Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 27.07.2012 până la 03.08. 2012
Grigore Prisăcaru, şef, Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax: 226915.
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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 277 acte de control;
Inspecto- au fost întocmite 114 procese-verbale;
rat.
- au fost prestate servicii în valoare de 31 544 lei, serviciile achitate
constituie 26 717 lei;
În contextul acţiunilor de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 36 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:
- 20 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 13 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 6 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 7 autorizaţie de folosinţă specială a apei;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 5 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 38 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 27 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 – 1, publicaţia „Căuşeni”;
Emisiuni TV – 2, televiziunea locală Cauşeni „Studio-L”,
televiziunea locală Briceni „Canal X”.

b) Probleme de fond.
1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

Elaborat:
răspunsul către primarul com. Trebujeni, raionul Orhei – dlui Tudor Moraru
referitor la construcţia unor obiective pe teritoriul comunei, şi anume, a unei
case de locuit cu mansarda şi a unei zone de agrement. Totodată s-a răspuns
că obiectul sesizării cuprinde două sectoare de teren care au fost atribuite în
fîşia de protecţie a r.Răut. Ambele obiective deţin acte permisive.
răspuns la demersul SA Lafarge Moldova (Ciment) referitor la elaborarea
unui cadru regulatoriu privind valorificarea deşeurilor de anvelope uzate.
Notă.
Solicitantul a fost informat de faptul, că pînă la iniţierea elaborării unui
regulament de gestionare a deşeurilor de anvelope uzate este necesar de
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aprobat Legea cu privire la deşeuri, care la moment este la etapa de
elaborare;
răspuns la petiţia dlui Petru Botezatu, locuitorul satului Cobusca Nouă,
raionul Anenii Noi referitor la incomodităţile de trai cauzate de către vecinul
Nicolae Drăguţan, care ţine un număr sporit de animale domestice alăturat
bunului imobilului ce-i aparţine cu drept de proprietate.
Notă.
Petiţionarul a fost informat de faptul, că în privinţa cet. N. Drăguţan va fi
aplicată sancţiunea contravenţională în temeiul art.154, Cod Contravenţional
al R.Moldova;
răspuns la solicitarea SA Lafarge Moldova (Ciment) referitor la permisiunea
incinerării deşeurilor din plastic şi folii în cuptorul rotativ al întreprinderii.
Notă:
Pentru incinerarea deşeurilor menajere solide a fost permisă perioada de 01-02
august 2012 cu participarea obligatoriu a reprezentanţilor IE Rezina şi CIE al
AE Chişinău;
şi expediat răspunsul în adresa Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru referitor
la examinarea şi avizarea proiectului de hotărîre a Guvernului „Cu privire la
modificarea destinației unui teren” (proprietate privată a cetățenilor Popa
Valeriu şi Rusu Liliana, din extravilanul com. Truşeni, mun. Chişinău);
şi expediat răspunsul în adresa „AMG Agro Management Grup” din str. Mihai
Viteazul,11, or. Chişinău cu privire la efectuarea măsurării emisiilor de
poluanţi în atmosferă de la secţia de prelucrare a metalului a S.A „Aralit” de
pe terenul fostei uzine de tractoare din municipiu (Directorului S.A. „Aralit”).
Notă.
Dlui Hudiacov Dumitru i-a fost înaintată hotărÎrea nr.01-22/12 a Agenţiei
Ecologice Chişinău cu privire la sistare, începînd cu data de 26.07.12 a
lucrărilor de exploatare a sobei de topit fonta şi oţel din secţia de turnătorie
pînă la retehnologizarea activităţii de producere prin dotarea cu utilaj de
captare şi neutralizare a pulberii şi gazelor nocive. A fost calculată plata
pentru emisia accidentală a poluanţilor în sumă de 2 296,28 lei, care urmează
a fi plătită de către beneficiar;
şi expediat răspuns în adresa Ministerului Mediului referitor la examinarea
Raportului Comisiei Parlamentare mediu şi schimbări climatice a proiectului
de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540-XIII din 25.02.1998
privind plata pentru poluarea mediului;
şi expediat răspuns cu propuneri şi modificări în adresa Ministerului Mediului
la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor privind
examinarea proiectului Codului Urbanismului şi Construcțiilor;
şi expediat răspuns în adresa Institutului Național de Standardizare şi
Metrologie la solicitarea de a examina proiectele standardelor interstatale ce
țin de utilizarea şi experimentarea preparatelor chimice cu caracter nociv
asupra mediului ambiant.
Examinat:
Instrucţiunea privind evaluarea prejudiciului cauzat resurselor de sol în
rezultatul distrugerii stratului de sol fertil amestecîndu-l cu roca parentală,
decopertării neselective şi/sau nimicirii lui şi s-au înaintat propuneri în
adresa Institutului de Ecologie şi Geografie;
la faţa locului petiţia referitor la legalitatea construcţiei unei biserici în
str. I. Creangă, or. Soroca şi a fost dat răspuns petiţionarilor.
materialele parvenite din partea administraţiei Rezervaţiei Naturale
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„Codrii” privind eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăieri de igienă a
arborilor fitosanitar nesatisfăcători.
Notă.
A fost eliberată autorizaţia pentru tăierea de igienă corespunzător.
materialele ÎM „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” privind
eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăieri de igienă a arborilor avariaţi
din str. Sfîntul Gheorghe, mun. Chişinău.
Notă.
Au fost enumeraţi şi măsuraţi arborii avariaţi, fiind încheiat un act de
control şi urmează a fi eliberată autorizaţia pentru tăierea de igienă;
materialele pentru autorizarea de folosinţei speciale a apei (AFSA) pentru
1 întreprindere;
condiţiile deversărilor limitat admisibile (DLA) de poluanţi cu apele uzate
în apele de suprafaţă pentru 1 întreprindere;
inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberat
Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 12 întreprinderi;
şi avizat 2 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului;
şi avizat 1 proiect de Hotărîre a Guvernului cu privire la schimbul,
modificarea categoriei de destinaţie a terenului;
Participat:
la şedinţa grupului de lucru privind elaborarea cadrului normativ secundar în
vederea implementării Legii apelor nr.272 din 23.12.11, unde au fost înaintate
propuneri la proiectului Regulamentului privind autorizarea de mediu a
folosinţei speciale a apei;
la 30.07.2012 la şedinţa convocată de către Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare pentru aprobarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în
cadrul examinării demersului ÎS „Centrul de Carantină, Identificare, Expertiză
de Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei” în vederea admiterii utilizării Bromurii
de metil ca excepţie pentru cazurile în care sunt executate operaţiuni de
carantină sau tratamente a produselor vegetale. În rezultat, membrii consiliului
au respins/refuzat utilizarea Bromurii de metil;
la 02.08.2012 la seminarul organizat de către Oficiul Prevenirea Poluării
Mediului cu privire la inventarierea depozitelor de deşeuri menajere solide în
regiunea Nord. Ca rezultat s-a decis ca inventarierea DDMS să fie începută cu
data de 13.08.201;
Eliberat:
4 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie;
Primit în lucru:
5 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) pentru expertiza
ecologică.

