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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 342 acte de control;
Inspecto- au fost întocmite 124 procese-verbale;
rat.
- au fost prestate servicii în valoare de 44 231 lei, serviciile achitate
constituie 55 740 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 24 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:
- 34 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 5 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 51 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 8 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 3 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 34 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 24 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 26 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;

Publicate articole:
IE Ungheni – Problema uscării în masă a arborilor.
IE Teleneşti - Crearea unui spaţiu verde în primăria Sărătenii Vechi.
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Cazuri
relevante



La furat lemn: Un grup de persoane a doborît la pămînt peste 70 de arbori
din pădurea Văsieni.

Prima Grădină Publică într-o localitate din Moldova după proclamarea
Independenţei Republicii Moldova.

Vizita de lucru în agenţii şi inspecţii.

b) Probleme de fond.
1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

Examinat:
şi avizat 3 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului;
şi avizat 1 dosare de uz fitosanitar;
şi pregătit răspuns la petiţia parvenită de la cet. Ianina din str. Sfîntul Andrei
43, mun. Chişinău referitor la modul de gestionare a deşeurilor menajere de
către cet. A. Titarev;
materialele şi pregătit răspuns la adresarea unui grup de cetăţeni din com.
Băcioi, mun. Chişinău referitor la iniţierea lucrărilor de construcţie a unei
gunoişti în sectorul „Floroaia” , com. Băcioi de către primăria com. Băcioi;
şi prezentat informaţia referitor la cantităţile de mercur colectate, stocate de
către agenţii economici autorizaţi în gestionarea / prelucrarea lămpilor
luminiscente;
plîngerea dl. Ion Moraru din str. Mărţişor, or. Hînceşti referitor la construcţia
haznalei de acumulare a apelor reziduale şi WC de curte de către cet. Marin
Veaceslav în zona de protecţie a fîntînii publice de mină din str. Mărţişor, 6,
or. Hînceşti.
Notă:
La data de 29.06.2012 cu deplasare la faţa locului Inspecţia Ecologică
Hînceşti a constatat că faptele expuse s-au adeverit. Astfel, în temeiul art. 113
(5) Cod Contravenţional al R.Moldova, cet. Marin Veaceslav i s-a încheiat
proces-verbal cu privire la contravenţie cu aplicarea sancţiunii sub formă de
amendă în mărime de 50 unităţi convenţionale, iar prin actul de control
ecologic i s-a indicat de a lichida construcţiile menţionate din zona de
protecţie a fîntînii publice.
Controlul ecologic efectuat la data de 01.11.2012 cu scopul verificării
îndeplinirii indicaţiilor obligatorii din actul de control precedent, a stabilit că
indicaţia obligatorie prescrisă de către organele de mediu a fost îndeplinită,
şi anume, cet. Marin Veaceslav a lichidat prin demolare WC şi a construit
hazna impermiabilă conform cerinţelor în afara zonei de protecţie a fîntînii
menţionate.
indicaţia Cancelariei de Stat nr. 08-4479/12 din 14.11.2012 referitor la
solicitarea Parohului Mănăstirii „Sf. Ierarh Vasile cel Mare”, Părintelui
Vasile Vascan din str. Valea-Albă, 30, mun. Chişinău privind atribuirea
unui sector de teren agricol pentru cultivarea culturilor legumicole şi a unui
bazin acvatic din preajma str. Valea-Albă, 30, mun. Chişinău.
Notă:
În conformitate cu prevederile art. 9, 10, 11 din Codului Funciar nr. 828
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din 25.12.1991 atribuirea terenurilor şi înstrăinarea lor fără modificarea
destinaţiei acestora, precum şi art. 12 ,aliniatul (1) din Codul Apelor nr.
1532 din 22.06.1993 prevede că atribuirea în folosinţă a obiectivelor
acvatice, ţine de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale.
şi expediat în adresa Ministerului Mediului propunerile la Indicaţia Primministrului Republicii Moldova cu privire la examinarea demersului
Preşedintelui Asociaţiei neguvernamentale de ecologie ECO, dl Enachi
Victor referitor la problemele reabilitării navigaţiei pe rîul Prut;
