Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 30.06.2012 până la 06.07. 2012
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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 Realizări mai importante din activitatea de bază:
totalizato- au fost întocmite 308 acte de control;
are
pe
- au fost întocmite 150 procese-verbale;
Inspecto- au fost prestate servicii în valoare de 35 151 lei, serviciile achitate
rat.
constituie 31 831 lei;
În contextul acţiunilor de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 29 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:
- 23 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 14 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 5 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 6 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 4 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 44 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 21 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 42 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;
Publicate articole – 1;
Emisiuni radio, TV - 2.

b) Probleme de fond.
1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

Examinat:
proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea „Regulamentului
privind procedurile de evaluare a conformităţii produselor industriale
din domeniul reglementat”, şi a prezentat avizul cu unele obiecţii:
- necesitatea revizuirii textului proiectului actului normativ;
- necesitatea redactării acestuia, în vederea respectării stricte a
regulilor de ortografie, reieşind din prevederile art. 46 alin.(2) al
Legii nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului
şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;
proiectul Legii privind actele normative, şi prezentat avizul cu unele
obiecţii:
- necesitatea indicării în textul legii a unei formulări unice a denumirii
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generale a organelor şi autorităţilor care vor emite sau adopta actele
normative departamentale şi alte acte ale autorităţilor publice
centrale;
- necesitatea elaborării proiectului de Hotărîre a Guvernului de
aprobare a proiectului de lege.
materialele parvenite din partea Rezervaţiei Naturale „Codrii” privind
eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de igienă a arborilor
fitosanitar nesatisfăcători.
Notă.
În rezultat a fost eliberată autorizaţia pentru tăierea de igienă Nr.009945;
şi pregăti răspuns la petiţia grupului de locatari, domiciliaţi pe străzile
Vasile Lupu şi Decebal din oraşul Făleşti, privind situaţia ecologică la
„gunoiştea” amplasată la intersecţia străzilor indicate.
Petiţionarii au fost informaţi, că locaţia dată a fost selectată pentru
construirea punctului ecologic de colectare a deşeurilor menajere solide
de la populaţie, care a fost inclus în schema generală de amplasare a
punctelor ecologice în ansamblu pe oraş. În procesul selectării locurilor
de amplasare a containerelor a fost consultată şi populaţia din sectoare.
Totodată această schemă a fost coordonată cu serviciile abilitate din
raion şi aprobată de conducerea oraşului. Conform afirmaţiilor
primarului de Făleşti (dl V. Zalevschi) punctul ecologic de colectare a
deşeurilor menajere solide a fost construit legal şi corespunde normelor
ecologice şi sanitare. Inspecţia Ecologică Făleşti va monitoriza situaţia
privind colectarea şi evacuarea deşeurilor menajere solide din oraş,
inclusiv şi de la punctul ecologic menţionat şi va sancţiona persoanele
care nu se conformă legislaţiei ecologice şi nu respectă regulile de
evacuare a deşeurilor din propriile gospodării;
şi pregătit răspuns la petiţia parvenită de la cet.V. Moraru, or. Lipcani,
raionul Briceni adresată Prim-ministrului Republicii Moldova, Dl
Vladimir Filat referitor la extragerea zăcămintelor minerale utile.
Petiţionarul a fost informat că zăcămintele minerale utile de nisip şi
prundiş au fost excavate în rezultatul construcţiei iazului cu destinaţie
recreativă, pe terenul cu suprafaţa de 3,47 ha, proprietate publică a
oraşului Lipcani, şi care este situat în albia majoră şi zona de protecţie a
rîului Prut pînă la cursul apei la distanţa de 170 m şi de or. Lipcani la
distanţa de 0,5 km. Proiectul de execuţie pentru obiectivul „Construcţia
iazului excavat în hotarele administrativ – teritoriale ale primăriei
Lipcani, raionul Briceni (cu zonă de odihnă)” a fost coordonat cu Secţia
Situaţii Excepţionale Briceni, Agenţia „Apele Moldovei” prin avizul
nr.03/206/1943 din 07.08.2008, Centrul Naţional Ştiinţifico - Practic de
