Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 28.09.2012 până la 05.10.2012
Veaceslav Untilă, şef, Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax: 226915.
ies@mediu.gov.md; str.Cosmonauţilor 9.
Componenta
Nr.

1.

I.

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 279 acte de control;
Inspecto- au fost întocmite 131 procese-verbale;
rat.
- au fost prestate servicii în valoare de 31 899 lei, serviciile achitate
constituie 30 781 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 25 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;
- 11 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 14 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 2 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 2 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 26 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 17 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 33 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;
Publicate articole:
- în ziarul raional „Curier de Cantemir” (Aer curat pentru toţi);
- articole – „Ne mişcăm în direcţia cea bună”, ziarul „Realitatea”,
Soroca;
- în ziarul raional „Curier de Edineţ” - articolul „Ziua Mobilităţii
Europene consemnate şi la Edineţ”;
- în ziarul raional Donduşeni „Pasul Nou” – articolul „ Ziua Mobilităţii
Europene marcate la Donduşeni”;
- în ziarul raional Leova ,,Cuvîntul Liber” - articolul ,,În oraş fără
automobilul meu”;
- în ziarul raional Criueni „Est Curier” – articolul „Un aer curat pentru
toţi”.
Emisiuni radio, TV:
- „PRO TV” - „Arborele secular din sectorul Dănuţeni”, or. Ungheni;
- un reportaj la SorTV - „Săptămâna mobilităţii europene”;
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-

2.

Cazuri
relevante.

un reportaj de informare şi conştientizare a populaţiei „În oraş fără
automobilul meu „BasTV” Basarabeasca;
televiziunea locală „Studio-L”, Căuşeni.

La 05 octombrie a avut loc întrunirea de lucru a activului IES, unde au fost puse în
discuţie problemele, conform agendei de lucru:
Trecerea în revistă a problemelor curente de pe agenda de lucru a IES.
Comunicare cu privire la legislația recent elaborată de Ministerul Mediului
( Strategia Națională și Planul Național de gestionare a deșeurilor).
Totalurile activităților desfășurate în cadrul Săptămînii Mobilității Europene.
Informaţia a fost difuzată on-line pe portalul www.privesc.eu.md

