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^ Noti informativi cu privire la situatia ecologici in raionul Ungheni

Inspeclia Ecologicd Ungheni, subdiviziune a Inspectoratului Ecologic de Stat,

abilitatd cu sarcina de monitorizare gi funclia de control in domeniul protectiei mediului

in teritoriul raionului Ungheni Tgi desfdgoard activitatea in baza Planului institutional de

acliuni, orientat spre implementarea politicilor de mediu in teritoriu, programelor 9i
planurilor nalionate gi tocale privind proteclia 9i utilizarea resurse_lo_r natut.ale,

desfdgurarea acliunilor ecologice intru ameliorarea gi imbundtdfirea calitdlii factorilor de

mediu, extinderiisuprafefelor ocupate cu plantatii silvice, lichiddrii gunoigtilor stihiinice 9i

amenajarea cetor autorizate, curilarea, amenajarea gi salubrizarea cursurilor de ape 9i

zoneloi de proteclie a lor. Deasemenea, activitatea lE Ungheni este axati pe realizarea

controlului de stat asupra stdrii mediului, respectdrii de cdtre agentii economici,
persoanele fizice gi juridice a prevederilor legislatiei ecologice 9i actelor normative
privind protecfia mediului.
Astfel, de cdtre inspectorii de mediu ai lnspectiei Ecologice Ungheni in perioada

susmenlionatd au fost efectuate 146 inspectiri privind indeplinirea cerinlelor de

proteclie a mediutui gi folosirea ragionald a resurselor naturale, fiind intocmite 146 acte

de control. Tn rezultatul Tncdlcirilor depistate au fost Tntocmite 87 procese-verbale

contravenfionale, 2 procese fiind contestate gi la moment se afld pe rol in instanta de

judecatd . in rezultatul acliunilor susmentionate au fost aplicate amenzi in sumd de

97.900 lei ,achitate- 41550 lei . Prejudiciu cauzat mediului aplicat fiind de 16898 lei,

achitat-18455 lei.
Tn baza indicatorilor de activitate am realizat o sintezi succintii a situatiei

ecologice din raionul Ungheni pe compartimente de mediu avAnd ca perioadi de

reper primul semestru al anului 2018.

Gompartimentul PROTECTIA FLOREI Sl FAUNEI
Cele mai majore probleme care persistd in domeniul respectiv rdmdn a fi:

Braconaiul
faierit" itrcite
il scopul realizirii activitdlilor din cadrul Planului mixt de acliuni privind contracararea 9i

depistarea cazurilor de braconaj gi tiieri ilicite pe teritoriul raionului Ungheni pe anul

2O1T-2018 colaboratorii lE Ungheni in comun cu colaboratorii Inspectoratul de Poliqie

Ungheni, iSiS Silva Centru Ungheni, Societdlii VAnitorilor 9i Pescarilor din r-nul

Ungheni, Serviciului Piscicol au efectuat 17 razii de combatere a braconajului,



pescuitului ilicit gi tdierilor ilicite. Tn rezultatul acliunilor susmenlionate au fost
documentate 42 cazuri de braconaj gi tdieri ilicite, fiind Tntocmite:

- 4 p rocese-verba le contraven;ionale pentru braco naj-a rt.1 28 al.1,al.2
- 5 procese-verbale contraven;ionale pentru pescuit ilicit-art.114 al.1,al.2
- 19 procese-verbale contraven;ionale pentru tiieri ilicite-art.122 al1,3,3,4.
- 5 procese-verbale contraven;ionale pentru pSgunat ilicit.
- 9 procese-verbale contravengionale pentru transportarea masei lemnoase fara acte
legale de provenienta-art. 1 42,95.

, t, De menlionat cd in primul semestru al anului 2018 a fost constatati o
descregtere a numdrului cazurilor de tdieri ilicite in Fondul Forestier de Stat comparativ
cu perioada similard din anul 2017, cAnd au fost inregistrate cazuri de tdieri ilicite in
proportii deosebite. Acest lucru se datoreazd actiunilor comune 9i anume a raziilor
nocttirne Tntreprinse de cdtre colaboratorii lE Ungheni, lP Ungheni gi TSTS Silva Centru
Ungheni.

Compartimentul GESTIONAREA DE$EURILOR
Poligonul de degeuri menajere solide al mun. Ungheni este gestionat de cdtre

SRL,,AVE Ungheni", care la moment efectueazd salubrizarea planificatd in 6 primdrii:

- PrimdriaUngheni-periodicitate-zilnic, cu exceptia duminicii,particular-1 datd la
2 saptamani ;

- Primdria com. Zagarancea (inclusiv s. Semeni)- periodicitate-1 datd in sdpt.;
- Primdria com. Petregti, periodicitate-1 datd Tn sipt;
- Primiria Valea Mare, periodicitate-1 datd in sdpt;
- Primdria or. Cornegti (inclusiv in or. Cornegti se desfigoard salubnzarea la

comandd)
- Primdria Sculeni- periodicitate-1 datd Tn siptdmdni.

