Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 03.08.2012 până la 10.08. 2012
Grigore Prisăcaru, şef, Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax: 226915.
ies@mediu.gov.md; str.Cosmonauţilor 9
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nta

Nr
.
I.

1.

Materialul descriptiv.

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

a) Generalizarea activităţii subdiviziunilor IES, inclusiv a A/I Ecologice.
Realizări
totalizato- Realizări mai importante din activitatea de bază:
are pe
- au fost întocmite 269 acte de control;
Inspecto- au fost întocmite 147 procese-verbale;
rat.
- au fost prestate servicii în valoare de 37 035 lei, serviciile achitate
constituie 32 130 lei;
În contextul acţiunilor de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 27 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;
- 14 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 11 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 2 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 4 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 39 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 11 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 37 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;
Aricole/emisiuni:
- Cahul - 1 emisiune la radioul naţional „Starea rîurilor din r-nul
Cahul în urma secetei”;
- Căuşeni – o emisiune la televiziunea locală „Studio-L, un
-

2.

Cazuri
relevante.

articol la publicaţia Căuşeni;
Ialoveni – un articol în ziarul „Ora locală” la compartimentul
deşeuri.

IE Cimişlia pe data de 07.08.12 a depistat incendierea miriştii pe terenul
cu plantaţii multianuale (vii părăsite) aferente ce aparţin SA „Agrofirma
Cimişlia” pe o suprafaţă de 20 ha, focul s-a extins şi în pădurea din
apropiere (parcela 75 j), suprafaţa afectată a fost de 0,012 ha. Persoanele
contraveniente încă nu au fost găsite, materialele au fost trimise CPR
Cimişlia pentru stabilirea acestora şi tragerea la răspundere conform
legislaţiei în vigoare.
La 08.08.12 dl Rodion Bajureanu, viceministrul mediului şi dna
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Valentina Ţapiş, şef adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat, au
efectuat o vizită de lucru în IE Donduşeni, în cadrul căreia a fost trecută
în revistă starea de lucruri în inspecţie, au fost vizitate primăriile or.
Donduşeni şi satului Plopi şi gunoiştile acestora. A fost examinat
Monumentul hidrologic „Izvorul Plopi” şi vizitată Rezervaţia
Peizagistică Arioneşti-Stînca şi centrul IE Otaci.
Dna Valentina Ţapiş la data de 08.08.12 a participat la întrevederea cu
experţii Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei, unde s-a
discutat despre colaborarea între proiectul „Modernizarea Serviciilor
Publice Locale” (MSPL) al GIZ şi Inspectoratul Ecologic de Stat în
cadrul procesului de actualizare a Strategiilor Socio-economice ale
raioanelor Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti.

b) Probleme de fond.
1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

Examinat:
petiţia cet. Gheorghina Petru referitor la tăierea arborilor de specia nuc de
pe teritoriul proprietate privată.
Notă.
Domnului Gheorghina i se va perfecta răspuns cu menţiunea de a se adresa în
instanţa de judecată pentru soluţionarea litigiului apărut.
plîngerea cet. Rezvin Oleg privind amplasarea neautorizată a unor stupine,
pe sectorul aferent cooperativei de garajuri nr. 20 din str. Bucovinei 1/1,
com. Stăuceni, mun. Chişinău.
Notă.
Ca rezultat a fost întocmit un proces-verbal cet. Bîrcă Gheorghe pe cazul
încălcării normelor şi regulilor de desfăşurare a activităţii în apicultură conform
art. 131, alin. (2) Cod contravenţional al R.Moldova, urmînd a fi înnaintat
procesul-verbal după competenţă pentru a fi examinat şi aplicată sancţiunea
contravenţională;
materialele Mănăstirii „Sf. Cuv. Parascheva” (Hîncu) privind eliberarea
autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de igienă a arborilor din fondul forestier
gestionat (parcela 1, subparcela C, parchetul 1, pe o suprafaţă de 1,5 ha).
Notă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător şi:
şi pregătit un aviz la materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului;
avizat 2 proiecte de Hotărîre a Guvernului cu privire la schimbul, modificarea
categoriei de destinaţie a terenului;
efectuat inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi
eliberate Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 6 întreprinderi.
Elaborat:
informaţia privind proiectele realizate POPS şi substanţe chimice periculoase;
răspuns la demersul Ministerului Economiei referitor la mecanismul de
distrugere a mărfurilor contrafăcute depistate de către Serviciul Vamal;
şi pregătit răspuns la solicitarea Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat
privind legalitatea înstrăinării unui teren proprietate publică situat în raza
punctului de trecere şi control s. Costeşti, r-l Rîşcani.
Efectuat:
un raid în preajma răului Bîc din mun. Chişinău in vederea depistării şi
contracarării cazurilor de încălcare a regimului de protecţie a apelor, fiind
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întocmite 3 procese-verbale conform art. 109, alin. (3) Cod contravenţional al
R.Moldova şi aplicate amenzi în sumă totală de 1200 lei.
Participat:
la solicitarea Inspecţiei Ecologice Călăraşi, la examinarea pe data de 03.08.12,
în comun cu colaboratorii Inspecţiei Ecologice Călăraşi (IEC), d-nii Său Tihon,
Pahomii Ion, Coşieru Vadim, cu participarea reprezentantului Consiliului
raionului Călăraşi, dnul Coşcodan Veaceslav, şefului Întreprinderii Municipale
Gospodăria Comunal-Locativă Călăraşi, dnul Mutu Gheorghe, la examinarea la
faţa locului a eficienţei staţiei de epurare biologică (SEB) nou construită în or.
Călăraşi cu scopul aprecierii posibilităţii eliberării de către IEC a Avizului (la
recepţia finală) de confirmare a corespunderii obiectului construit prevederilor
documentaţiei de proiect. În rezultat, s-a perfectat nota informativă cu
propunerile respective a modului de soluţionare a problemei, s-a calculat
prejudiciul cauzat în rezultatul nefuncţionării staţiei de epurare nou construite;
Întocmit:
un proces-verbal cet. Znakovan A. I. pe cazul circulaţiei şi parcării
vehiculelor pe terenurile fondului forestier, în spaţiile verzi din afara
drumurilor publice şi în locuri interzise în temeiul art. 135, Cod
contravenţional al R.Moldova, fiind aplicată o amendă în mărime de 100 lei;
un proces-verbal cet. Teleagă O. I. pe cazul tăierii ilegale sau vătămarii
arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi în temeiul art. 122, alin.(2), Cod
contravenţional al R.Moldova, fiind aplicată o amendă în mărime de 800 lei;
un proces-verbal cet. Faina Vitalie Sergiu, ce a încălcat modul de circulaţie a
produselor lemnoase, în temeiul art. 142 alin. (2), Cod contravenţional al
R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 300 lei.
Eliberat:
3 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie;