Medicină Preventivă prin avizul sanitaro – epidemiologic nr.062-7/68 din
05.06.2008, Serviciul Grăniceri al RM şi supus Expertizei Ecologice de
Stat prin avizul pozitiv nr.05-5-3158/2383 din 15.09.2008. Conform
condiţiilor proiectului „solul mineral, inclusiv prundişul şi nisipul va fi
folosit pentru construcţia şi repararea reţelei de drumuri a oraşului
Lipcani”. În rezultatul controlului ecologic efectuat la 22.06.2012 de
către Inspecţia Ecologică Briceni, abateri de la proiectul de execuţie n-au
fost depistate, inclusiv nu s-a confirmat faptul extragerii ilicite a
zăcămintelor minerale utile de nisip şi prundiş;
şi pregătit răspuns la demersul Primăriei satului Cotiujeni referitor la
constatarea încălcărilor legislaţiei ecologice de către Primăria oraşului
Briceni, care a admis organizarea unei gunoişti neautorizate pe teritoriul
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fostei staţii de epurare a fabricii de zahăr.
Primăria a fost informată de faptul, că Consiliul orăşenesc Briceni, în
baza deciziei nr.4/11 din 25.07.2008 a hotărât, dislocarea temporară a
poligonului pentru depozitarea deşeurilor menajere solide din oraşul
Briceni, pe platformele de nămol a fostei staţii de purificare a apelor
uzate a fabricii de zahăr SA “Nord-Zahăr”, care staţionează din anul
1986 şi nu mai pot fi folosite conform destinaţiei. Selectarea terenurlui
pentru amplasarea depozitului de deşeuri menajere solide a fost aprobată
prin actul din 21.07.2008 a Comisiei mixte a primăriei Briceni. În
rezultatul controlului ecologic efectuat la 04.06.2012 s-a constatat faptul
încălcării regulilor de gestionare a deşeurilor, stocarea deşeurilor
menajere solide în afara perimetrelor admise şi neasigurarea colectării şi
evacuării lor. Acţiunile dlui Isaev Leonid, responsabilul poligonului de
deşeuri, au fost calificate în baza art.154 alin.(1) Cod Contravenţional al
R.Moldova aplicîndui-se o sancţiune contravenţională sub formă de
amendă în mărime de 400 lei. Totodată s-a menţionat faptul că în baza
Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.786 din 03.08.2000 sistemele
de alimentare cu apă şi canalizare de la balanţa SA “Nord-Zahăr”, or.
Briceni au fost transmise la balanţa Direcţiei de producţie a gospodăriei
locativ-comunale Briceni. Actualmente, instalaţiile hidrotehnice şi staţia
de epurare biologică a apelor uzate a fostei fabricii de zahăr, cu o
suprafaţă de 51,889 ha, sunt gestionate de către Direcţia de producţie a
gospodăriei locativ-comunale Briceni. Reieşind din faptul că Primăria
satului Cotiujeni, cît şi Primăria oraşului Briceni, nu dispun de
documentele ce confirmă dreptul deţinătorului de teren, iar conform Legii
cadastrului bunurilor imobile, terenurile, indiferent de destinaţie şi tipul
de proprietate, precum şi dreptul asupra lor, sunt supuse înregistrării de
stat în registrul bunurilor imobile al oficiului cadastral teritorial, litigiile
patrimoniale apărute privind raporturile funciare se soluţionează,
conform prevederilor art.91, 92 ale Codului Funciar al R.Moldova, de
către instanţa judecătorească competentă;
solicitarea privind efectuarea analizei stării de lucru la sondele de ţiţei şi
gaze aflate în gestionarea statului. Agenţia Ecologică Cahul monitorizează
starea mediului la zăcămînt. La 22.06.2012, în rezultatul controlului
ecologic, încălcări ale legislaţiei nu s-au stabilit.
La 08.06.2012 Centrul Investigaţii Ecologice al Agenţiei Ecologice Cahul a
prelevat probe de apă în jurul sondelor, în lacul Beleu şi în rîul Prut.
Analizele de laborator demonstrează depăşiri neesenţiale ale Concentraţiei
Maxime Admisibile (CMA) la conţinutul de petrol în apă ce constituie:
Lacul Beleu, 150 m de la mal - de 0,3 ori, sonda F - de 0,6 ori, sonda nr.23
- de 0,4 ori. În proba de apă a rîului Prut n-au fost depistate produse
petroliere.
În scopul neadmiterii situaţiilor de avarie şi poluării mediului cu produse
petroliere companiei „VALIEXCHIMP” SRL i-au fost prescrise indicaţii
obligatorii.
petiţia privind folosirea ilicită a apei din fîntîna publică şi poluarea apei cu
materialele de construcţie (nisip, ciment), s. Coşcodeni, r-nul Sîngerei.
Dl Bodrug Tudor, deţinător al patentului de întreprinzător cu genul de
activitate - producerea cărămizii din moluză efectuează lucrările în
gospodăria proprie. La momentul controlului apa pentru necesităţile de
producere este transportată cu autocisterna din bazinul acvatic al localităţii
menţionate şi depozitată în acumulatorul cu volumul de 9 m3, concomitent în