SRL ,,AVE Ungheni deservegte 84 platforme de precolectare a degeurilor conform
normelor ecologice in vigoare. Platformele de precolectare sunt dotate cu pubele cu V-
1,1 m3 pentru colectarea h6rtiei, cartonului, PET-urilor gi degeurilor menajere.

Conform Dispozitiei $efului lnspectoratului Ecologic de Sfaf nr.3-d din
28.02.2018 ,,Cu privire la organizarea gi desfdgurarea actiunilor de primdvard de
salubrizare gi amenajare a localitdlilor gi a corpurilor de apd", Dispoziliei Pregedintelui
raionului Ungheni, perioada 01 martie - 22 mai 2018 Campania de primivard de
salubrizare gi amenajare a localitd;ilor 9i 01 martie - 5 iunie 2018 Aqiunea ,, RALI curat
de la sat la saf' .

Astfel, Tn cadrul Campaniei de primdvard de salubrizare gi amenajare a localitdgilor
din anul curent, in majoritatea primdriilor s-au intreprins misuri de salubrizare gi
amenajare a terenurilor adiacente institutiilor de menire social-culturald (pimdrie,
grddinilS, gcoald, bibliotecd, cimitire etc.), a zonelbr de agrement, parcurilor,
monumentelor. Activititile respective s-au axat in mare misuri pe: " ..- Efectuarea lucrdrilor de curdgare gi arnenajarea terenurilor din spa;ile verzi gi

fAgiile de protecgie, plantarea arborilor gi arbugtilor, completarea a golulurilor
apirute Tn plantdrile din anii precedengi gi ajutorarea regenerdrii naturale a pddurii;

- Curdtirea albiilor, malurilor gi figiei de proteclie a pAraelor gi r0uletelor din
intravilanul gi extravilanul localitatilor ;

- Lichidarea gi recultivarea gunoigtelor neutorizate din zona aferentd a cursurilor de
ape;



- Plantarea arborilor gi arbugtilor Tn figia riverand;
- Curitirea gi amenajarea fdntinilor, izvoarelor gi cigmelelor;
- Repartizarea sectoarelor pentru supraveghere permanentd gi menlinerea in

ordine a acestora;
- Instalarea avertismentelor de interdicfie a depozitdrii degeurilor in zonele riurilor
- Amplasarea la poduri, podete a indicatoarelor cu denumirile rTurilor gi rTuletelor.
- Mobilizarea agenlilor economici, institutiilor de invdfdmint, ONG-lor la realizarea

mdsurilor de salubrizare.

Tn chdrul acliunilor susmenlionate au fost desfdgurate activitdfi ecotogice, care au
implicat un numir impundtor de tineri din institugiile de.Tnvdgdmint gi adulfi.

De cdtre Sectorul Ungheni a S.A. Drumuri Strdgeni, de comun acord cu APL, au
fost efectuate lucrdri de curitire gi salubrizare a traseelor nalionale Rl Chiginiu-
Ungheni-Sculeni, R16 Bati-FdlegtLSculeni, R17 Filegti-Pirlita, R42 Ungheni-Micdregti-
Bdrbciieni.

Conform informafiei prezentate numaide citre primiriile din r-nul Ungheni au fost :

- lichidate gunoigti stihiinice, neautorizate in numdr de 32 unitdfi, pe o suprafa[d de
6,79 ha;

- salubrizate spafivezi- 24,8 ha;
- salubrizate terenuri publice - 26,12 ha;
- salubrizate fdsii de protecfie - 3,7 ha;
- amenajate flntini - 85 unitdli;
- amenajate izvoare - 14 unitdli,
- volumul de;eurilor evacuate din locurile neautorizafe esfe de 1246,1 m3.

Deasemenea, in perioada primului semestru al anului 2018 de citre Inspectia
Ecofogici Ungheni, au fost efectuate 8 razii de salubrizare Tn primdriib din raion, in
rezultatul cdrora au fost Tntocmite - 29 procese-verbale cu privire.la contravenfie pe
art.154 Cod Contravengional al RM pentru incdlcarea regulilor de gestionare a
deseurilor.

Una din problemele stringente la compartimentul Gestionarea degeurilor rdm6ne
a fi gi problema gestiondrii degeurilor in institutiile medicale din raionul Ungheni, subiect
discutat giin cadrul ultimei gedinle a Colegiului Consultativ.

Compartimentul RESURSE ACVATICE

Delinerea de cdtre utilizatori a autorizaliilor de folosintd speciald a apei.

- SRL Dant-Agro
- itvt Staliunea Tehnologicd pentru lrigare Ungheni
- inl| npa Canat Ungheni
- lVt Ungneni-Vin SA
- AUAI Blindegti
Tn anul 2018 primul semestru a fost eliberati 1 autorizalie AMFS A, 2 cerereri sunt Tn

proces de Iucru. .

in perioada primului semestru al anului 2018 au fost intocmite 7 procese-verbate cu
privire la contraventie inbaza art.109 alin.3 gi alin. 4, arl.110 alin.2, art.111 CC al RM
pentru Incilcarea regimului de protectie a apelor. Au fost aplicate amenziTn sumd totald
de 4200lei, achitate-120O lei.



