stipulează, că autorităţile
administraţiei publice locale asigură, în condiţiile respectării prevederilor
legale, gestionarea tuturor terenurilor şi construcţiilor cuprinse în limitele
administrativ – teritoriale stabilite şi răspund de realizarea şi exploatarea
construcţiilor şi amenajărilor de utilitate publică. Prin urmare, în condiţiile
legii, este necesar ca ÎM „Regia-Autosalubritate” să solicite administraţiei
publice locale repartizarea unui sector de teren, pentru proiectarea şi
construirea poligonului pentru depozitarea deşeurilor menajere solide şi care
să corespundă cerinţelor pentru amplasarea unui astfel de obiectiv;
 şi pregătit răspuns la plîngerea locuitorilor satului Pohoarna, raionul Şoldăneşti
referitor la dezacordul vis-a-vis de construirea unui depozit de deşeuri menajere
solide în extravilanul localităţii Cotiujenii Mari, destinat pentru colectarea
deşeurilor din 8 localităţi.
Notă:
În rezultatul examinării în teren a plîngerii s-a constatat că Primăria comunei
Cotiujenii Mari, beneficiar de bază şi SRL “Sabriscom”, antreprenor general
la Contractul de antrepriză nr.01 din 03.01.2012 au admis încălcarea
prevederilor art.23 alin.(2) din Legea nr.1515-XII din 16.06.93 privind
protecţia mediului înconjurător, art.39 lit.(a,b), 64, 72 alin.(3) ale Codului
subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009 şi art.83 din Codul funciar nr.828-XII din
25.12.1995, exprimată prin folosirea neautorizată a resurselor minerale utile
larg răspîndite, “nisip” pentru tasarea drumului de acces, abateri de la
proiectul de execuţie pentru obiectivul “Poligon de deşeuri menajere solide
pentru comuna Cotiujenii Mari, raionul Şoldăneşti” supus Expertizei ecologice
de stat prin avizul nr.05-53547/988 din 19.07.2012 şi utilizarea terenului de
calitate superioară fără modificarea categoriei de destinaţie a lui. De către IE
Şoldăneşti a fost întocmit act de control şi emisă Hotărîrea de sistare a
lucrărilor de construirea o obiectivului nr.25 din 25.06.2012. Concomitent a
fost încheiat proces-verbal cu privire la contravenţie în temeiul art.119
alinh.(1) Cod Contravenţional al R.Moldova în privinţa administratorului SRL
“Sarbiscom”;
 şi avizate 5 dosare de uz fitosanitar;