Raport de activitate a IES
scopuri potabile se foloseşte apa din fîntîna de mină construită curent în
gospodăria dlui T.Bodrug.
Pentru folosirea resurselor acvatice fără autorizaţia specială a apei, de
către Inspecţia Ecologică Sîngerei s-a întocmit proces - verbal nr. 022675
din 22.06.2012 conform art. 110 alin.2 al Codului Contravenţional al RM
cu aplicarea amenzii în mărimea de 40 unităţi convenţionale, ce constituie
800 lei. Prin actul de control nr. 054431 din 22.06.2012 au fost prescrise
indicaţii obligatorii în vederea obţinerii autorizaţiei de folosinţa specială a
apei pîna la data de 22.07.2012.
demersul privind drepturile de proprietate asupra sursei de apă din s.
Izvoare, com.Pohribeni, rl. Orhei.
Sursa de apă a proiectului „ Reabilitarea sistemului de aprovizionare cu
apă a s. Pohrebeni ” este preconizată din izvoarele din s. Izvoare, com.
Pohrebeni, care la moment nu se află în gestiunea com. Pohrebeni.
Documentaţia de trecere în gestiunea com. Pohrebeni a sursei menţionate
de alimentare cu apă se află la etapa de elaborare.
demersul cu privire la incomodităţile locuitorilor oraşului Orhei provocate
de mirosul neplăcut. În comun cu reprezentantul Centrului de Sănătate
Publică Orhei au fost inspectate sursele posibile de poluare a aerului
atmosferic:
- Staţia de epurare, or. Orhei;
- Gunoiştea or. Orhei;
- ÎS „Moldsuinhibrid” (ferma de porcine);
- Ferma de porcine s. Păhărniceni;
- ÎI „Guja G”;
- Ferma avicolă.
Ca rezultat, în prealabil s-a stabilit că sursa de poluare a aerului atmosferic
(miros neplăcut) care persistă în or.Orhei, sunt platformele de nămol a
staţiei de epurare or.Orhei;
inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberat
Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 2 întreprinderi;
şi pregătit 2 avize la 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.
Elaborat:
nota informativă privind implementarea proiectelor finanţate din Fondul
Ecologic Naţional;
circulara referitor la cazurile de prevenire a situaţilor excepţionale legate
de sondele de gaze naturale, care emană gaze în atmosferă.
Efectuat:
un raid în vederea depistării şi contracarării cazurilor de braconaj şi tăieri
ilicite.
Ca rezultat s-au încheiat 3 procese-verbale:
Cet.Cibotarenco T., care a încălcat regulile de transportare a
masei lemnoase. Pe cazul contravenţiei date a fost întocmit un
proces-verbal în baza art.142 Cod contravenţional al R.Moldova,
fiindu-i aplicată amendă în mărime de 600 lei.
Cet.Ceban Iurie, care a încălcat regulile de transportare a masei
lemnoase. Pe cazul contravenţiei date a fost întocmit un proces-
