Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 08.05. 2015 până la 15.05.2015
Vadim STÎNGACI, şef adjunct al Inspectoratul Ecologic de Stat;
tel: 226941; fax: 226915.
ies@mediu.gov.md; str. Cosmonauţilor 9

Nr.

1.

Compo
nenta

I.

Material descriptiv
Activităţi curente de mediu ale direcţiilor şi secţiilor specializate ale IES.

a) Generalizarea activităţii subdiviziunilor IES, inclusiv A/I Ecologice.
Realizări
totalizat- Realizări mai importante din activitatea de bază:
oare
pe
au fost întocmite 343 acte de control;
Inspectoau fost întocmite 379 procese-verbale ( art.122 – 12; art.112 – 2 ;
rat.
art.154 – 142; art.142 – 3; art.143 – 18; art. 116 –11; art.135 – 15;
art.156 – 4; art.120 –6 ; art.113 – 4; art.109 – 44; art.119 – 6; art.114
– 41; art.127 – 2; art. 181 –2 ; art.136 – 40; art.115 – 2; art.147 – 6;
art. 117- ; art.111 – 3; art.144 -7; art. 137 – 5; art. 152 –1 ; art.349 -;
art.149 – ; art.153 –1;art.110 – 1; art.146 - 1).
au fost prestate servicii contra plată în valoare de 149 593 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 232 600 lei.
plata pentru poluarea mediului calculată este de 189 680 lei.
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 86 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:
- 19 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 15 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 18 avize ale expertizei ecologice de stat;
S-a participat în lucru a 34 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 14 comisii de
recepţie finală a obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 37 petiţii parvenite în
subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale.
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În perioada 11 – 15 mai cancelaria Inspectoratului Ecologic de Stat a
înregistrat 76 documente la intrare. Dintre acestea 26 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
- 16 doc.- direct prin curierul MM;
În urma analizei documentelor parvenite la Inspectorat prin intermediul
Ministerului Mediului s-a stabilit că au fost primite spre examinare, 26
documente, din care 10 + prin poşta electronică:
a) Petiţii – 6;
b) Invitaţie de participare la seminare, şedinţe – 3;
c) Demersuri - 13;
d) Avizare de proiecte de legi şi Hotărîri de Guvern – 3;
e) Ordin MM - 1.
În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au perfectat
47 de scrisori, 10 dintre care în adresa Ministerului Mediului şi 5 pe blancheta
Ministerului Mediului.
 Cazuri de extragere ilicită a nisipului şi prundişului n-au fost depistate.
2.

Articole,
emisiuni

3.

Cazuri
Relevante

1.

Acţiuni
şi măsuri
curente
de
mediu.

