Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 25.03.2013 până la 29.03. 2013
Veaceslav Untila, şef, Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax: 226915.
ies@mediu.gov.md; str.Cosmonauţilor 9
Compone
nta

Nr
.
I.

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 365 acte de control;
rat.
- au fost întocmite 192 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 72 458 lei, serviciile achitate
constituie 85 703 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 34 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:
- 62 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 15 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 5 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
- 26 avize ale expertizei ecologice de stat;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 8 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 67 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 19 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 38 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;
Publicate articole:
 IE Criuleni – Începutul campaniei de salubrizare – ziarul local.
 IE Leova - Resursele Acvatice din raionul Leova – ziarul local.
 IE Cantemir - Ziarul raional „Curierul de Cantemir” – articolul „Ora
planetei”.
 IE Şoldăneşti - Ziarul “ Opinia Liberă” pe tema : “ Perioada de prohibiţie”
Emisiuni radio, TV:
 IE Basarabeasca - emisiune privind raidul de salubrizare pe teritoriul or.
Basarabesca.
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 IE Hînceşti - emisiune televizată „Natura în obiectiv”.

2.

pagina
web IES

3.

Cazuri
relevante

 Comunicat de presă. Ziua mondială a Apei - 22 martie - startul
Bilunarului Ecologic de primăvară.
 Raport saptămînal.

Vizite de lucru în agenţii şi inspecţii.
Ore Ecologice desfăşurate în Instituţiile de învăţămînt preuniversitare - 137.