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verbal în baza art.142 Cod contravenţional al R.Moldova, fiindu-i
aplicată amendă în mărime de 600 lei.
Cet.Golisevschii P. i-a fost întocmit un proces-verbal în baza
art.127 Cod contravenţional al R.Moldova, fiindu-i aplicată o
amendă în mărime de 200 lei. Prejudiciul cauza mediului este de
54 lei.
Participat:
la şedinţa de lucru, organizată de Ministerul Mediului privind:
- examinarea Avizului expertizei ecologice de stst nr.05-5-4081/896 din
28.05.12 la proiectul de execuţie „Construcţia bazinelor acvatice şi
captarea apei pentru irigare în hotarele administrativ-teritoriale ale
primăriei comunei Drăsliceni, s. Logăneşti, r-nul Criuleni”, al persoanei
fizice Covali Victor;
- obţinerea acordului Agenţiei „Apele Moldovei” la proiectele de execuţie
„Construcţia bazinelor acvatice şi captarea apei pentru irigare”, amplasate
în zona de protecţie a rîului Ichel;
în lucru comisiei interministeriale (la indicaţia Guvernului rr.0105-124 din
18.06.2012) condusă de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor privind evaluarea stării tronsonului feroviar Cahul – Giurgiuleşti
şi identificarea soluţiilor de reabilitare a acestuia, surselor necesare pentru
asigurarea capacităţii portante a liniei de cale ferată şi circulaţiei sigure a
mărfurilor şi pasagerilor prin instituirea de urgenţă a comisiei
interministeriale de profil cu perfectarea Raportului respectiv;
la Sesiunea II pentru grupul de negociatori în cadrul Proiectului educaţional
organizat de Consiliul sindicatelor în baza Programului de activitate pentru
anul 2012;
la lucrările conferinţei ştiinţifice internaţionale „Eficienţa utilizării şi
protejării solurilor”, care a avut loc în incinta Universităţii de Stat a
Moldovei, str. M. Kogălniceanu, 65, bloc.3;
la şedinţa din cadrul MM referitor la „Identificarea, delimitarea şi
clasificarea corpurilor de apă în subbazinele Bîc şi Botna”;
participarea la şedinţa „Platforma comună şi Portalul public pentru
gestionarea bazinelor hidrografice”.
Întocmit:
un proces-verbal, dnei. Moraru Daria, pe faptul vătămării pînă la gradul de
încetare a creşterii a doi arbori de specia salcîm şi vătămarea pînă la
gradul de încetare a creşterii a 44 de exemplare de liliac de pe lotul de
pămînt, numărul cadastral 6472113140, din satul Tribujeni, raionul Orhei,
conform art.122 alin. (2) Cod Contravenţional al R.Moldova, fiindu-i
aplicată amendă în mărime de 1000 lei, şi conform art.156, fiindu-i
aplicată amendă în mărime de 2000 lei.
Primit în lucru:
4 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.
Eliberat:
copiile documentelor ce au stat la baza eliberării Avizului expertizei ecologice