2 materiale pe site-ul IES.
Elaborarea Anuarului IES – 2014.
Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii.
b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central).
Examinat:
şi expertizat 3 dosare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
şi avizat 1 dosar cadastral cu privire la modificarea categoriei de
destinaţie a terenului;
şi coordonat dosarul cu privire la delimitarea terenurilor din domeniul
public al statului ( amplasate pe teritoriul UAT Fundul Galbenei, rl
Hînceşti).
şi verificat suplimentul la ,, Registrul de Stat al produselor de uz
fitosanitar şi al fertilizanţilor permise pentru utilizare în Republica
Moldova” la şedinţa Consiliului Republican Interdepartamental pentru
aprobarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
întocmit şi expediat prin poșta electronică răspunsul la petiția dlui Igor
Matveiciuc (primită prin poșta electronică) referitor la obținerea avizului
expertizei ecologice eliberat de IES în situația deconectării de la sistemul
de alimentare cu energie termică colectiv de încălzire şi trecere la un
sistem de încălzire individual în conformitate cu prevederile art.42 din
Legea nr.92 din 29.05.14 „Cu privire la energia termică și promovarea
cogenerării”;
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întocmit şi expediat răspunsul la solicitarea S.A. „Cet-Nord” din or.
Bălți privind eliberarea Autorizației de mediu pentru folosința specială
a apei
demersul parvenit din partea Universităţii Tehnice a Moldovei privind
autorizarea tăierii de igienă a 24 de arbori de specii diferite de pe terenul
din str. Studenţilor 2/2, mun. Chişinău, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 10,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător
demersul parvenit din partea b/o „Romaniţa” din Parcul silvic Nistrean,
privind autorizarea tăierii de igienă a 2 arbori şi renovarea coroanei a 3
arbori, de specie plop, fiind preconizată obţinerea unui volum de 8,0 m3
masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător
demersul parvenit din partea ÎCS Red Union Fenosa” SA privind
autorizarea tăierii de igienă a 235 de arbori de specii diferite de pe
terenul din Pădurea Parc „Calea Orheiului”, mun. Chişinău, fiind
preconizată obţinerea unui volum de 38,46 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător
demersul parvenit din partea ÎCS „Club Raial Parc Compani” SRL
privind autorizarea tăierii de igienă a 2 arbori, de specia mesteceni, din
str. Trandafirilor, 6/2, mun. Chişinău, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 1,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător
demersul nr.79, din 21.04.2015 a Consiliului municipal Chişinău de
veterani privind protecţia unui arbore secular, de specia stejar, amplasat
în curtea casei din str. Petrăriei, 9, or. Chişinău, s-a constatat, că în baza
punctului 129 din Anexa nr.3 a Legii privind ariile naturale protejate de
stat nr.1538, din 25.02.1998 acest stejar penduculat este ocrotit de stat
ca monument al naturei;
solicitarea Serviciului de Informaţii şi Securitate al R. Moldova nr.
5/509 din 14.04.2015 cu privire la primăria s. Cosăuţi, r-nul Soroca,
care a vîndut mai multe terenuri cu destinaţie agricolă unui şir de
persoane, care au utilizat aceste terenuri pentru construcţie,
nemodificînd destinaţia terenului.
Transferuri efectuate:
Suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 7 documentații de proiect – 17 604 lei.
Suma transferului de către beneficiari pe contul special al IES pentru
servicii prestate complementare (investigații pe teren, analize de
laborator) la 7 documentații de proiect – 11 153,40 lei
Primit:
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 expertiza
ecologică ulterioară a 8 proiecte de execuţie.
Pregătit:
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răspuns la demersul dlui Iurie Ţap, deputat în Parlamentul Republicii
Moldova, referitor la politicile ce ţin de deşeuri, salubrizare, măsurile de
contracarare a depozitării abuzive a deşeurilor în locuri neautorizate.
răspuns către Agenţia pentru Eficienţa Energetică referitor la depozitele
menajere solide existente pe teritoriul Republicii Moldova.
adresarea către şefii Agenţiilor şi Inspecţiilor Ecologice cu privire la
prezentarea informaţiei referitor la starea actuală a agenţilor economici
din industria cărnii şi prezentarea informaţiei referitor la extragerea
ilegală a nisipului din albia râurilor Prut şi Nistru;
și expediat răspunsul la solicitarea S.A. „Cet-Nord” din or. Bălți privind
eliberarea Autorizației de mediu pentru folosința specială a apei;
tabelele pentru monitorizarea starii actuale a staţiilor de carburanţi şi
produse petroliere din teritoriu;
