Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 29.04.2013 până la 03.05. 2013
Veaceslav Untila, şef, Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax: 226915.
ies@mediu.gov.md; str.Cosmonauţilor 9
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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 170 acte de control;
Inspecto- au fost întocmite 175 procese-verbale;
rat.
- au fost prestate servicii în valoare de 18 757 lei, serviciile achitate
constituie 16 777 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 41 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:
- 25 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 10 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 6 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
- 10 avize ale expertizei ecologice de stat;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 4 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 17 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 10 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;
Articole publicate:
 IE Floreşti - Revista „Natura” - un articol pe tema: „Fîşiile forestiere de
protecţie şi însemnătatea lor”.
 IE Briceni - articol în revista „Meleag Natal”, „Curat nu unde se
mătură, dar unde nu se face gunoi”.
 IE Leova - Ziarul „Liber”, articolul: ,,Mediu curat – viaţă sănătoasă”.
 IE Cantemir - Ziarul raional: Desfăşurarea acţiunii de primăvară
„Cea mai verde ,mai salubră şi mai amenajată localitate”.
Emisiuni radio, TV:
 IE Şoldăneşti - Radio Moldova 1 : “Salubrizarea localităţilor din
Raionul Şoldăneşti” şi “Alunicările de teren din s. Climăuţii de Jos”.
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2.

pagina
web IES

3.

Cazuri
relevante







Felicitare de Paşti.
Noutăţi tehnologice cu efect ecologic la Rezina.
O frumoasă iniţiativă la Ialoveni.
22 aprilie – Ziua Pămîntului. De la vorbe la fapte.
Raport săptămînal.
Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii.