Raport de activitate a IES
de stat nr.05-5-3923/2405 din 12.12.11 la documentaţia de proiect a uzinei
staţionare de producere a mixturilor asfaltice din or. Cimişlia, str. N. Iorga, 106,
pentru întreprinderea S.C. „Irinda Prim” S.R.L., la solicitarea nr.15/13-1025 din
27.06.12 a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei;
6 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie.

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare.
Numărul de personal - 310.

2.

Resurse
umane
Financiară

3.

Juridică

Participat:
la 03.07.2012 la şedinţa de judecată la Judecătoria sectorului Rîșcani mun.
Chişinău, în cadrul procesului intentat de Procuratura mun. Chișinău în
interesele Inspectoratului către cet. Onciu Nina, de recuperare a
prejudiciului cauzat spațiilor verzi în sumă de 81000 lei, urmare a ocupării
nelegitime a terenului pentru construcția ilegală a casei particulare în
limitele parcului „Mircești”.

1.

II.
1.

Contribuţia la FEL – de la începutul anului 2012 au fost înregistrate venituri în
sumă de 6702,2 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 205,5 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 05.07.2012, constituie – 3843,9
mii lei.
Serviciile ecologice prestate contra plată acordate la solicitarea beneficiarilor,
constituie 1820,2 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 63,7 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de 05.07.2012 constituie – 0 lei.
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:
17 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 respective pentru 1
întreprindere.
De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.:
demersul Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare privind
autorizarea defrişării a 7 arbori de specia plop de pe teritoriul bazei de
odihnă „Lavanda” din or. Vadul lui Vodă;
demersul de conferire a statutului special de monument albiei vechi a
fluviului Nistru „Nistru Chior” în s.Talmaza, r-nul Ştefan Vodă, înaintat
de către Preşedintele raionului Vasile Buzu;
demersul directorului SRL „TOR-AZT”, dl D .Buecli
privind
autorizarea defrişării unui arbore de specia plop canadian cu diametrul
tulpinii de 76 cm, înclinat sub unghi de 50 de grade, situat în str. Izmail,
112, or. Chişinău;
extrasul din procesul-verbal nr.23 din 25.06.12 al şedinţei Guvernului
R.Moldova privind:
a) întreprinderea măsurilor ce se impun în vederea curăţirii, în termeni
concreţi a şenalului navigabil şi a albiei rîului Prut pentru reabilitarea
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potenţialului navigabil (Ministerul Mediului, Agenţia „Moldsilva” şi alte
instituţii vizate);
b) efectuarea unei analize a reglementărilor ce ţin de explorarea nisipului şi
prundişului cu prezentarea propunerilor de înlăturare a barierelor posibile
pentru asigurarea unei activităţi adecvate, chemate să asigure utilizarea
durabilă şi eficientă a potenţialului navigabil-fluvial (Ministerul Mediului,
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor);
solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor privind
examinarea proiectului documentului normativ CP C.01.05.-XXXX
„Parcaje – garaje pentru autoturismele cetăţenilor”;
petiţia Î.I. „Achimov Alexandru” cu privire la retragerea Avizului de
acordare a inventarului şi autorizaţiei de emisii în aerul atmosferic pentru
tipografia S.A. „Crio” din str. Biruinţei, 10, or. Criuleni;
petiţia membrului Î.P. „Pădureanca” L. Prodan cu privire la legalitatea
începerii lucrărilor de construcţie a unei sonde arteziene pe terenurile
Întovărăşirii Pomicole menţionate din s. Micleşti, r-nul Criuleni;
adresarea „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.R.L. „Aralit” de pe
terenul fostei uzine de tractoare din municipiu;
Indicaţia Guvernului R.Moldova nr.1506-243 din18.06.12 cu privire la
analiza inventarului actelor legislative şi normative care reglementează
domeniul încredinţat în vederea identificării actelor care urmează a fi
abrogate în legătură cu faptul că acestea au devenit caduce, conţin
paralelisme, discrepanţe cu noile reglementări sau au fost adoptate pînă la
proclamarea independenţei Republicii Moldova;
cu deplasare în teren a plîngerii locuitorilor satului Floreni, raionul Anenii
Noi referitor la legalitatea activităţii fermei de păsări;
dosarele de modificare a categoriei destinaţiei terenului;
petiţia cu privire la poluarea apelor din fîntînile de pe traseu în sectorul
carierei Duruitoarea Veche, rl. Rîşcani.
De elaborat:
o notă informativă detaliată cu privire la fabrica de asfalt din or. Cimişlia,
str. N. Iorga,106, a întreprinderii S.C. „Irinda Prim” S.R.L.
o notă informativă detaliată cu privire la tronsonul de cale ferată Cahul –
Giurgiuleşti.
De efectuat:
un raid în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj;
colectarea informaţiei privind cantitatea de deşeuri de anvelope uzate de
la agenţii economici care prestează acest gen de activitate din ţară, pentru
perioada 2011-2012;
controlul gestionării deşeurilor de către AVE Ungheni;
monitorizarea informaţiei referitor la depistarea cazurilor de utilizare
ilegală a apei din r. Nistru în scop de irigare.
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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

Vadim STÎNGACI