raspuns dnei Ruseva Maria privind veceul public amplasat în preajma
clădirii administraţiei raionale din or. Ceadîr-Lunga;
raspuns deputatului în Parlament, dlui Bolea Vasile cu privire la
prezentarea informaţiei referitor la situaţia din s. Peresecina, rl Orhei;
răspuns către Ministerul Mediului referitor la lucrările ilegale de
extragere a resurselor minerale utile în satul Cosăuţi, rl Soroca;
notă informativă către Ministerul Mediului privind starea actuală a secţiei
de fabricare a producţiei alcoolice a SA ,,Vinăria din Vale”, mun. Bălţi.
Participat:
la şedinţa de judecată cu scopul examinării cauzei contravenţionale
încheiate în privinţa SRL ,,Partener Lux”.
la 12.05.15 în sediul Agenției Ecologice Cahul și la 14.05.15 la sediul
Agenției Ecologice Băți s-au petrecut seminarele privind organizarea și
funcționarea ghișeului unic în domeniul Autorizării de Mediu pentru
Folosința Specială a Apei la care au participat inspectorii responsabili din
AE Cahul și Inspecțiile Ecologice Leova, Cantemir; AE Bălți și
Inspecțiile Ecologice Glodeni, Drochia, Fălești, Florești, Sîngerei,
Soroca, Ungheni.
la 13.05.2015, ora 12.30 la ședința de lucru convocată de Ministerul
Economiei referitor la procesul de implementare a proiectului
gazoductului Ungheni-Chișinău.
la şedinţa organizată de către Ministerul Economiei privind starea actuală
a secţiei de fabricare a producţiei alcoolice SA ,,Vinăria din Vale”, mun.
Bălţi.
la şedinţa organizată de către Ministerul Mediului privind ,,Gestionarea
Durabilă a Bazinului Hidrografic Nistru prin prizma colaborării
transfrontaliere cu partea Ucraineană. ,,Realizării, Probleme şi Soluţii’’.
Eliberat:
9 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie:
„Stație de alimentare a autovehiculelor cu gaze (modul) din str. Ismail,
mun. Chișinău”;
„Lac de acumulare a apei pe terenul dnei Natalia Botnari în s. Drăgușeni,
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r-nul Strășeni”, persoana fizică Botnari Natalia;
„Bazin-acumulator de apă în partea de nord-vest a s. Boldurești, r-nul
Nisporeni”, persoana fizică Ciorici Alexandra;
„Reconstrucția stației de alimentare a automobilelor cu produse petroliere
și gaz lichefiat din extravilanul s. Peresecina, r-nul Orhei, drumul M2
Chișinău-Soroca, km. 21+875 (partea dreaptă)” al S.R.L „Nuțu-CR”;
Construcția apeductului de apă potabilă spre s. Todirești (apeduct
interurban Grăsieni-Todirești), r-nul Ungheni”, primăria com. Todirești;
„Forarea sondei exploatabile pentru aprovizionare cu apă a complexului
de prelucrare și ambalare a fructelor a firmei S.R.L. „Tasty Fruits”, s.
Chirca, r-nul Anenii Noi” al S.R.L. „Tasty Fruits” ;
„Secție de distilare și maturare a distilatului de vin din str. Muncești, 801,
mun. Chișinău” al S.R.L. „Lion-Gri”;
„Reînvierea rîului „Valea Baisar” prin curățarea albiei cu desfundarea
izvoarelor”, primăria satului Ștefănești, r-nul Ștefan Vodă;
„Reutilarea tehnică a incubatorului „Floreni” S.A. în comuna Bubuieci,
mun. Chișinău” al S.R.L „Servalim”.
Expediat:
o solicitare primarului or. Vatra privind nominalizarea unui reprezentant
al primăriei or. Vatra în componenţa grupului de lucru privind punerea la
dispoziţie a copiilor contractelor de arendă a suprafeţelor de teren cu
persoanele juridice şi fizice care îşi desfăşoară activitatea/locuiesc în zona
de protecţie a lacului de acumulare ,,Ghidighici”, precum şi planul de
dezvoltare a localităţii cu stabilirea zonelor de protecţie.
executorului judecătoresc 13 solicitări privind intentarea procedurii de
executare a proceselor verbale.
Efectuat:
un control în fondul forestier gestionat de Ocolul silvic Căpriana,
Întreprinderea Silvo-Cinegetică „Străşeni” în vederea contracarării şi
depistării cazurilor de braconaj şi tăieri ilicite a vegetaţiei forestiere,
respectării legislaţiei cu privire la protecţia mediului şi folosirii
resurselor naturale. În rezultatul controlului a fost întocmit un act de
control şi un proces-verbal cu privire la contravenţie.
un control ecologic în comun cu Agenţia Ecologică Chişinău cu scopul
examinării sesizării Direcţiei de Poliţie mun.Chişinău referitor la
respectarea legislaţiei ecologice în timpul depozitării substanţelor chimice
şi gestionarea deşeurilor de către SRL «Galchim & Co» din or.Chişinău.
În rezultat a fost întocmit un act de control cu prescrierea indicaţiilor
concrete şi un proces verbal cu privire la contravenţie în privinţa
agentului economic menţionat.
un control la SRL ,,Leon-Gri’’ în vederea îndeplinirii prescripţiilor din
actele de control precedente.
Întocmit:
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Stavarachi Stanislav
pentru încălcarea regulilor de protecţie a resurselor piscicole si a
5