b) Probleme de fond.
1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

Examinat:
petiţia Dnei Olga Volinchin, s.Corjeuţi, r-nul Briceni cu privire la
incomodităţile de trai (miros neplăcut), cauzate în rezultatul activităţii
întreprinderii „SERVEST-AGRO” S.R.L. din s. Corjeuţi, raionul
Briceni.Sursa mirosului neplăcut este evacuarea apelor uzate în urma
procesului tehnologic de prelucrare a legumelor în pârâiaşul fără denumire,
afluent al răului Lopatinca. S-a depistat, că apele uzate de producere a
S.R.L. „SERVEST-AGRO” sunt deversate prin sedimentator în afluentul
rîului Lopatinca fără a asigura epurarea lor normativă, fapt ce încalcă
prevederile art. 37 lit. b) şi e) din Codul Apelor. De asemenea au fost
prelevate probe de ape uzate evacuate. Inspecţia Ecologică Briceni, a
întocmit în privinţa
întreprinderii procesul verbal nr.016712 din
26.09.2012 în baza art. 110 (1,2) din Codul Contravenţional cu aplicarea
amenzi în mărime de 500 unităţi convenţionale. Conform investigaţiilor de
laborator din 29.09.2012, au fost depistate depăşiri a concentraţiilor
maximal admisibile în apele evacuate, pentru ce a fost întocmit procesverbal nr.016713 din 01.10.2012 în baza art.113(5) din Codul
Contravenţional cu aplicarea amenzii în mărime de 300 unităţi
convenţionale. În scopul ameliorării situaţiei, prin actul de control
nr.054210 din 24.09.2012, administraţiei „SERVEST-AGRO” SRL i-au
fost prescrise indicaţii obligatorii în vederea respectării cerinţelor
legislaţiei ecologice în vigoare, înterzicerii evacuării apelor uzate de
producere în obiectivul acvatic fără epurare, precum şi construcţia staţiei
de epurare în termen de până la 31.12.12;
demersul dlui Ion Handraman cu privire la implementarea proiectelor în s.
Valea – Trestieni, rl Nisporeni. Propunerea de înverzire a localităţii ValeaTrestieni este una binevenită pentru localitate însă nu este argumentată
financiar pentru a fi aprobată. Necătînd la aceasta, în conformitate cu
Decretul Preşedintelui R.Moldova privind Ziua Naţională de Înverzire a
Plaiului “Un arbore pentru dăinuirea noastră” nr.27 din 13.02.1995, anual
din Fondul Ecologic Naţional sunt alocaţi bani pentru material săditor (pe
teritoriul primăriei Valea-Trestieni anual se plantiază circa 500 puieţi).
Referitor la secarea iazurilor, pîrailor, cişmelelor, pe întreg teritoriul
raionului s-a constatat un debit scazut de apă, aceasta este rezultatul
temperaturilor extrem de ridicate, care s-au înregistrat în perioada caldă a
anului 2012, inclusiv şi lipsa precipitaţiilor atmosferice şi nu construcţia
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apeductelor din teritoriu. Inspecţia Ecologică Nisporeni permanent dă
indicaţii obligatorii în vederea folosirii raţionale a resurselor acvatice
conform destinaţiei, inclusiv neadmiterea defrişării a spaţiilor verzi,
precum şi extinderea lor în măsura posibilităţilor;
şi întocmit în adresa Secţiei petiţii şi audienţe a Parlamentului R.Moldova,
Procuraturii raionului Făleşti, Primăriei satului Răuţel, răspunsul la petiţia
colectivă a locuitorilor din s. Răuţel, r-nul Făleşti cu privire la
incomodităţile de trai cauzate în rezultatul activităţii întreprinderii de
producere a mixturilor asfaltice a S.A. „Drumuri Bălţi”.
Notă.
În rezultatul controlului efectuat la data de 21.09.12 la faţa locului s-a
constatat că S.A. „Drumuri Bălţi” a iniţiat lucrările de montare a unei noi
instalaţii de producere a mixturilor asfaltice în lipsa Avizului pozitiv al
expertizei ecologice de stat la proiectul de execuţie, fapt ce încalcă
prevederile art.23,24 ale legii privind protecţia mediului înconjurător şi
atr.6, ali.2 lit. c) al Legii nr.851 din 29.05.96 privind expertiza ecologică şi
evaluarea impactului asupra mediului înconjurător. Pentru încălcările
depistate a fost întocmit procesul-verbal nr.023592 din 21.09.12 în baza
art.156 al CC.Totodată populaţia a fost informată că stabilirea
dimensiunilor zonei de protecţie sanitară şi gradul de influenţă fizică
nocivă de poluanţi asupra atmosferei si sănătăţii populaţiei, conform
prevederilor art. 6 din Legea nr.1422 din 17.12.97 privind protecţia
aerului atmosferic ţine de competenţa Ministerului Sănătăţii;
şi întocmit în adresa Ministerului Mediului răspuns la Solicitarea Î.S.
„Direcția Bazinelor de Gospodărire a Apelor” de a prezenta informația
privind protecția mediului pentru raportul anual „nr.1-gospodărirea apelor”;
plîngerea parvenită în adresa Ministerului Mediului de la cet. Morozan
Ştefan, locuitor al s. Brăneşti, rl Orhei referitor la litigiul creat privind
creşterea arborilor situaţi la hotar cu proprietatea cet. Adaşan L. al aceleiaşi
localităţi, cu ieşire la faţa locului;
materialele parvenite din partea primăriei comunei Plopi, raionul Cantemir
privind eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de conservare în două
