Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 26.10.2012 până la 02.11. 2012
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
totalizato- Realizări mai importante din activitatea de bază:
are
pe
- au fost întocmite 354 acte de control;
Inspecto- au fost întocmite 93 procese-verbale;
rat.
- au fost prestate servicii în valoare de 30 409 lei, serviciile achitate
constituie 25 445 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 18 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:
- 52 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 17 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 38 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 3 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 9 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 35 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 28 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 17 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;
Publicate articole:
 IE Ştefan-Vodă: ziarul raional ,,Prier” - ,,Cu răspundere în faţa
viitorului”;
 IE Ungheni: ziarul „Cuvîntul” - o publicaţie cu tematica totalurilor
lucrului efectuat în Ziua Naţională de Înverzire a Plaiului „Un arbore
pentru dăinuirea Noastră”
 IE Căuşeni: publicaţia „Căuşeni”- activităţile de bază şi raportul de
activitate pe 9 luni;
 IE Şoldăneşti: ziarul ,,Farul Nistrean,, - un articol pe tema
Controlul mersului îndeplinirii acţiunii “Un arbore pentru dăinuirea
noastră”.
Emisiuni radio, TV:
 IE Ştefan-Vodă: în comun cu colaboratorii TVM 1 s-a acumulat şi
pus la dispoziţie materiale pentru emisiunea televizată ,,Natura în
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2.

pagina
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3.

Cazuri
relevante.

obiectiv” ce ţine de valorificarea deşeurilor produse de la fabricile de
vin „Purcari” şi „Crocmaz”;
 IE Ungheni: un material pe pagina web a IES;
 IE Basarabeasca: reportaj-anunţ cu Ziua naţională de înverzire.
 IE Taraclia: un interviu la radio local şi un reportaj la TV cu privire
la „Ziua Înverzirii Plaiului Natal”
Material referitor la participarea dnei Lidia Marian la plantarea arborilor
la grăiniţa nr. 30 “Clopoţel” din sec. Ciocana şi Gimnaziul Internat nr.
2, din Chişinău.
Implementarea proiectelor de mediu finanţate din Fondul Ecologic
Naţional trimestrul III, anul 2012.
La Ungheni, braconajul persista ca o vrajă…..
Ziua Naţională a înverzirii.

 vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii a Şefului IES.