b) Probleme de fond.
1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

Examinat:
şi avizat proiectul Hotărîririi Guvernului “Despre aprobarea Programului
de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului şi a terenurilor
proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv a terenurilor
din domeniul public sau privat pentru anii 2013-2018”;
şi pregătit răspuns la demersul dlui M.Balan, directorul SIS al R.Moldova, ce
ţine de poluarea apelor de suprafaţă ce traversează regiunea de sud a ţării,
una din cauze fiind pătrunderea în apele rîurilor a substanţelor chimice de la
depozitul centralizat de pesticide din or. Taraclia;
şi pregătit răspuns la adresarea Dlui V.Bondari, deputat în Parlamentul
Republicii Moldova referitor la respectarea prevederilor actelor legislative şi
normative la exploatarea zăcământului de nisip-prundiş în s. Varniţa, r-nul
Anenii Noi de către SRL „Explorator-Grup”;
şi pregătit răspuns d-nei Maria Nasu, deputat în Parlamentul R.Moldova
referitor la utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru protecţia livezii
amplasată în zona de protecţie sanitară a satului Curătura, r-nul Şoldăneşti;
şi avizat la cererea SRL „Iulitrans-MV” privind nimicirea (distrugerea)
autocamionului marca DAF FTXF 105.460 n/i PZ1088 în stare avariată, cu
predarea pentru dezasamblare şi utilizare firmelor licenţiate în domeniul
achiziţionării resturilor de metale feroase şi neferoase conform contractului
din 03.04.2013 şi facturilor de predare-primire;
şi expediat la 29.04.13 Ministerului Mediului răspunsul la interpelarea dlui
Igor Dodon, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova de a examina cu
ieşire la faţa locului adresarea unui număr mare de locuitori din străzile
Calea Ieşilor, 19b, Pavel Boţu, 66 şi V. Belous, 49, mun. Bălţi referitor la
legalitatea construcţiei obiectului „Staţie de alimentare a automobilelor cu
produse petroliere şi hidrocarburi gazoase lichefiate în mun. Bălţi, str. Calea
Ieşilor şi str. Glodenilor” al „Metalix Plus” S.R.L.;
şi expediat răspunsul la solicitarea „Nutavi” S.R.L. de a confirma că
obiectul minier „Goieni-1, sectorul Făureşti, stratul 50” nu se află în zona de
protecţie a rîului Ichel;
şi expediat răspunsul la solicitarea „Zăcămînt” S.R.L. de a confirma că
zăcămîntul de calcar pentru tăierea blocurilor şi plăcilor „Cricova-1”
(sectorul Nord, orizontul 80) nu se află în zona de protecţie a rîului Ichel;
condiţiile deversărilor limitat admisibile (DLA) de poluanţi cu apele uzate în
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apele de suprafaţă cu depăşiri pentru 1 întreprindere: Î.M. ”Apă Canal” or.
Vulcăneşti;
inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberat
autorizaţiile de emisii respectiv pentru 4 întreprinderi: 1. S.C.„Beton
Service” S.R.L., str. G. Coşbuc, 4, or. Grătieşti, mun. Chişinău;
2. Î.C.S.„Red Union Fenosa” S.A., str. Ştefan cel Mare, 87, or. Teleneşti;
3. S.R.L.„Soglas Invest”, str. Decebal, 99, or. Chisinau; 4. Î.M.„Rompetrol
Moldova” S.A., str. Burebista, 118, or. Chişinău.
şi remis pentru corectare proiectul normativelor ELA de poluanţi în aerul
atmosferic pentru 1 întreprindere: Î.M. „Farm Meat Sud” S.R.L.;
petiţia colectivă a locuitorilor or. Ungheni referitor la construcţia reţelelor
de apeduct, canalizare şi parcării auto încorporate pe str. Romană, or.
Ungheni.
Notă:
Soluţionarea problemei abordate ţine de competenţa Administraţiei
Publice Locale şi întreprinderilor specializate. Totodată, reieşind din
conţinutul scrisorii nr. 413-02/1-21 din 29.04.13, primăria or. Ungheni nu va
iniţia construcţia noii parcări auto încorporate pe str. Romană, pînă la
obţinerea acordului părţilor cointeresate.
materialele Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură Chişinău privind
autorizarea tăierii de igienizare a arborilor din fondul forestier gestionat de
Ocolul Silvic Ghidighici cu obţinerea unui volum de 10,0 m3 masă
lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
Întocmit:
un proces-verbal cet. Viteazi Roman, r-nul Edineţ pentru circulaţia
produselor lemnoase fără acte legale de provenienţă în temeiul art. 142
alin. (2) CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă de 600 lei;
un proces-verbal SRL „Tenis Plus”, mun. Chişinău pe cazul tăierii
ilegale sau vătămării arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi în temeiul art.
122 alin. (2) CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă de 8000,0 lei;
un proces-verbal cet. Rusnac Margareta, r-nul Edineţ pe cazul tăierii
ilegale sau vătămării arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin. (3) CC
al R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă de 1000,0 lei, prejudiciul cauzat
mediului fiind de 360,0 lei;
un proces-verbal cet. Uncu Vitali, mun. Chişinău pentru încălcarea
regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154 alin. (1) CC al
R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă de 400 lei.
un proces-verbal cet. Torosean Vladislav, mun. Chişinău pentru
încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154 alin. (1)
CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă de 800 lei;
un proces-verbal cet. Taban Vitalic, r-nul Edineţ pe cazul tăierea ilegală
sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin. (1) Cod
contravenţional al RM, fiindu-i aplicată amendă de 1000,0 lei, prejudiciul
cauzat mediului fiind de 694,8 lei;
un proces-verbal cet. Găina Anatolie, r-nul Edineţ pe cazul tăierii ilegale
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sau vătămării arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin. (1) CC al
R.Molodva, fiindu-i aplicată amendă de 1000,0 lei, prejudiciul cauzat
mediului fiind de 788,4 lei;
un proces-verbal cet. Gorea Nicolaie, r-nul Teleneşti pentru circulaţia
produselor lemnoase fără acte legale de provenienţă în temeiul art. 142
alin. (2) CC al R.Molodva, fiindu-i aplicată amendă de 400 lei;
un proces-verbal cet. Tăvăluc Iurie, r-nul Teleneşti pentru circulaţia
produselor lemnoase fără acte legale de provenienţă în temeiul art. 142
alin. (2) CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă de 400 lei;
un proces-verbal cet. Petică Vadim, r-nul Teleneşti pentru circulaţia
produselor lemnoase fără acte legale de provenienţă în temeiul art. 142
alin. (2) CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă de 400 lei;
un proces-verbal cet. Cibotari Angel, r-nul Donduşeni pe cazul tăierii
ilegale sau vătămării arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin. (3) CC
al R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă de 1500,0 lei, prejudiciul cauzat
mediului fiind de 4440,6 lei;
un proces-verbal cet. Olari Eduard, r-nul Edineţ pe cazul tăierii ilegale
sau vătămării arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin. (3) CC al
R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă de 1000,0 lei, prejudiciul cauzat
mediului fiind de 1144,8 lei;
un proces-verbal cet. Botnari Marin, r-nul Teleneşti pe cazul păşunatului
neautorizat în temeiul art. 127 alin. (1) CC al R.Molodva, fiindu-i aplicată
amendă de 100,0 lei, prejudiciul cauzat mediului fiind de 324,0 lei;
un proces-verbal cet. Moşan Iurii, r-nul Donduşeni pe cazul tăierii ilegale
sau vătămării arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin. (3) CC al
R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă de 1500,0 lei, prejudiciul cauzat
mediului fiind de 3236,4 lei;
un proces-verbal cet. Gaidamut Marcel, mun. Chişinău pentru încălcarea
regulilor de gestionare a deşeurilor, în temeiul art. 154 alin. (1) CC al
R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă de 400 lei;
un proces-verbal cet. Ştefănică Mihail, mun. Chişinău pentru încălcarea
regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154 alin. (1) CC al
R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă de 800 lei;
un proces-verbal cet. Roşca Vasile, r-nul Hînceşti pe cazul tăierii ilegale
sau vătămării arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin. (1) CC al
R.Molodva, fiindu-i aplicată amendă de 800,0 lei, prejudiciul cauzat
mediului fiind de 152,64 lei;
un proces-verbal cet. Donos Vitalie, mun. Chişinău pe cazul tăierii
ilegale sau vătămării arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin. (1) CC
al R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă de 1000,0 lei, prejudiciul cauzat
mediului fiind de 1029,6 lei;
un proces-verbal cet. Beşan Alexandru, mun. Chişinău pentru încălcarea
regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154 alin. (1) CC al
R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă de 800 lei;
un proces-verbal cet. Caranfil Valeriu, mun. Chişinău pentru parcarea
vehiculelor în afara drumurilor publice şi în locuri interzise în temeiul art.
135 CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă de 100 lei;
un proces-verbal cet. Rusnac Nicolaie, mun. Chişinău pentru parcarea
vehiculelor în afara drumurilor publice şi în locuri interzise, în temeiul art.
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135 CC al R.Molodva, fiindu-i aplicată amendă de 100 lei;
un proces-verbal cet. Goreacev Alexandru,mun. Chişinău pentru parcarea
vehiculelor în afara drumurilor publice şi în locuri interzise în temeiul art.
135 CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă de 100 lei:
un proces-verbal cet. Romaniuc Evghenii, mun. Chişinău pentru
parcarea vehiculelor în afara drumurilor publice şi în locuri interzise în
temeiul art. 135 CC al R.Molova, fiindu-i aplicată amendă de 100 lei;
un proces-verbal cet. Brîncoveanu Aurel, mun. Chişinău pentru
neîndeplinirea prevederilor legislaţiei privind expertiza ecologică de stat şi
evaluarea impactului asupra mediului în temeiul art. 156 CC al
R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă de 1000 lei;
un proces-verbal cet. Radcov Victor, r-nul Cantemir pentru încălcarea
modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, de transportare
şi de export al lemnului în temeiul art. 142 alin. (1) CC al R.Moldova,
fiindu-i aplicată amendă de 2000 lei;
un proces-verbal cet. Burlacu Constantin, r-nul Cantemir pe cazul tăierii
ilegale sau vătămării arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin. (3) CC
al R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă de 1000,0 lei, prejudiciul cauzat
mediului fiind de 547,2 lei;
un proces-verbal cet. Verega Grigore, mun. Chişinău în temeiul art. 134
privind folosirea neautorizată a terenurilor din fondul forestier şi spaţiile
verzi pentru defrişare, construcţie de clădiri administrative şi art. 120
privind decopertarea şi distrugerea neautorizată a litierei, a păturii vii şi a
stratului superior de sol fertil CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă
de 800,0 lei.

