Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 15.05. 2015 până la 22.05.2015
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 350 acte de control;
Inspectoau fost întocmite 322 procese-verbale ( art.122 – 12; art.113 – 7;
rat.
art.154 – 109; art.142 – 9; art.143 – 19; art. 115 –5; art.135 – 10;
art.156 – 9; art.120 –5; art.127 – 2; art.109 – 37; art.119 – 2; art.114
– 30; art.136 – 28; art. 181 –3; art.116 – 15; art.111 – 3; art.147 – 2;
art. 137- 4; art.110 – 1; art.144 -5; art. 149 – 1; art. 146 – 1; art.349 2; art.95 – 1.).
au fost prestate servicii contra plată în valoare de 140 358 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 210 800 lei.
plata pentru poluarea mediului calculată este de 182 941 lei.
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 87 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:
- 31 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 11 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 13 avize ale expertizei ecologice de stat;
S-a participat în lucru a 32 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 15 comisii de
recepţie finală a obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 50 petiţii parvenite în
subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale.
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În perioada 18 – 22 mai cancelaria Inspectoratului Ecologic de Stat a
înregistrat 64 documente la intrare. Dintre acestea 23 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
- 11 doc.- direct prin curierul Ministerului Mediului;
- 12 doc. – prin poşta electronica.
În urma analizei documentelor parvenite la Inspectorat prin intermediul
Ministerului Mediului s-a stabilit că au fost primite spre examinare:
a) Invitaţie de participare la seminare, şedinţe – 5;
b) Demersuri - 11;
c) Avizare de proiecte de legi şi Hotărîri de Guvern – 4;
d) Ordinul MM – 3.
În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au perfectat
41 de scrisori, 8 dintre care în adresa Ministerului Mediului, 2 prin poşta
electronica şi 6 pe blancheta Ministerul 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.