Raport de activitate a IES
 inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberat
Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 14 întreprinderi.
Întocmit:
 un proces-verbal cet. Marin D., care a tăiat 2 arbori şi a vătămat 19 arbori
pe teritoriul Centrului de reabilitare „Fundaţia Sulac” din Parcul Nistrean,
or.Vadul lui Vodă, în baza art.122 alin. (2) Cod contravenţional al
R.Moldova fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1000 lei. Prejudiciul
cauzat mediului este de 19 904 lei;
 un proces-verbal cet. Chircu D., care a îndiguit rîul Ichel în preajma
s.Grebleşti, r-nul Străşeni, efectuînd o abatere neautorizată de la proiectele
de organizare a teritoriului şi de folosinţă a terenului în baza art.116 alin.
(1 şi 2) Cod contravenţional al R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă în
mărime de 800 lei.
 un proces-verbal Societăţii pe Acţiuni „Edilitate”, persoanei cu drept de
reprezentare, dl Bulbaş Igor, care a tăiat 8 arbori, în str.Vadul lui Vodă,
or. Chişinău în baza art.122 alin. (2) Cod contravenţional al R.Moldova,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 10 000 lei. Prejudiciul cauzat
mediului este de 18 900 lei.
Elaborat:
- comunicarea pentru conferinţa ştiinţifico-practică în cadrul Zilei Dunării,
29 iunie 2012, s. Văleni, rl. Cahul;
- nota informativă cu privire la totalurile concursului „Rîu curat de la sat la
sat”;
- răspuns în adresa Ministerului Economiei cu privire la actele permisive
eliberate de către Inspectoratul Ecologic de Stat agenţilor economici pe
perioada anilor 2007 – 2012 (5 luni);
- şi expediat în adrtesa Ministerului Mediului registrele pentru evidenţa
documentaţiei de proiect pe perioada anilor 2009 – 2011;
- şi expediat răspuns în adresa Î.M. Moldo-Germane „Buge-Petricanca” cu
privire la necesitatea obţinerii Autorizaţiei de emisii a poluanţilor în aerul
atmosferic de la sursele fixe;
- nota informativă privind implementarea proiectelor finanţate din Fondul
Ecologic Naţional.
Efectuat:
 o deplasare în s.Nimoreni, rl.Ialoveni (la biserica din sat) pentru
verificarea executării proiectului dendrologic care a fost finanţat din
Fondul Ecologic Naţional;
 un raid în vederea depistării şi contracarării cazurilor de braconaj şi tăieri
ilicite.
Notă.
În rezultat s-au încheiat 3 procese-verbale:
1) Cet. Tulei N.,locuitor al s.Olăneşti, rl Ştefan Vodă, care folosea
neautorizat resurse acvatice din fl. Nistru şi a încălcat regulile de
folosire a apei. Pe cazul contravenţiei date a fost întocmit un
proces-verbal în baza art.110 alin. (2) Cod contravenţional al
R.Moldova fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1000 lei.
2) Cet. Godiac N.,locuitor al s.Olăneşti, r-nul Ştefan Vodă, care a
deteriorat care construcţiile şi instalaţiile hidrotehnice de
gospodărire şi de protecţie a apelor. Pe cazul contravenţiei date a
fost întocmit un proces-verbal în baza art.112 Cod contravenţional
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al R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă în mărime de 600 lei.
3) Cet. Doni M., locuitor al s. Ciobruciu, rl Ştefan Vodă, care pescuia
pe malul fl. Nistru, încălcînd regulile de protecţie a resurselor
piscicole şi regulile de pescuit. Pe cazul contravenţiei date a fost
întocmit un proces-verbal în baza art.114 alin. (2) Cod
Contravenţional al R.M, fiindu-i aplicată amendă în mărime de 100
lei.
control la două întreprinderi din s. Cristeşti (Asociaţia Obştească
„Izvoare”, care prestează servicii de aprovizionare cu apă şi din s. Iurceni
„Barza Neagră”, specializată în producerea vinului brut prin prelucrarea
strugurilor şi întocmit două acte de inspectare şi Nota informativă în
comun cu Inspecţia Ecologică Nisporeni.

Participat:
 la şedinţa de lucru, pe data 28.06.12 cu ieşire la faţa locului, organizată de
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor privind instituirea
Comisiei interministeriale pentru perfectarea Raportului stării tronsonului
feroviar Cahul – Giurgiuleşti, posibilităţile de soluţionare şi reabilitare a
acestuia;
 la şedinţa de lucru organizată de către Ministerul Mediului referitor la
construcţia Poligonului de deşeuri menajere solide în comuna Cotiujenii Mari,
raionul Şoldăneşti;
 la şedinţa Grupului de lucru pentru elaborarea Propunerilor de politică publică
(PPP) „Elaborarea unui sistem de management al ambalajelor şi deşeurilor din
ambalaje”.
Primit în lucru:
- 6 proiecte de execuţie 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 la anexa 2) pentru expertiza
ecologică.
Eliberat:
- 6 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie;

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare.
Numărul de personal - 310.

2.

Resurse
umane
Financiară

3.

Juridică

Participat:
 în şedinţa a 3-a de judecată la Curtea de apel Chişinău pe dosarul nr.2914/12 la cererea de chemare în instanţa de contencios administrativ depusă
de Cornescu Pavel către Ministerul Mediului şi Inspectoratul Ecologic de

1.

Contribuţia la FEL – de la începutul anului 2012 au fost înregistrate venituri în
sumă de 6496,6 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 140,1mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 28.06.2012, constituie – 3638,3
mii lei.
Serviciile ecologice prestate contra plată acordate la solicitarea beneficiarilor,
constituie 1759,1mii lei, inclusiv cele din săptămîna curentă – 85,1mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de 28.06.2012 constituie – 0,0 mii lei.
Cheltuielile curente pentru funcţionarea Inspectoratului cu subdiviziunile teritoriale
sunt acoperite din contul veniturilor obţinute de la serviciile prestate.
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Stat privind contestarea actului administrativ – „Avizul expertizei ecologice
de stat la documentaţia de proiect „Uzina staţionară de producere a
mixturilor asfaltice din str. N.Iorga, 106, or. Cimişlia a „Irinda –Prim” SRL”;
în cadrul şedinţei de judecată la Curtea de Apel Bălţi pe dosarul nr.2e42/2012 referitor la procesul de insolvabilitate în privinţa SRL „Rădoianca”.
Şedinţa a fost amînată la solicitarea adminstratorului procedurii de
insolvabilitate, cu stabilirea următoarei şedinţe de judecată pentru
27.09.2012.