Eliberat:
9 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
1. Centrala termică pe bază de biomasă a şcolii primare din s. Hărbovăţ, r-nul
Anenii Noi” al „Constanta Prim” S.R.L.;
2. „Centrala termică pe bază de biomasă a liceului din s. Varniţa, r-nul Anenii
Noi” al „Constanta Prim” S.R.L.;
3. „Centrala termică pe bază de biomasă a gimnaziului din s. Coştangalia, r-nul
Cantemir” al „Constanta Prim” S.R.L.;
4. „Centrala termică pe bază de biomasă a gimnaziului din s. Zolotievca, r-nul
Anenii Noi” al „Constanta Prim” S.R.L.;
5. „Reţele de canalizare, staţie de pompare şi staţie de epurare a apelor uzate în
s. Fundul Galbenei, r-nul Hînceşti”, primăria satului Fundul Galbenei;
6. „Sistemul de canalizare din s. Roşcani, r-nul Anenii Noi”, primăria satului
Roşcani;
7. „Reconstrucţia reţelei de alimentare cu apă a satului Volintiri, r-nul Ştefan
Vodă”, primăria satului Ştefan Vodă;
8. „Centrala termică pe bază de biomasă a grădiniţei de copii din s. Calfa, r-nul
Anenii Noi” al „Constanta Prim” S.R.L.;
9. „Alimentarea cu apă a satului Cot, com. Climăuţii de Jos, r-nul Şoldăneşti”,
primăria com. Climăuţii de Jos.
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Participat:
la 26.04.2013 la şedinţa Consiliului Republican Interdepartamental pentru
aprobarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
la 30.04.2013 la şedinţa organizată de Ministerul Mediului cu privire la
examinarea problemei referitor la utilizarea şi distrugerea bateriilor, abordată
de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;
şedinţa MM cu privire la examinarea cazului privind moartea peştilor în
lacul din apropierea s. Gura Bîcului, r-nul Anenii-Noi.
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 4 proiecte de execuţie:
1. „Alimentarea cu apă a satului Chetrosu, r-nul Drochia”, primăria satului
Chetrosu;
2. „Centrala termică pe bază de biomasă a gimnaziului şi grădiniţei de copii din
s. Tomaiul Nou, r-nul Leova” al „Constanta Prim” S.R.L.;
3. „Şcoala primară-grădiniţă de copii pentru 225 (125+100) locuri în comuna
Cotul Morii, r-nul Hînceşti, pentru sinistraţii care au avut de suferit în urma
inundaţiilor din luna iulie 2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
al R.M.”;
4. „Staţia de epurare a Centrului Geriatric Vasieni, r-nul Ialoveni” al Asociaţiei
Obşteşti pentru Caritate şi Asistenţă Socială „Acasă”.