b) Probleme de fond.
1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

Examinat:
şi avizat 2 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului;
şi avizat 7 dosare ale produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
şi pregătit răspuns la solicitarea ÎCS „Energia PPM ” SRL, filiala Chişinău
privind obţinerea autorizaţiei în domeniul gestionării deşeurilor;
situaţia creată în teritoriul primăriei Ivancea, s. Brăneşti, r-nul Orhei descrisă
în mesajul „Cum să nu atragem turiştii”. În rezultatul controlului ecologic la
14.03.13 efectuat de către IE Orhei s-a constatat că sistemul automatizat de
la staţia de pompare a apelor uzate a S.A. „Pivniţele Brăneşti” a ieşit din
funcţiune, astfel încît apele uzate neepurate se revărsau în albia rîuleţului
Mottsa, fapt pentru care în temeiul art. 109, alin.1 CC al R.Moldova,
administraţiei SA „Pivnişele Brăneşti” i s-a încheiat proces-verbal cu privire
la contravenţie nr. 030318 din 14.03.13 cu aplicarea sancţiunii sub formă de
amendă în mărime de 300 unităţi convenţionale, iar prin actul de control
ecologic nr. 062836 din 14.03.13 i s-a prescris indicaţii obligatorii în
vederea lichidării defecţiunii în termen de o zi. Concomitent, în aceiaşi
perioadă au avut loc deversări de la staţia de pompare a apelor uzate care a
ieşit din funcţiune a Instituţiei Penitenciare nr. 18, s. Brăneşti în apele
rîuleţului Mottsa, fapt pentru care în temeiul art. 109, alin.1 Cod
Contravenţional al RM, administraţiei Instituţiei Penitenciare nr. 18, s.
Brăneşti i s-a încheiat proces-verbal cu privire la contravenţie nr. 030319 din
14.03.13 cu aplicarea sancţiunii sub formă de amendă în mărime de 300
unităţi convenţionale, iar prin actul de control ecologic nr. 062835 din
14.03.13 i s-a prescris indicaţii obligatorii în vederea lichidării defecţiunii în
termen de o zi.
Notă:
Totodată, de către Centrul de Investigaţii Ecologice al Agenţiei Ecologice
Chişinău au fost prelevate probe de sol, iar în baza rezultatelor încercărilor
probelor de sol s-a calculat prejudiciul cauzat resurselor de sol prin poluarea
cu ape uzate de la Instituţia Penitenciară nr. 18, s. Brăneşti în sumă de
2001,23 lei şi prejudiciul cauzat de SA „Pivnişele Brăneşti” în sună de
1500,93 lei. Defecţiunile depistate de la staţiile de pompare au fost lichidate,
iar deversarea apelor uzate în rîuleţul Mottsa a fost stopată.
petiţia dlui Sergiu Chetrean com. Micleşti r-nul Criuleni referitor la
legalitatea exploatării iazului din com. Mălăieşti, r-nul Criuleni.
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Notă:
În rezultatul controlului ecologic efectuat la 13.03.13 s-a constatat că
iazul cu suprafaţa de 0,81 ha din extravilanul com. Mălăieşti, r-nul Criuleni
cu nr. cadastral 3143100220 se află în arenda cet. Efros Nicolae pe un
termen de 25 ani conform contractului nr. 33 din 15.04.08, cu destinaţia
piscicol, agrement şi irigare. În contractul menţionat arendaşul are dreptul de
a permite pescuitul contra unei plăţi rezonabile. Totodată, s-a depistat că în
zona de protecţie a iazului este construită o casă cu două şure pentru
întreţinerea animalelor domestice, fapt pentru care în temeiul art. 109 alin.1
CC al R.Moldova, cet. Efros Nicolae i s-a încheiat proces-verbal cu privire la
contravenţie nr. 008627 din 13.03.13 cu aplicarea sancţiunii sub formă de
amendă în mărime de 40 unităţi convenţionale, iar prin actul de control
ecologic nr. 058807 din 13.03.13 i s-au prescris indicaţii obligatorii în
vederea lichidării şurelor de întreţinere a animalelor domestice din zona de
protecţie a iazului în termen de 10 zile şi de a efectua lucrări de reparaţie a
digului în baza unui proiect de execuţie avizat pozitiv de Expertiza ecologică
de stat în termen de 2 luni.
condiţiile deversărilor limitat admisibile (DLA) de poluanţi cu apele uzate
în apele de suprafaţă pentru 2 întreprinderi: 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. ”Apă-Canal Chişinău”.
inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberate
autorizaţiile de emisii respective pentru 2 întreprinderi: 1.”Gloria-Quarc”
S.R.L., s. Corlăteni, r-nul Rîşcani; 2. ”Profiform Codru” S.R.L., şos.
Munceşti, 799/9, or. Chisinău;
materialele primăriei s. Truşeni, mun. Chişinău privind autorizarea tăierii
de igienă a arborilor din fondul forestier gestionat, pe o suprafaţă de 5,0 ha,
cu obţinerea unui volum de 36,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele d-lui Carp Oleg privind autorizarea tăierii arborilor de pe
terenul privat, din str. V. Lupu, mun. Chişinău.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia pentru extragerea a 9 arbori
fructiferi şi transplantarea a 4 puieţi şi 13 tufe de arbuşti.
materialele primăriei s. Cajba, r-nul Glodeni privind autorizarea tăierii de
regenerare şi curăţire sanitară a arborilor din fondul forestier gestionat, pe
o suprafaţă de 2,0 ha, cu obţinerea unui volum de 27,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele primăriei s. Ilenuţa, r-nul Făleşti privind autorizarea tăierii de
curăţire a arborilor din fondul forestier gestionat, pe o suprafaţă de 50,0
ha, cu obţinerea unui volum de 164,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele primăriei s. Săseni, r-nul Călăraşi privind autorizarea tăierii de
igienă rasă a arborilor din fondul forestier gestionat, pe o suprafaţă de 2,3
ha, cu obţinerea unui volum de 85,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
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materialele Şcolii Sportive de Tenis privind autorizarea tăierii arborilor de
pe terenul gestionat din str. E. Coca, mun. Chişinău.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
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. Onţa Sergiu 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 amendă de 400 lei.
cet. Razgorodin Serghei 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 amendă de
400 lei.
cet. Bujac Mihail 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 amendă de 1000 lei.
cet. Pisica Ion a încălcat regulile de gestionare a deşeurilor, în
temeiul art. 154, alin. (1) CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată
amendă de 400 lei.
Eliberat:
10 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie.
Participat:
la controlul ecologic al Agenţilor Economici din mun. Chişinău în comun cu
Agenţia Ecologică Chişinău unde s-a întocmit:
un proces-verbal SRL „Niagara-Club” pe cazul - circulaţia şi parcarea
vehiculelor în spaţiile verzi din afara drumurilor publice şi în locuri interzise,
în temeiul art. 135, Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată amendă de
200,0 lei, prejudiciul cauzat mediului fiind de 972,0 lei;
un proces-verbal cet. Petrachi Virgiliu, mun. Chişinău pe cazul - tăierea
ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor, în temeiul art. 122 alin. (1) CC
al R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă de 800,0 lei, prejudiciul cauzat
mediului fiind de 1786,0 lei;
un proces-verbal cet. Şalopa Iurie, mun. Chişinău 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 amendă de 800,0 lei, prejudiciul
cauzat mediului fiind de 2688,0 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 8 proiecte de execuţie.
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c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare.
1.
2.