parchete pe o suprafaţă totală de 2.0 ha din fondul forestier gestionat.
Notă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia pentru tăiere Nr.009976;
materialele parvenite din partea ÎM „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor
verzi”, referitor la eliberarea autorizaţiei de tăiere de igienă a arborilor
fitosanitar necorespunzători din parcul „Valea Morilor”, mun. Chişinău.
Notă.
Ca rezultat a fost întocmit actul de control cu eliberarea ulterioară
a autorizaţiei pentru tăiere;
materialele parvenite din partea S.A. „Moscova”, referitor la eliberarea
autorizaţiei de tăiere de igienă a trei ienuperi amplasaţi pe Bdul
Moscova,5, mun. Chişinău.
Notă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia pentru tăiere Nr.009975;
materialul Companiei „Petrol-Asan” SRL în or.Edineţ, privind
autorizarea tăierii arborilor pentru construirea unei staţii de alimentare cu
combustibil.
Notă.
Ca rezultat a fost pregătit un material de refuz privind autorizarea tăierii
arborilor solicitaţi din motivul lipselor din pachetul înaintat spre
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examinare a documentaţiei premergătoare eliberării autorizaţiei (pevăzute
de HG nr.27 din 19.01.2004);
materialele parcului „Dendrariu” referitor la eliberarea autorizaţiei de
tăiere de igienă a arborilor fitosanitar necorespunzători.
Notă.
Ca rezultat a fost întocmit actul de control cu eliberarea ulterioară
a autorizaţiei pentru tăiere;
şi sistematizat informaţia parvenită de la Agenţiile şi Inspecţiile ecologice
privind numărul arborilor şi arbuştilor care urmează a fi plantaţi în cadrul
Zilei Naţionale de Înverzire a Plaiului „Un arbore pentru dăinuirea
noastră”;
şi avizat un proiect de Hotărâre a Guvernului cu privire la schimbul,
modificarea categoriei de destinaţie a terenului;
şi avizat un proiect al standardului interstatal GOST „Предупредительная
маркировка химической продукции. Oбщие требования,” înaintat spre
examinare de către ÎS „Institutul Naţional de Standardizare”;
inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberat
Autorizaţiile AEPA de emisii respective pentru 3 întreprinderi.
Elaborat:
notă informativă cu privire la gestionarea deşeurilor în or.Durleşti. Situaţia
creată în rezultatul rezilierii unilaterale a contractului de evacuare a
deşeurilor menajere din localitate de către ÎM „AVE Ungheni” este
soluţionată pe o perioadă determinată prin intermediul Întreprinderii
Municipale Regia Autosalubritate, în timpul căreia Primăria Durleşti îşi va
reanima serviciul de gospodărire comunală propriu sau va delega acest
serviciu totalmente Întreprinderii Municipale Regia Autosalubritate;
propuneri de modificarea şi completare a normelor din punct de vedere
ecologic a Legilor nr.160 privind reglementarea prin autorizare a activităţii
de întreprinzător şi nr.163 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţie;
informaţia totalizată referitor la acţiunea „Săptămîna Mobilităţii Europene”,
care a fost plasată pe site-ul IES.
Efectuat:
traducerea în limba rusă a textului Strategiei de cheltuieli pentru sectorul
Protecţia mediului înconjurător şi hidrometeorologia 2013-2015.
Participat:
la şedinţă Ministerului Mediului de prezentare a proiectului
„Implementarea ţintelor elaborate în cadrul protocolului „Apa şi Sănătatea
în Republica Moldova”;
la şedinţa de lucru organizată de Ministerul Mediului referitor la proiectul
Legii privind substanţele chimice;
la şedinţa de lucru referitor la implementarea proiectului naţional
„Dezvoltarea unui plan de acţiune pentru oraşul Chişinău, inclusiv
cartografierea poluării aerului în context urban” propus din partea R.
Moldova în cadrul proiectului „Air Guvernance”;
pe data de 02 octombrie, 2012 la seminarul organizat de Ministerul
Mediului cu agenda Aprovizionarea cu apă și canalizare;
în cadrul Comisiei Parlamentare de anchetă a gestionării fondului forestier;
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pe data de 03 octombrie, curent, la ședinţa grupului de lucru organizată de
Ministerul Mediului cu agenda „Metodologia propusă pentru identificarea,
delimitarea şi clasificarea corpurilor de apă”.
Eliberat:
8 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie;
Primit în lucru:
2 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.
A fost organizat şi petrecut la 04.10.2012 interviul pentru ocuparea funcţiei publice
vacante, unde au participat 15 concurenţi pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
din următoarele Agenţii si Inspecţii ecologice:
Inspector, Serviciul analiza solului, Centru investigaţii ecologice, AE Bălţi –
1 unitate;
Inspector, Serviciul analiza apei Centru investigaţii ecologice, AE Bălţi – 1
unitate;
Inspector superior, Serviciul inspectare AE Cahul – 1 unitate;
Inspector superior, IE Glodeni – 1 unitate;
Inspector superior, IE Ştefan - Vodă – 1 unitate.