Compartimentul PROTECTIA AERULUI ATMOSFERIC

La evidente -116 agenli economici pldtitori ai pldlii pentru poluare.
f n anul 2018 primul semestru au fost eliberate 17 autorizatii AEPA, 4 cereri Tn proces de
lucru.

Compartimentul RESURSE MINERALE
Tn raionul Ungheni cele mai semnificative resurse minerale utile sunt urmdtoarele
ziciminte:

zdcdmintul de nisip pentru construclii ,,Costuleni ll" situat la distanta 1,5

',,Feodora" in baza Contractului pentru atribuire in folosinli a sectoarelor de
subsol pentru extragerea substantelor minerale utile nr.23 din 17.11.2010 cu
Ministerul Mediului al Republicii Moldova.

zdcdmTntul de nisip-prundig ,, Cetireni-|1", din extravilanul s. Cetireni cu
suprafata de 1 1 ,4 ha, transmis in folosin;i de cdtre Ministerul Mediului in baza
Contractului pentru folosirea sectoarelor de subsol nr.190 din 29.07.2014 SRL
,,CARFERM";
- zdcdmTntul de argile gi roci de nisip ,,Ungheni-3", din primdria com.
Manoilegti cu suprafata de 11,5 ha, cu volumul sumar al rezervelor de argile de
2551 mii m3 gi nisip de 160 mii m3 , transmis pentru valorificare industriald SRL
,,Falco-Com" pe data de 16.08.2004 , nu se exploateazd;
- zdcdmintul de materie primd pentru ceramicd s. Novaia Nicolaevca, com.
Manoilegti cu suprafata de 7,8 ha, cu volumul sumar al rezervelor de argile de
945,8 mii m3;
- zdcdmTntul de ape minerale naturale ,,Negurenii Vechi" din primdria com.
Negurenii Vechi. Nu functioneaza.

Pentru anul 2018, la compartimentul Protecfia resurselor minerale, una din cele
mai stringente probleme rimAne a fi extragerea ilicitd a substantelor minerale utile.

incheiere

ln pofida faptului ci pe perioada primului semestru al anului 2018 in domeniul
protectiei mediului au fost intreprinse un gir de acliuni complexe cu implicarea
diferitor actori comunitari, vreau sd menfionez cd totugi la acest capitol continud sd
persiste 9i o multitudine de probleme.
Printre cele mai stringente probleme as vrea si mentionez: tdierile ilicite in fondul
forestier gi in afara fondului forestier,cazurile de braconaj, deversdrile gi emisiile
neautorizate de poluanli, poluarea resurselor acvatice, comiterea cazurilor de
extragere ilicitd a resurselor naturale. RimAne nesolutionatd problema constructiei
staliilor de epurare, care au o uzurd inaintatd gi genereazi poluiri in.localitdti.

Tn proces de degradare se afld gi resursele funciare, care suportd o
diminuare continud a calitdlii solurilor 9i productivitdlii scdzute a terenurilor
agricole. Avanseazi eroziunea solului gi alunecdrile de teren.

La fel, o problema de importantd major:d in domeniul protecliei mediului cu care la
moment se confruntd raionul Ungheni, rdmAne a fi problema gestionarii degeurilor, care



se manifestd tot mai acut din cauza cregterii cantitSfii 9i diversitdfii acestora, precum gi a
impactului lor negativ tot mai pronuntat, asupra mediuluiTnconjurdtor.

De remarcat, cd necdtind la existenfa a numeroase probleme de mediu Tn teritoriu,
totugi nu putem mentiona despre una din cele mai semnificative realiziri pentru raionul
Ungheni la compartimentul proteclia mediului gi anume solulionarea problemei
degeurilor de pesticide, depozitate la poligonul Divizionului de artilerie din localitatea
Zagarancea, r-nul Ungheni, care au fost reambalate, paletate, marcate, cdntdrite,
transportate la uzina SARPI Dabrowa Gornicza din Polonia unde au fost distruse termic.

Sperdm ci problemele legate de acest compartiment vor fi depdgite odatd cu
implementarea proiectului ,,Crearea sistemului de management intergat al degeurilor
solide in zona 5", proiect in cadrul cdruia pdnd in anul 2021 in extravilanul localitdtii
Florifoaia Veche urmeazd a fi construit un Centru Regional de Management al
Degeurilor cu o capacitate anuald estimativd de 580 mii m3, fapt care va contribui
substanlial la diminuarea impactului de poluare asupra mediului, cauzat de depozitarea
degeurilor de orice naturi Tn locuri neuatorizate.

$ef Direclie Inspeclia Ecologicd Ungheni Vadim Dadus