b) Probleme de fond.
1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

Examinat:
solicitarea MEM pregătit şi expediat răspuns referitor la prezentarea
informaţiei pe tr. III a anului curent pentru editarea buletinului „Cronica
Apelor”;
inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberat
Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 6 întreprinderi;
materiale ÎM „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” privind eliberarea
autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de igienă a 1003 arbori în Parcul Silvic
din
Calea
Orheiului,
„Lunca
Gîştei”.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materiale ÎM „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” privind
eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de igienă a unui arbore de
specia
ulm
din
str.
Şciusev,4,
mun.
Chişinău.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele primăriei satului Mărăndeni, raionul Făleşti privind
autorizarea tăierii rase, pe o suprafaţă totală de 2,0 ha, cu obţinerea unui
volum total de 118,0 m3 - masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele Agenţiei „Moldsilva” privind autorizarea taierilor diverse, în
O.S. Vatici, O.S. Selişte, pe o suprafaţă totală de 4,0 ha, cu obţinerea unui
volum total de 150,0 m3 - masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele primăriei satului Sadaclia, raionul Basarabeasca privind
autorizarea taierii rase, pe o suprafaţă totală de 3,95 ha, cu obţinerea unui
volum total de 264,0 m3 - masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele primăriei comunei Hîrceşti, raionul Ungheni privind
autorizarea taierii de conservare rasă, pe o suprafaţă totală de 5,0 ha, cu
obţinerea unui volum total de 319,0 m3 - masă lemnoasă.
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Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele primăriei satului Bardar, raionul Ialoveni privind autorizarea
taierii de regenerare rasă şi curăţire, pe o suprafaţă totală de 12,0 ha, cu
obţinerea unui volum total de 55,0 m3 - masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele Agenţiei „Moldsilva” privind autorizarea tăierilor diverse în
Î.S. Bălţi, pe o suprafaţă totală de 5,3 ha, cu obţinerea unui volum total de
385,0 m3 - masă lemnoasă.
materialele primăriei satului Terebna, raionul Edineţ privind autorizarea
taierii de răritură, pe o suprafaţă totală de 3,6 ha, cu obţinerea unui volum
total de 43,0 m3 - masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul S.A. „Inconarm” privind eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea
tăierii de igienă şi curăţirea ramurilor a 14 arbori la baza de odihnă
„Rosinca”, din Parcul Silvic „Nistrean”, or. Vadul lui Vodă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător
şi avizat 2 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului;
şi avizat 6 dosare de uz fitosanitar;
şi avizat 1 proiect de hotărîre a Guvernului pentru stabilirea hotarelor a
intravelanului oraşului Chimişlia;
materialele şi pregătit răspuns la petiţia parvenită de la cet. Elena Vlas,
locuitoarea satului Ignăţei, raionul Rezina referitor la unele probleme
ecologice în localitate. Petiţionara a fost informată că IE Rezina a întreprins
toate măsurile conform legislaţiei în privinţa persoanelor vinovate de
încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor, fiind încheiate în perioada
ianuarie – septembrie 2012 - 27 procese – verbale cu privire la contravenţii
în temeiul art.109 alin.(4), art.115, art154 şi art181, CC al RMoldova, cu
aplicarea sancţiunilor contravenţionale sub formă de amendă fiecărei
persoane vinovate de contravenţia admisă.
Efectuat:
o deplasare cu participarea d-nei Maria Borş în perioada 22 – 26.10.2012 în
componenţa delegaţiei R. Moldova în cadrul vizitei de studiu în capitala
Republicii Cehe (or. Praga). Evenimentul a fost organizat în contextul
proiectului „Air Quality Governance” şi a avut scopul de a familiariza
participanții cu sistemul de evaluare și managementul calității aerului întrun stat recent membru al UE.
Notă:
Programul vizitei a inclus mai multe instituții de stat, implicate în sistemul
de monitorizare și gestionare a calității aerului: Ministerul Mediului,
Institutul Național de Sănătate Publică, Institutul Hidrometeorologic de
Stat, Administrația municipală din Praga (Departamentul Protecția
aerului), Inspectoratul Ecologic Ceh și Fondul Ecologic de Stat.
Subiectele-cheie pe care s-a pus accentul la capitolul «Protecția aerului în
Cehia» au fost: adaptarea legislației de mediu la cerințele UE,
implementarea directivei IPPC, sistemul de monitorizare a calității aerului
atmosferic, sistemul de permise integrate, registrele de emisii, elaborarea
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programelor de mediu în vederea reducerii poluării și îmbunătățirii calității
aerului.
Prezentările practice în teren s-au desfășurat la observatorul aerologic,
uzina de incinerare a deșeurilor și centrala electrică Ledvice.
o deplasare în or.Vilnius, Lituania, cu participarea dl.V. Holban în perioada
22.10.12 – 26.10.12 pentru familiarizarea cu tehnologia utilizată la staţiile
de epurare a apelor uzate menajere propusă de compania „Tiluana” S.R.L.
(Moldova) şi compania „August ir KO” (Lituania) cu prezentarea raportului
referitor la rezultatele deplasării.
Notă:
Se anexează în format electronic pe site-ul IES.
o deplasare cu participarea d-nei A. Moldovan în or. Viena, Austria,
perioada 29.10-01.11.2012, în legătură cu participarea la a 4-a întrunire a
Grupului Operativ de lucru pentru Mediu a Comunităţii Energetice şi
Atelierului de lucru privind retehnologizarea instalaţiilor de ardere. În cadrul
întrunirii a Grupului Operativ pentru Mediu au fost discutate realizările
ţărilor contractante în contextul Directivei 1999/32/CE privind reducerea
conţinutului de sulf din anumiţi combustibili lichizi şi situaţia curentă
privind implementarea Directivei 2001/80/CE cu privire la limitarea
emisiilor în atmosferă a anumitor poluanţi provenind de la instalaţii de
ardere de dimensiuni mari.
Notă:
Raportul detaliat va fi prezentat ulterior.
la 30.10.2012 a efectuat un control ecologic în raionul Ialoveni la spitalul
raional privind respectarea de către administraţia instituţiei a modului de
gestionare a deşeurilor medicale.
Întocmit:
un proces-verbal cet. Josan Gheorghe pe cazul tăierii ilegale sau vătămării
arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin.(3) al Codului contravenţional
al R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă în mărime de 1000 lei. Prejudiciul
cauzat mediului constituie 1447,2,0 lei;
un proces- verbal cetăţeanului Istrati Serghei pe cazul încălcării modului
de folosire a fondului de exploatare, de recoltare şi transportare a
produselor lemnoase, în temeiul art. 142 alin. (1) al Codului
contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 600 lei;
un proces -verbal cetăţeanului Punga Alexandr, pe cazul încălcării
reguluilor de vînătoare, în temeiul art. 128 alin. (1) al Codului
contravenţional al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de
400 lei;
un proces -verbal cetăţeanului Şişcanu Petru pe cazul încălcării modului
de protecţie şi de folosire a subsolului, în temeiul art. 119 alin. (1) al Cod
contravenţional al R.Moldova, fiind remis pentru luarea deciziei la
AGRM;
o pretenţie înaintată cet. Cuiumju O. în sumă de 105840,0 lei care a admis
decopertarea şi distrugerea neautorizată a litierei şi a păturii vii din fondul
forestier de stat pe o suprafaţă totală de 9800 m.p., amplasată în
extravilanul com. Ruseştii Noi, r-nul Ialoveni.
un proces -verbal la 30.10.2012 nr. 016728 administraţiei spitalul raional
Ialoveni conform prevederilor art.154(10) al Codului Contravenţional
aplicarea unei sancţiuni sub formă de amendă în mărime de 50 u.c. ce
constituie 1000 lei.
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Participat:
la 31.10.2012 la Ministerul Mediului la seminarul de consultare privind
opţiunea de integrare a unui management durabil al substanţelor chimice în
politicile sectoriale ale economiei naţionale, organizat în cadrul proiectului
PNUD/KEMI, organizat de Oficiul Prevenirea a Poluării Mediului al
Ministerul Mediului;
Eliberat:
7 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie;
Primit în lucru:
9 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 anexei 2)
şi ulterioara expertiză ecologică;