şi eliberat materialele Autorizaţiilor de folosinţă specială a apei (AFSA)
pentru 1 întreprindere: AFSA – S.R.L. „Apă de Dobrogea”, str.
Pădurii,21/1, or. Chişinău;
inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberat
Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 2 întreprinderi:
1. Î.M. ”Rompetrol Moldova” S.A., str. 31 august, or. Şoldăneşti.
2. Î.M. ”Rompetrol Moldova” S.A., or. Cupcini, r-nul Edineţ.
materialele parvenite de la primăria s. Costeşti, r.Ialoveni cu ieşire la faţa
locului privind eliberarea autorizaţiei de tăiere;
materialele petiţiei parvenite de la cet. Grosu Ion din s.Petrusăni, r-nul
Rîşcani cu ieşire pe teren;
demersul Întreprinderii „ Selecţia”, cu ieşire la faţa locului în or.Bălţi,
privind examinarea şi autorizarea tăierilor arborilor fitosanitari
necorespunzători din cadrul fîşiilor de protecţie a cîmpurilor – arie naturală
protejată de stat;
informaţia despre lucrările silvotehnice reprezentate de tăierile de îngrijire
şi regenerare a primăriilor din republică şi Agenţia „MOLDSILVA” pe
anii (2008-2012) la cererea Ministerului Mediului;
materialele parvenite din partea primăriei or. Ialoveni privind eliberarea
autorizaţiei pentru efectuarea tăierilor de regenerare şi curăţiri pe o
suprafaţă totală de 14,0 ha în fondul forestier gestionat. A fost eliberată
autorizaţie de tăiere.
Întocmit:
act de control la 26.11.2012 întreprinderii „Energia PPM” pentru obţinerea
autorizaţiei privind gestionarea deşeurilor, colectarea, depozitarea şi exportul
uleiului alimentar ars şi cartonului uzat;
un proces-verbal cet. Mironescu Maria în baza art. 122 alin. (2), Cod
Contravenţional al R.Moldova şi s-a aplicat o amendă în mărime de 1000 lei;
un proces-verbal cet. Cocîrţă Dumitru în baza art. 128 alin.(2), Cod
Contravenţional al R.Moldova şi s-a aplicat o amendă în mărime de 2000
lei, prejudiciul cauzat mediului constituind 2000 lei;
un proces-verbal cet. Mihalachi Vasile în baza art. 128 alin.(2), Cod
Contravenţional al R.Moldova şi s-a aplicat o amendă în mărime de 2000
lei, prejudiciul cauzat mediului constituind 2000 lei;
un proces-verbal cet. Brăguţă Igor în baza art.128 alin.(2), Cod
Contravenţional al R.Moldova şi s-a aplicat o amendă în mărime de 2000 lei.
un proces-verbal cet. Sava Dumitru în baza art. 142 alin.(3), Cod
Contravenţional al R.Moldova şi s-a aplicat o amendă în mărime de 4000
lei;
un proces-verbal cet. Postică Vadim în baza art.127 alin.(1), Cod
Contravenţional al R.Moldova şi s-a aplicat o amendă în mărime de 100 lei,
un proces-verbal persoanei juridică Î.M. „Ilidarom”, s.Hîjdieni, r-nul
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Glodeni şi s-a aplicat o amendă în mărime de 8000 lei, prejudiciul cauzat
mediului constituind 4174,2 lei.
Participat:
la 29.11.2012 la seminarul privind monitorizarea stocurilor de deşeurilor
chimice acumulate în R.Moldova;
la şedinţa convocată de Ministerul Afacerilor Interne, Direcţia Generală
Servicii Operative referitor la examinarea demersului Consiliului Sătesc
Ulmu, r-nul Ialoveni privind pretinsele încălcări ale legislaţiei comise de
către factorii de decizie ai SRL „Drabant” în gestionarea iazului din
localitate;
la darea în exploatare a reţelei de apeduct din s. Hîrtopul Mic, r-nul Criuleni;
la 23.11.12 (V.Holban) la şedinţa de lucru a Ministerului Mediului
organizată cu scopul examinării proiectului Legii protecţiei mediului;
Eliberat:
3 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 3 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 2012 în sumă de 8800,0 mii lei, iar planul precizat pentru
perioada de gestiune (ianuarie-noiembrie) constituie 8300,0 mii lei. De la începutul
anului 2012 au fost înregistrate venituri în sumă de 9822,2 mii lei, inclusiv
săptămîna curentă – 269,1 mii lei şi s-au executat cheltuieli de casă în sumă de
5874,5 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial (situaţia de la 27.11.2012) constituie –
3947,1 mii lei.
Servicii ecologice prestate contra plată.
La 27.11.2012 suma acumulărilor la venituri constituie 3031,9 mii lei, inclusiv
săptămîna curentă – 50,3 mii lei sau cu 86 % mai puţin faţă de planul pentru
perioada de gestiune (3515,0 mii lei), diferenţa fiind de 484,0 mii lei. Cheltuielile
pentru întreţinerea curentă a activităţii Inspectoratului constituie 3206,8 mii lei.