2.

Financiară

Contribuţia la FEL – de la începutul anului 2012 au fost înregistrate venituri în
sumă de 8 399,2 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 92, 3 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 04.10.2012, constituie – 4 360,1
mii lei.
Serviciile ecologice prestate contra plată acordate la solicitarea beneficiarilor,
constituie 2 468,2 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 45,9 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de 04.10.2012 constituie – 0,0 mii
lei.
Cheltuielile curente pentru funcţionarea Inspectoratului cu subdiviziunile teritoriale
sunt acoperite din contul veniturilor obţinute de la serviciile prestate.

3.

Juridică

Participat:
la data de 01.10.2012, 02.10.2012, 04.12.2012 în cadrul ședinței de judecată
la Curtea de Apel Chișinău pe dosarul nr. 3-2525/12 la cererea de chemare în
judecată în ordine de contencios administrativ, înaintată de cet.Cuiumju Olga
către IES privind contestarea actului administrativ;
la data de 05.10.2012 în cadrul şedinţei la Curtea de Apel Chișinău la cererea
de chemare în judecată în ordine de contencios administrativ înaintată de SC
„Sticlomob” SRL către Inspectoratul Ecologic de Stat.

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:
30 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective;
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proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 1
întreprindere.
De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.:
scrisoarea 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;
invitaţia Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie de participare
la 15.10.2012 la Conferinţa Naţională consacrată Zilei Mondiale a
Standardizării cu genericul „Mai puţine deşeuri – rezultate mai bune.
Eficienţă prin utilizarea standardelor” ;
petiţia Serviciului Piscicol privind eliberarea Autorizaţiei de folosinţă
specială a apei de către IE Briceni, persoanei fizice Babiuc Irina din s.
Bogdăneşti, r-nul Briceni pentru irigare cu apa din rîul Prut fără
coordonarea prealabilă cu Serviciul piscicol şi Apele Moldovei;
solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor cu privire la
examinarea proiectului normativ NCM F. 03.02-2005 „Proiectarea
clădirilor cu pereţi din zidărie”;
solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor cu privire
la examinarea şi avizarea:
- proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de
lege privind performanța energetică a clădirilor;
- proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de
lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative;
- proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și
completărilor ce se operează în HG nr.475 din 26.03.08 cu privire la
aprobarea Planului de Acțiuni și punerea în aplicare a
Regulamentului sanitar internațional în Republică;
solicitarea Direcției Centrale Teritoriale Sud a Centrului pentru
Combaterea Crimelor Economice și Corupției de a prezenta informația
dacă Î.S. „Portul Fluvial Ungheni” i s-a eliberat Avizul ecologic pentru
desfășurarea lucrărilor de extragere și comercializare a substanțelor
minerale utile din albia rîului Prut pe segmentul raionului Cahul, cu
prezentarea copiilor actelor respective;
petiția locuitorilor s.Ciorna, raionul Rezina cu privire la informarea
populației despre măsurile întreprinse de către administrația publică locală
(primăria or. Rezina) pe parcursul anilor 2011-2012 în vederea ameliorării
calității aerului atmosferic și organizării întrunirilor semestriale cu
administrația «Lafarge Ciment Moldova» S.A.;
plîngerea parvenită de la cet. Morozan Ştefan, locuitor al s. Brăneşti, rl
Orhei referitor la litigiul creat privind creşterea arborilor situaţi la hotar cu
proprietatea cet. Adaşan L. al aceleiaşi localităţi;
demersul Agenţiei „Moldsilva” referitor la eliberarea autorizaţiei pentru
efectuarea tăierilor diverse pe digurile antiviitură, fond forestier gestionat
de ocolul silvic Olăneşti al ÎS Tighina;
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demersul primăriei satului Stoianovca, raionul Cantemir privind eliberarea
autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de conservare pe o suprafaţă de 1.6 ha
situate în zona de protecţie a rîului Prut;
demersul primăriei satului Manta, raionul Cahul privind eliberarea
autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de conservare în fondul forestier
gestionat situat în zona de protecţie a rîului Prut;
demersul ÎS Orhei privind eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăierii
de igienă rasă, în fondul forestier gestionat de ocoalele silvice Selişte şi
Vatici (unităţile amenajistice 17A şi 11N);
demersul primăriei satului Zăbriceni, raionul Edineţ privind eliberarea
autorizaţiei pentru efectuarea tăierilor de îngrijire şi conducere a
arboretului (degajări) în fondul forestier gestionat;
materialele parvenite din partea S.R.L. „FALA DENTAL” referitor la
eliberarea autorizaţiei de tăiere de igienă a unui arbore sanitar
necorespunzător din str. Bucureşti, mun. Chişinău;
demersul parvenit din partea ÎM „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor
verzi” referitor la eliberarea autorizaţiei de tăiere de igienă a arborilor
fitosanitar necorespunzători din parcurile silvice „Lunca Gîştei” şi „Calea
Orheiului”, mun. Chişinău.
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.

Şeful Inspectoratului

Ex. D.Osipov, 226915

Veaceslav UNTILĂ