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

Resurse
umane
Financiară

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 9146,0 mii lei, inclusiv
săptămîna curentă – 127,1 mii lei şi s-au executat cheltuieli de casă în sumă de
4447,7 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial (situaţia de la 01.11.2012) constituie –
4698,3 mii lei.
Servicii ecologice prestate contra plată.
La 01.11.2012 suma acumulărilor la venituri constituie 2500,7 mii lei, inclusiv
săptămîna curentă – 35,4 mii lei sau cu 71 % mai puţin faţă de planul pentru
perioada de gestiune (3515,0 mii lei), diferenţa fiind de 1014,3 mii lei. Cheltuielile
pentru întreţinerea curentă a activităţii Inspectoratului constituie 2926,7 mii lei.
Motivul neîndeplinirii planului de venituri fiind modificările în legislaţie,
intrarea în vigoare a Legii nr.160 din 24.04.2011 „Privind reglementarea prin
autorizare a activităţilor de întreprinzător”, începînd cu 01.02.2012. Ca rezultat
toate autorizaţiile şi avizele de mediu sunt eliberate gratis, anterior cu plată ce aveau
o contribuţie majoră la venituri la contul mijloace speciale. Un efect negativ asupra
acumulărilor la servicii prestate s-au produs şi în urma punerii în aplicare a Legii
nr.163 din 09.07.2010 „Privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie”,
prin care la certificatul de urbanism prin proiectare, emitentul anexează avizul
ecologic care se eliberează de organul de supraveghere de stat gratuit, anterior cu
plată. De asemenea a fost omis şi avizul expertizei ecologice la proiect pentru
obţinerea autorizaţiei de construire, care anterior se elibera cu plată.
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3.

Juridică

Participat:
la 31.10.2012 în cadrul procesului la Curtea de Apel Botanica referitor la
cauza SC „Sticlomob” SRL către Inspectoratul Ecologic de Stat, ședința de
pronunțare a hotărîrii fiind transferată pe data de 02.11.2012;
A acordat:
asistenţă consultativ-metodică Agenţiilor precum şi Inspecţiilor ecologice,
Direcţiilor şi Secţiilor din cadrul aparatului central al IES, referitor la
examinarea petiţiilor, cauzelor contravenţionale, cererilor prealabile,
contestaţiilor depuse, precum şi modalităţii recuperării prejudiciului cauzat
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:
26 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective;
De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.:
proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind
modul de constituire şi de funcţionare a comitetului districtului bazinului
hidrografic, elaborat în contextul implementării Legii apelor nr. 272
din23.12.11;
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi de eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru
3 întreprinderi;
scrisoarea-informare a Curţii de Conturi privind efectuarea auditului
Ministerului Mediului în perioada septembrie 2012 – tranzitoriu 2013 cu
Indicaţia Ministerului Mediului privind asigurarea punerii la dispoziţia Curţii
a regulamentelor, planurilor de activitate, fişelor de post, obiectivelor
individuale, dosarelor privind monitorizarea implementării unor strategii,
programe, planuri de acţiuni de care suntem responsabili, informaţii cum au
fost realizate unele hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului, ale Colegiului
Ministerului, Curţii de Conturi etc.;
solicitarea Institutului Național de Standardizare și Metrologie privind
avizarea „Programului de Standardizare Națională pentru anul 2013”;
plîngerea locuitorilor s. Breanova, r-nul Orhei privind incomoditățile de trai
cauzate de amplasarea poligonului zonal de deșeuri menajere pe terenurile cu
destinație agricolă – pășuni, S=1,0 ha, proprietate publică a com. Morozeni și
5,0 ha a s. Nicolaevca, r-nul Orhei;
demersul Agenţiei „Moldsilva” privind autorizarea tăierilor de produse
secundare pentru anul 2012 în O.S. Şolcani;
materialele primăriei s. Luceşti, r-nul Cahul privind autorizarea tăierii de
conservare în fondul forestier gestionat;
materialele primăriei s. Ţîgăneşti, r-nul Cantemir privind autorizarea tăierii
de igienă rasă în fondul forestier gestionat.
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, 226915