Examinat:
 proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative,
înaintat spre examinare şi avizare în adresa Ministerului Mediului de către
Ministerul Afacerilor Interne. A fost prezentat punctul de vedere şi opinia
IES asupra acestuia (Nr. 1068 din 26.06.2012) cu necesitatea redactării
doar a textului indicat la Art. XLV.
 proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege
privind modificarea şi completarea unor acte legislative”, precum şi însăşi
proiectul de lege menţionat, înaintat spre examinare şi avizare în adresa
Ministerului Mediului de către Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare, fiind prezentat punctul de vedere şi opinia IES asupra acestuia
(Nr. 1072 din 27.06.2012) cu necesitatea prezentării pe viitor şi a
Regulamentului privind procedura de trecere a terenurilor din domeniul
public în privat.
II.
1.

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

Acţiuni
măsuri

şi De examinat şi supus expertizei/autorizării:
 19 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective;
 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi de eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 2
întreprinderi.

De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.:
 cu deplasare în teren petiţia locatarilor satului Micăuţi, raionul Străşeni,
referitor la controlul legalităţii activităţii administraţiei SA „Cariera
Micăuţi” şi a persoanelor care au admis stocarea deşeurilor de producţie pe
terenurile argicole;
 dosarele de modificare a categoriei destinaţiei terenului;
 demersul Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare privind
autorizarea defrişării a 7 arbori de specia plop de pe teritoriul bazei de
odihnă „Lavanda” din or. Vadul lui Vodă;
 demersul de conferire a statutului special de monument al naturii albiei
vechi a fluviului Nistru - „Nistru Chior”, în s.Talmaza, r-nul Ştefan
Vodă, înăintat de către Preşedintele raionului, dl Vasile Buzu;
 demersul directorului SRL „TOR-AZT”, dl D .Buecli
privind
autorizarea defrişării unui arbore de specia plop canadian cu diametrul
tulpinii de 76 cm, înclinat sub unghi de 50 de grade, situat în str. Izmail,
112, or. Chişinău;
 demersul Comisariatului de poliţie al sectorului Buiucani care solicită
calcucul prejudicuilui în urma tăierii ilicite a 13 arbori de specia ulm cu
diametre diferite în legătură cu instrumentarea cauzei penale nr.
2012030566.
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De participat:
 la lucrările conferinţei ştiinţifice internaţionale „Eficienţa utilizării şi
protejării solurilor” care va avea loc în incinta Universităţii de Stat a
Moldovei;
 în lucrul comisiei interministeriale (la indicaţia Guvernului rr.0105-124 din
18.06.2012) condusă de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor privind evaluarea stării tronsonului feroviar Cahul –
Giurgiuleşti şi identificarea soluţiilor de reabilitare a acestuia, surselor
necesare pentru asigurarea capacităţii portante a liniei de cale ferată şi
circulaţiei sigure a mărfurilor şi pasagerilor prin instituirea de urgenţă a
comisiei interministeriale de profil cu perfectarea Raportului respectiv;
 la seminarul cu tema „Proiectul educaţional organizat de Consiliul
sindicatelor în baza Programului de activitate pentru anul 2012, Sesiunea
II, pentru grupul de negociatori” în perioada 27-29 iunie 2012 în incinta
Institutului Muncii a CNSM.
De efectuat:
 prezentarea informaţiei pentru Unitatea de Implementare a Proiectelor de
Aprovizionare cu Apă şi Canalizare în vederea drepturilor de proprietate a
sursei de apă a satului Izvoare, comuna Pohrebeni, r-nul Orhei;
 monitorizarea informaţiei referitor la depistarea cauzelor de utilizare ilicită
a apei din r. Nistru în scop de irigare;
 un raid în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj.
 şi întocmit lista obiectelor pentru care au fost acordate la expertiza
ecologică proiectele instalaţiilor de epurare pe perioda anilor 2005 – 2012
(la solicitarea Ministerului Mediului);
 colectarea informaţiei privind cantitatea de deşeuri de anvelope uzate de la
agenţii economici care prestează acest gen de activitate din ţară pentru
perioada 2011-2012;
 o ieşire în teren, în comun cu Ministerul Mediului, la SA „Garma - Grup”,
raionul Hînceşti, satul Fîrlădeni pentru aprecierea nivelului de realizare a
proiectului cu privire la utilizarea deşeurilor animaliere şi producerea
biogazului.

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.

Şef adjunct al Inspectoratului

Vadim Stîngaci