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 2013 în sumă de 8700,0 mii lei, iar planul precizat pentru
perioada de gestiune ( ianuarie – mai ) constituie 5300,0 mii lei. De la începutul
anului 2013 au fost înregistrate venituri în sumă de 6396,9 mii lei, inclusiv
săptămîna curentă – 210,3 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de 03.05.2013 constituie –
4164,4 mii lei.
Servicii ecologice prestate contra plată.
La situaţia 03.05.2013 suma acumulărilor la venituri constituie 1375,2 mii lei,
inclusiv săptămîna curentă – 63,4 mii lei sau cu 64,9% din cele planificate pentru
5 luni - 2119,3 mii lei.
Soldul disponibil este de 83,6 mii lei.
Examinat:
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi
proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea, completarea şi
abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, fiind perfectat avizul şi expediat
Ministerului Mediului;
proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea modificărilor ce se
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operează la Hotîrîrea Guvernului nr.246 din 08.04.2010, fiind elaborat
avizul corespunzător;
solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 475/09 din
30.04.2013cu privire la eliberarea mandatului de control şi deciziei de
control pentru efectuarea controlului inopinat, fiind perfectat răspunsul
respectiv;
solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 476/09 din
30.04.2013 privind eliberarea mandatului de control şi deciziei de control
pentru efectuarea controlului inopinat, fiind perfectat răspunsul respectiv;
solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 477/09 din
30.04.2013 privind eliberarea mandatului de control şi deciziei de control
pentru efectuarea controlului inopinat, fiind perfectat răspunsul respectiv;
solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 481/09 din
02.05.2013 privind eliberarea mandatului de control şi deciziei de control
pentru efectuarea controlului inopinat, fiind perfectat răspunsul respectiv;
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:
19 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective.
De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.:
materialele autorizaţiilor de folosinţă specială a apei (AFSA) pentru 2
întreprinderi: 1. S.A. ”Apă-Canal Chişinău” pentru satul Coloniţa, mun.
Chişinău; 2. S.A. ”Apă-Canal Chişinău” pentru satul Goianul Nou, mun.
Chişinău;
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.;
materialele parvenite din partea locatarilor din str. Zaikin, 24/1, mun.
Chişinău referitor la posibilitatea autorizării tăierii arborilor fitosanitari
necorespunzători din adresa menţionată;
plîngerea d-nei Eudochia Purice referitor la amplasarea ilegală a parcărilor
şi defrişarea arborilor şi arbuştilor din str. Miron Costin, 15/1, mun.
Chişinău;
materialele parvenite din partea primăriei s. Voinescu, r-nul Hînceşti
privind autorizarea tăierii arborilor din fondul forestier gestionat;
demersul locuitorilor comunei Goteşti, r-nul Cantemir referitor la
legalitatea tăierii arborilor din lunca Prutului.
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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 22-69-15