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare.
1.

Resurse
umane

Numărul de personal - 310.
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2.

Financiară

II.
1.

Contribuţia la FEL – de la începutul anului 2012 au fost înregistrate venituri în
sumă de 7 863,6 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 42,1mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial (situaţia de la 19.06.2012), constituie –
5930,3 mii lei.
Serviciile ecologice prestate contra plată acordate la solicitarea beneficiarilor,
constituie 2 238,8 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 63,7 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial (situaţia de 01.08.2012) constituie – 324,3 mii
lei, cheltuielile fiind mai mari decît veniturile şi asigurate din contul soldului la
începutul anului de gestiune.
Cheltuielile curente pentru funcţionarea Inspectoratului cu subdiviziunile teritoriale
sunt acoperite din contul veniturilor obţinute de la serviciile prestate.

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

Acţiuni
măsuri

şi De examinat şi supus expertizei/autorizării:
13 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective;
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 8
întreprinderi.
De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.:
plîngerea dlui Stoicov Stepan referitor la gestionarea de către S.R.L.
„Colomeeţ Valentin” a zăcămîntului de nisip pentru construcţie
„Moscovei”;
solicitarea şefului Oficiului Teritorial Bălţi a Cancelariei de stat de a
constitui o comisie cu ieire la faţa locului pentru a verifica legalitatea
organizării şi desfăşurării licitaţiei de către primăria or.Costeşti, r-nul
Rîşcani pentru terenul S=0,61ha, amplasat în raza punctului de trecere şi
control Costeşti, la cca.1000m de la rîul Prut;
adresarea Agenţiei „Apele Moldovei” de a examina legalitatea utilizării
ilegale a resurselor de apă de către tabăra de odihnă „Dumbrava” a S.A.
„Hidroimpex”, or. Soroca;
adresarea Ministerului Culturii către Ministerul Mediului cu privire la
informarea instituţiilor de proiectare în vederea coordonării prealabile a
proiectelor de execuţie a construcţiilor cu Agenţia Naţională Arheologică
la capitolul prezenţa/lipsa vestigiilor arheologice în scopul verificării
cheltuielilor prevăzute în proiect pentru salvarea acestora aflate sub
pericolul distrugeri, începînd cu 08.07.2012;
de examinat demersul Asociaţiei de Gospodărire a Spaţiilor Verzi privind
examinarea şi eliberarea autorizaţiei de tăiere a arborilor în grădinile
publice „Adormirea maicii Domnului” şi „Ştefan cel Mare”;
de examinat demersul Asociaţiei de Gospodărire a Spaţiilor Verzi privind
cercetarea cazului de ocupare abuziva a unor terenuri din spaţiile verzi din
parcul Calea Orheiului, terenuri folosite pentru construirea de obiecte şi
grădini.
De efectuat:
un raid în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj.
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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.

Şef adjunct al Inspectoratului

Ex. D.Osipov, 226915

Valentina ŢAPIŞ