Examinat:
informaţia parvenită de la inspecţiile ecologice cu privire la cauzele
contravenţionale pe anul 2012;
cererea prealabilă a cet. Cuiumju Olga referitor la pretenţia privind
recuperarea prejudiciului material adus mediului înaintat de IES;
demersul CPR Ialoveni cu privire la identificarea responsabilului pentru
monitorizarea fîşiei riverane a lacului Costeşti;
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cererea de chemare în judecată ca intervenient accesoriu pe dosarul SA
„Flamingo-96” contra SRL „Bălţi-Gaz”;
contestaţia împotriva procesului-verbal nr. 016469 din 19.11.2011 întocmit
de IES;
Monitoarele Oficiale ale R.Moldova în vederea sistematizării actelor
normative noi care au tangenţă cu domeniul mediului.
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:
33 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective.
De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.:
examinarea demersului Primăriei Orhei referitor la mirosul neplăcut ca
rezultat al activităţii unor întrerprinderi;
examinarea cererii d-lui Blanovschi Radu din str. Dacia, 28, mun.
Chişinău referitor la legalitatea construcţiei efectuată de SRL „TraboPlus”;
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi de eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv
pentru 3 întreprinderi;
condiţiile de folosinţă specială a apei (AFSA) pentru 1 întreprindere:
AFSA – S.R.L. „Diata-Plus”, str. Sihastrului,64 V, or. Codru, mun.
Chişinău;
cererea dlui Blanovschi Radu, locatarul or. Chişinău, bd. Dacia, 28, ap.197,
de a i se prezenta copiile materialelor prospecţiunilor geologice prin care a
fost stabilit nivelul apelor freatice, indicat în Avizul Expertizei ecologice
de stat nr.464-01-08/1-668 din 06.04.2009, eliberat de Agenţia Ecologică
Chişinău;
interpelarea Deputatului Parlamentului R.Moldova, dl Gheorghe Brega,
preşedintele comisiei pentru examinarea situaţiei pe piaţa farmaceutică de
a prezenta informaţia dacă construcţia şi activitatea fabricii de
medicamente a S.C. „Balkan Pharmaceuticals” S.R.L. din str. N. Grădescu,
4, or. Chişinău corespunde prevederilor legislaţiei în vigoare;
şi de acordat asistenţă metodică inspectorilor la calcularea prejudiciului
cauzat apelor fluviului Nistru în rezultatul evacuărilor apelor uzate
neepurate din or.Rezina;
regulamentul privind prevenirea poluării apelor, varianta finală din
22.11.12;
demersul Agenţiei „Moldsilva” referitor la eliberarea autorizaţiei pentru
efectuarea tăierilor de produse secundare în fondul forestier gestionat
pentru norma de parchet de anul 2013;
demersul primăriei satului Logăneşti, raionul Hănceşti privind eliberarea
autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de conservare în fondul forestier
gestionat;
demersul primăriei satului Porumbei, raionul Cimişlia privind eliberarea
autorizaţiei pentru efectuarea tăierilor de conservare în fondul forestier
gestionat;
demersul primăriei satului Troiţcoe, raionul Cimişlia privind eliberarea
autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de conservare în fondul forestier
gestionat;
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demersul primăriei satului Cuhneşti, raionul Glodeni privind eliberarea
autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de conservare în fondul forestier
gestionat,
demersul primăriei satului Hîjdieni, raionul Glodeni privind eliberarea
autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de conservare în fondul forestier
gestionat;
şi de participat în comun cu Comisia Parlamentară de anchetă a gestionării
fondului forestier la efectuarea controlului ce ţine de gestionarea eficientă a
patrimoniului forestier, respectarea cerinţelor ce ţin de arenda fondului
forestier etc.;
în comun cu Academia de Ştiinţe a R.Moldova şi Ministerul Mediului va
fi efectuat un control la Conacul parc Balioz – arie natural protejată de stat,
situat în sat. Ivancea, r-nul Orhei în vederea eliberării autorizaţiei de
tăiere a arborilor fitosanitar necorespunzători.
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, 226915