1 material pe site-ul IES.
Elaborarea Anuarului IES – 2014.
Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii.
b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central).
Examinat:
demersul parvenit din partea Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură
Chişinău privind autorizarea tăierii de igienă în Ocolul Silvic Durleşti,
parcela 16 P a 4 arbori de specia frasin, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 0,296 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea SA „Centrala Electrică cu termoficare 2”
privind autorizarea tăierii de curăţire şi renovare a coroanei a 17 arbori
de specie plop.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea SA „Cormer” privind autorizarea tăierii de
igienă şi curăţire a 32 de arbori de specii diferite de pe terenul b/o
,,Arcadia” din Vadul lui Vodă, fiind preconizată obţinerea unui volum
de 21,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea ÎS. „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor
Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă şi curăţire a 29 arbori de
specii diferite din str. Brîncuşi, 146 şi Teilor, mun. Chişinău, fiind
preconizată obţinerea unui volum de 1,72 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea ÎS. „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor
Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă a 2 arbori de specie plop din
str. B. Bodoni, 43A şi un arbore de specie salcîm din str. Columna,
127, mun. Chişinău, fiind preconizată obţinerea unui volum de 11,75 m3
masă lemnoasă.
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Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea Şcolii Profesionali nr.6 privind autorizarea
tăierii de igienă şi curăţire a 12 arbori de specii diferite din str. Alba
Iulia, 75/7, mun. Chişinău, fiind preconizată obţinerea unui volum de
7,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea „Alperal” SRL privind autorizarea tăierii
de igienă şi curăţire a 9 arbori de specii diferite din str. Kiev, 5/3, mun.
Chişinău, fiind preconizată obţinerea unui volum de 1,57 m3 masă
lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea Spitalului Sf. Arhanghil Mihail mun.
Chişinău privind autorizarea tăierii de igienă a unui arbore, fiind
preconizată obţinerea unui volum de 2,7 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul de la Întreprinderea de Stat „Colegiul Naţional de Viticultură
şi Vinificaţie din Chişinău” cu privire la autorizaţie pentru tăierea a 10
arbori de specia arţar pe terenul instituţie parvenit la Ministerul
Mediului.
şi avizat un dosar cadastral cu privire la modificarea categoriei de
destinaţie a terenului.
Transferuri efectuate:
Suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 3 documentaţii de proiect – 5004 lei.
Suma transferului de către beneficiari pe contul special al IES pentru
servicii prestate complementare (investigaţii pe teren, analize de
laborator) la 5 documentaţii de proiect – 15 598, 22 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 10 proiecte de execuţie.
Pregătit:
răspuns la interpelarea dlui Angel Agache Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova referitor la situaţia creată pe terenurile situate în zona
drumurilor M1 intersecţie cu R6, drumul direcţionat spre Ialoveni Leuşeni şi M21 intersecţie cu M2, itinerar direcţionat spre Dubăsari –
Criuleni.
răspuns Primarului or. Glodeni în vederea funcţionării complexului de
aprovizionare cu apă şi epurarea apelor uzate a S.R.L. ,,Magt West”.
răspuns către Ministerul Mediului în vederea poluării rîuleţului KirghijKitai.
răspuns către Primăria mun. Bălţi în vederea poluării aerului în municipiu
de la activitatea S.A. ,,Vinăria din Vale”.
răspuns la petiţia dlui Ion Grişciuc, locuitor din str. Miron Costin, 90,
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mun. Bălţi privind impactul negativ asupra calităţii aerului atmosferic şi
sănătăţii oamenilor în rezultatul arderii deşeurilor de lemn formate la
întreprinderea ,,Iuganord Grup” S.R.L. din str. Decebal, 130, mun. Bălţi.
răspuns la interpelarea dlui Vasile Bolea, Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova privind modul de colectare, depozitare şi evacuare a
deşeurilor menajere formate la şcoala din s. Chiştelniţa, rl Teleneşti.
răspuns la adresarea primarului com. Larga, rl Briceni referitor la
susţinerea financiară a construcţiei podului pe drumul local L32 la ieşire
din satul Larga.
o notă informativă cu privire la examinarea situaţiei asupra cazurilor de
lucrări ilegale privind extragerea substanţelor minerale utile din fluviul
Nistrului şi rîul Prut pentru şedinţa Colegiului Ministerului Mediului din
28 mai, 2015.
răspuns la adresarea Asociaţiei Femeilor pentru Protecţia Mediului şi
Dezvoltarea Durabilă referitor la proiectul ,,Caravana Viitorului”, care
urmează a fi prezentat la Fondul Ecologic Naţional.
răspuns la petiţia cet.Vartic Vasile domiciliat în s. Zăicana, rl Criuleni
referitor la legalitatea funcţionării unei staţii auto.
Participat:
la întrunirea organizată de către Ministerul Mediului cu privire la Apă şi
a Comitetului de Supraveghere a Proiectului ,,Implementarea ţintelor
stabilite în baza protocolului cu privire la Apă şi Sănătate”.
la întrunirea organizată de către Ministerul Mediului convocată pe
marginea problemelor invocate de către S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”
privind aplicarea legislaţiei în vigoare la colectarea şi deversarea apelor
uzate epurate;
în comisia de lucru privind controlul ecologic a obectivelor amplasate în
zona de protecţie a lacului de acumulare ,,Ghidighici”;
în sediul Inspecţiei Ecologice Edineţ unde s-a petrecut seminarul privind
organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în domeniul Autorizării de
Mediu pentru Folosinţa Specială a Apei la care au participat inspectorii
responsabili din IE Edineţ, IE Briceni, IE Rîşcani, IE Ocniţa.
Eliberat:
5 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie:
„Evacuarea şi epurarea apelor uzate din s. Satul Nou, r-nul Cimişlia”,
primăria s. Satul Nou.
„Desfiinţarea sondelor arteziene din str. Caraciobanu, Victoriei şi
Gagarin, or. Bălţi”.
„Construcţia reţelelor săteşti de apeduct şi canalizare în teritoriul s.
Rădulenii Vechi, r-nul Floreşti”, primăria satului Rădulenii Vechi.
„Auditul ecologic al întreprinderii „Hîrtie Impex” S.R.L. din satul
Cojuşna, r-nul Străşeni” al S.R.L. „Hîrtie Impex”.
„Zona de recreere din ocolul silvic Vadul lui Vodă, s. Coloniţa, mun.
Chişinău, nr. cadastral 0149101210” al S.R.L. „Tree House”.
AEPA în baza soluţiilor de proiect pentru 1 întreprindere:
1. Î.C.S. ”Bemol Retail” S.R.L., s. Corlăteni, r-nul Rîşcani.
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Autorizaţia pentru emisia poluanţilor în atmosferă ( AEPA) pentru 1
întreprindere:
1. S.A. „Servicii Comunale Floreşti”, str. Dacia, 20, or. Floreşti.
Expediat:
solicitare în adresa IE Criuleni în vederea lichidării deşeurilor stocate
arbitrar ( km 12 Chişinău –Orhei, în nemijlocita apropiere a staţiei Peco
,,Tirex Petrol”).
răspunsul la solicitarea Ministerului Economiei referitor la examinarea
proiectului Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la
aprobarea Reglementării tehnice privind instalaţiile cu cablu care
transportă persoane”.
Efectuat:
un control ecologic în rl Călăraşi şi în or. Rezina cu scopul examinării
legalităţii construcţiei a unor obiective.
Întocmit:
2 acte de control (complexe) privind inspectarea obectivelor din zona de
protecţie a lacului de acumulare ,,Ghidighici”.
un proces-verbal complex: (1pv – art. 349 alin.1, amenda- 500 u.c).
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Munuteanu Gheorghe
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 800 lei, prejudiciul cauzat mediului fiind 777,6
lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Cerneco Anatolie pentru
încălcarea regulilor de protecţie a resurselor piscicole şi a regulilor de
pescuit în temeiul art. 114, alin. (2), Cod contravenţional al Republicii
Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 200 lei, prejudiciul
cauzat mediului fiind 200 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Zovarişca Alexandru
pentru încălcarea regulilor de protecţie a resurselor piscicole şi a regulilor
de pescuit în temeiul art. 114, alin. (2), Cod contravenţional al Republicii
Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 200 lei, prejudiciul
cauzat mediului fiind 1 000 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Timotin Ştefan pentru
încălcarea regulilor de protecţie a resurselor piscicole şi a regulilor de
pescuit în temeiul art. 114, alin. (2), Cod contravenţional al Republicii
Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 200 lei, prejudiciul
cauzat mediului fiind 1 000 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Tiulei Alexandru pentru
încălcarea regulilor de protecţie a resurselor piscicole şi a regulilor de
pescuit în temeiul art. 114, alin. (2), Cod contravenţional al Republicii
Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 200 lei, prejudiciul
cauzat mediului fiind 1 000 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Doncenco Andrei pentru
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încălcarea regulilor de protecţie a resurselor piscicole şi a regulilor de
pescuit, în temeiul art. 114, alin. (2), Cod contravenţional al Republicii
Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 200 lei, prejudiciul
cauzat mediului fiind 200 lei.
c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
2.