Raport de activitate a IES

regulilor de pescuit în temeiul art. 114, alin. (2), Cod contravenţional al
Republicii Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 200 lei, prejudiciul
cauzat mediului fiind de 1000 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Luchian Vasile pentru
tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor, în temeiul art. 122,
alin. (1), Cod contravenţional al Republicii Moldova, fiindu-i aplicată o
amendă în mărime de 1000 lei, prejudiciul cauzat mediului fiind 288,0
lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie SRL „Frai Construct” pentru
decopertarea şi distrugerea neautorizată a litierei, a păturii vii şi a
stratului superior de sol fertil, în temeiul art. 120, Cod contravenţional
al Republicii Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 3000
lei, prejudiciul cauzat mediului fiind 216,0 lei.
c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
2.

Resurse
umane
Financiară

Numărul de personal - 298
Contribuţia la FEL - conform planului de finanţare s-au aprobat venituri
pentru anul 2015 în sumă de 8 700,0 mii lei. Veniturile pentru săptămîna
curentă constituie – 318,9 mii lei.
Au examinat:

3.

Juridică

proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii salarizării nr.
847-XV din 14 februarie, 2002 prezentat de către Ministerul Muncii,
Protecției Sociale și Familiei, fiind perfectat răspunsul în limitele
competenței.
Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii privind
administrația publică locală, prezentat de Ministerul Culturii, fiind
perfectat răspunsul în limitele competenței;
proiectul de Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte
legislative ( inițiativă legislativă nr. 159 din 23.04.2015), prezentat de
către Cancelaria de Stat, fiind perfectat răspunsul în limitele competenței;
proiectul Hotîrîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului
Transporturilor rutiere de mărfuri prezentat de către Ministerul
Transportului și Infrastructurii Drumurilor, fiind perfectat răspunsul în
limitele competenței.
Au participat:
la 12.05.2015 la ședința de judecată în cadrul Judecătorii Rîșcani pe
cauza civilă Popovici Viorel către IES privind anularea actului
administrativ, fiind stabilită o nouă ședință;
la 14.05.2015 la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei Rîșcani pe
cauza Gîrbu Maria către IES privind anularea actului administrativ, fiind
stabilită o nouă ședință;
la 15.05.2015 la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei Rîșcani pe
cauza civilă ÎCS „Zolotoi Aist” privind stabilirea nulității rezultatelor
controlului și obligarea emiterii acordului, fiind stabilită o nouă ședință.
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Au perfectat:
susținerile orale pe cauza civilă Popovici Viorel către IES;
susținele orale pe cauza civilă Darie Albert către IES.
Au verificat:
rapoartele săptămînale cu privire la rezultatele controalelor
planificate/inopinate efectuate de IE Ungheni, IE Leova, IE Soroca, iar
rezultatele totalizate au fost plasate pe portalul electronic guvernamental
www.controale.gov.md.
2. Planificarea activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu A/I Ecologice
pentru săptămîna următoare.
Acţiuni şi
măsuri

De efectuat activităţile conform agendei remise Ministerului pentru
săptămîna 18.05.15- 22.05.15 cu modificările care pot interveni pe
parcurs.
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; 298
angajaţi.
1.

Vadim STÎNGACI,
Şef adjunct al Inspectoratului
Ex. D.Osipov, 0-22-22-69-51
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