3.

Resurse
umane
Financiară

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 4669,6 mii lei, inclusiv
săptămîna curentă – 381,8 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de 29.03.2013 constituie –
4493,6 mii lei.
Servicii ecologice prestate contra plată.
La situaţia 29.03.2013 suma acumulărilor la venituri constituie 990,6 mii lei,
inclusiv săptămîna curentă – 104,8 mii lei sau cu 64,2% din cele planificate pentru
3 luni - 1541,5 mii lei.
Soldul disponibil este de 11,2 mii lei.
Examinat:
Solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 345/09 din
26.03.2013 privind eliberarea mandatului de control şi a deciziei de control
pentru efectuarea controlului inopinat la SRL „Valiexchimp”, Cahul şi, fiind
perfectat răspunsul respectiv;
Solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 313/09 din
15.03.2013 privind eliberarea mandatului de control şi a deciziei de control
pentru efectuarea controlului inopinat la SRL „Cariera Ivanos”, Orhei, fiind
eliberat răspunsul corespunzător;
în comun cu Direcţia inspectare a florei şi faunei, adresarea primarului s.
Mereşeuca, r-nul Ocniţa nr. 08 din 25.02.2013 cu privire la legalitatea
calculării prejudiciului, parvenită în adresa Ministerului Mediului la
04.03.2013, fiind perfectat răspunsul conform competenţelor;
în comun cu Serviciul audit intern adresarea primarului com. Boşcana, r-nul
Criuleni cu privire la revocarea actului de control nr. 065164 întocmit de
inspectorul IE Criuleni, Baluţel G., fiind întocmit răspunsul conform
prevederilor legale.
Proiectul Hotărîrii guvernului cu privire la modificarea şi completarea
hotărîrii guvernului nr. 1181 din 22.12.2010 privind monitorizarea
procesului de implementare a legislaţiei, înaintat spre avizare Ministerului
Mediului, fiind perfectat avizul corespunzător;
Participat:
la data de 27.03.2013 în cadrul Şedinţei de judecată la Judecătoria Rîşcani
mun. Chişinău, la examinarea acţiunii civile înaintate de Procuratura
Criuleni în interesele Inspectoratului Ecologic de Stat privind încasarea de la
SRL „Aviprod-Plus” a plăţii pentru poluarea mediului în sumă de 13,436 lei,
cererea fiind admisă cu încasarea sumei înaintate;
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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:
27 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;
materialele autorizaţiilor de folosinţă specială a apei (AFSA) pentru 1
întreprindere: S.R.L. ”Cascad Vin”, str. Moldova,2, or. Ialoveni;
proiectele Normativelor deversărilor limitat admisibile (DLA) a apelor
uzate deversate în bazine acvatice: 1. Staţia de epurare a „LEOVIN” S.A. ,
or. Leova, 2. Staţia de epurare Î.M. „SU Canal” , or. Comrat;
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile de emisii AEPA respective
pentru 1 întreprinderi: Î.C.S. ”Petrom Moldova” S.R.L., s. Mîndreşti, r-nul
Teleneşti;
solicitarea S.A. „Apă-Canal Chişinău” privind coordonarea DLA pentru
staţia or. Chişinău;
plîngerea dlui Filimon Alexei, director al S.A. „Piscicultorul”, str.
Orangeriei, 1, or. Ungheni, privind efectuarea defectuoasă a obligaţiunilor
de serviciu din partea Inspecţiei Ecologice Ungheni, la sancţionarea cet.
Ciobanu Ion, referitor la folosirea obiectivului acvatic „Semeni” din
extravilanul s. Petreşti, r-nul Ungheni, fără titlul de folosinţă separată a
apei;
materialele parvenite din partea primăriei satului Moleşti,
raionul
Ialoveni, privind autorizarea tăierii arborilor din fondul forestier
gestionat;
materialele parvenite din partea Agenţiei „Moldsilva”, privind
autorizarea tăierii arborilor din fondul forestier gestionat de
Întreprinderea pentru Silvicultură Soroca;
demersul parvenit la Ministerul Mediului din partea primarului
s. Mereşeuca, r-nul Ocniţa – (dna Albu Emilia) referitor la legalitatea
acţiunilor şefului Inspecţiei Ecologica Ocniţa, d-lui Mihai Bularga în ce
priveşte calcularea prejudiciului pentru arborii din preajma locuinţei
d-nei Beşliu Tamara.
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