3.

Resurse
umane
Financiară

Numărul de personal - 298

Juridică

Au examinat:
solicitarea Guvernului Republicii Moldova referitor la prezentarea
proiectelor de acte legislative care urmează a fi examinate, în mod
prioritar, de către Parlamentul Republicii Moldova în cadrul sesiunii de
primăvară, fiind perfectat răspunsul în limitele competenţei.
recursul înaintat de Musteaţă Grigore împotriva încheierii Judecătoriei
Edineţ din 09.04.2015, prin care i s-a restituit cererea de chemare în
judecată către IES privind încasarea îndemnizaţiei unice pentru pierderea
capacităţii de muncă, venitul ratat sub formă de premii neprimite în urma
accidentului de muncă, diferenţa de salariu, deplasări şi prejudiciul moral,
fiind perfectată referinţa şi depusă la Curtea de Apel Bălţi.

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 – 455,5 mii lei.

Au participat:
la 18.05.2015 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani, mun.
Chişinău pe cauza civilă Darie Albert către IES privind contestarea
actului administrativ, fiind stabilită o nouă şedinţă pentru data de
29.05.2015.
la 18.05.2015 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Comrat pe
cauza civilă AO „TRESOR”către IES privind anularea actului
administrativ, fiind stabilită o nouă şedinţă pentru data de 19.06.2015.
Au perfectat:
cererea de recurs înaintată de IES împotriva Deciziei Curţii de Apel, mun.
Chişinău din 15.01.2015 pe dosarul nr. 2a-5166/14 pe cauza civilă David
Alexandru împotriva IES, IE Anenii Noi şi Ministerul Finanţelor privind
repararea prejudiciului moral şi material.
Au verificat:
rapoartele săptămînale cu privire la rezultatele controalelor
planificate/inopinate efectuate de IE Ialoveni, IE Leova, IE Rîşcani, IE
Străşeni, 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.
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Acţiuni şi
măsuri

De efectuat activităţile conform agendei remise Ministerului pentru
săptămîna 22.05.15- 29.05.15 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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