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare.
1.

Resurse
umane

Numărul de personal – 310
În perioada 06.08.2012-10.08.2012 s-au aflat în concediu de odihnă anual - 72
persoane, în concediu neplătit – 6 persoane, în concediu medical – 2 persoane.
Pentru 13.08.2012-17.08.2012 se vor afla în concediu de odihnă anual – 67
persoane, în concediu neplătit – 4 persoane.

2.

Financiară

Contribuţia la FEL – de la începutul anului 2012 au fost înregistrate venituri în
sumă de 2 297,9 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 62,1 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 10.08.2012, constituie – 3946,0
mii lei.
Serviciile ecologice prestate contra plată acordate la solicitarea beneficiarilor,
constituie 2 297,9 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 59,1mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 10.08.2012 constituie – minus
320,1 mii lei.
Cheltuielile curente pentru funcţionarea Inspectoratului cu subdiviziunile teritoriale
sunt acoperite din contul veniturilor obţinute de la serviciile prestate.
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II.
1.

Planificarea activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu A/I
Ecologice pentru săptămîna următoare.

Acţiuni
măsuri

şi De examinat şi supus expertizei/autorizării:
11 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective;
De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.:
1. contestaţia asupra procesului-verbal nr. 007998 din 25.07.12 cu privire la
contravenţie şi decizia luată în baza art.149, Cod Contravenţional.
Recurent SA „Amen-Ver”, or. Hînceşti referitor la staţia de epurare
biologică gestionată de SC „Amen-Ver” SA care a înrăutăţit calitatea apei
rîului Cogîlnic, fiind luată decizia de sancţionare cu amendă în mărime de
500 UC (10000 lei) şi Lămurirea d-nei L. Gherciu, şefa Serviciului analiza
apei a CIE Chişinău asupra modului de prelevare a probei de apă din rîul
Cogîlnic;
2. mesajul de la Pîrlii Anatolie prin care au fost transmise proiectele:
Ordinului comun al Ministerului Mediului şi Ministerului Transporturilor
şi Infrastructurii Drumurilor referitor la instituirea şi conlucrarea grupului
de lucru în vederea curăţirii albiilor rîurilor Prut şi Nistru, Regulamentului
cu privire la funcţionarea Grupului de lucru;
3. solicitarea Î.C.S. „Petrom-Moldova” S.A. privind examinarea şi aprobarea
de către Ministerul Mediului a Programului efectuării auditului ecologic la
staţia de alimentare cu produse petroliere PECO-67, amplasată pe adresa:
or. Briceni, str.Olimpică, 7a;
4. solicitarea Inspecţiei Ecologice Sîngerei privind delegarea inspectorului
pentru ecologie pentru participare în comisia raională de selectare a
terenului pentru proiectarea reţelei de canalizare şi staţiei de pompare,
staţiei de epurare în or. Sîngerei;
5. solicitarea S.R.L. „NISIP - FROS” de a confirma autenticitatea Avizului
expertizei ecologice de stat nr.05-5-2845/1124 din 19.07.2007 cu privire la
examinarea proiectului de execuţie „Exploatarea şi recultivarea carierei de
nisip cu volum anual de dobîndire – 20 000 m3 din zăcămîntul „Scoreni”,
r-nul Teleneşti”;
6. demersul Î. M. „Grădina Zoologică” privind eliberarea autorizaţiei pentru
efectuarea tăierii de igienă a unor arbori de specia salcie, de pe teritoriul
instituţiei;
7. demersul „Texaco-Plus” SRL privind eliberarea autorizaţiei pentru
efectuarea tăierii de igienă a arborilor din str. Sarmizegetusa, 17, mun.
Chişinău;
8. demersul „Servis Auto” SRL privind eliberarea autorizaţiei pentru
efectuarea tăierii de igienă a arborilor de pe teritoriul bazei de odihnă
„Servis Auto” SRL din parcul silvic Nistrean, or. Vadul lui Vodă.
De participat:
la Şedinţa organizată de Ministerul Mediului pentru determinarea modului
de elaborare şi aprobare a „Regulamentului privind autorizarea folosinţei
apei”, luînd în considerare condiţiile impuse de legislaţia în vigoare (Legea
nr.235 din 20.07.06, Legea nr.160 din 22.07.11), precum şi Legea nr.272
din 23.12.11, care va intra în vigoare la 26.10.13.
De efectuat:
un raid în vederea depistării şi contracarării cazurilor de braconaj, tăieri ilicite
şi pescuit ilicit.
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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 al Inspectoratului

Ex. D.Osipov, 226915

Grigore PRISĂCARU

