Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 19.07.2012 până la 27.07. 2012
Grigore Prisăcaru, şef, Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax: 226915.
ies@mediu.gov.md; str.Cosmonauţilor 9

Nr
.

Compone
nta
I.

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

a) Generalizarea activităţii subdiviziunilor IES, inclusiv A/I Ecologice.
1.

Realizări
totalizato- Realizări mai importante din activitatea de bază:
are
pe
- au fost întocmite 284 acte de control;
Inspecto- au fost întocmite 141 procese-verbale;
rat.
- au fost prestate servicii în valoare de 47 303 lei, serviciile achitate
constituie 51 595 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 31 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;
- 19 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 16 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 5 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 2 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 24 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 25 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 50 petiţii parvenite în
structurile IES în formă de plîngeri şi semnale.

2.

Cazuri
relevante.

La 27 iulie 2012, ora 930, bir. 740, str. Cosmonauţilor 9, or. Chişinău a avut
loc întrunirea de lucru a activului IES, unde s-a realizat următoarea agendă:.
1. Trecere în revistă a problemelor curente în activitatea IES.
Raportor: Valentina Ţapiş, şef adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat.
2. Controlul Geologic de Stat şi delimitarea strictă a competenţelor AGRMIES.
Raportori: Mihai Tonu, şef, Direcţie control geologic şi supraveghere
minieră, AGRM.
Ştefan Stasiev, inspector principal, IES.
3. Totalurile activităţii Inspectoratului pentru semestrul I, 2012. Probleme şi
sarcini pe viitor.
Raportor: Victor Dumneanu, şef, Drecţie inspectare generală.
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4. Monitorizarea proiectelor de mediu finanţate din FEN.
Raportori: Valentina Ţapiş, şef adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat.
Vadim Stîngaci, şef adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat
5. Implementarea procedurilor de personal (Legea nr.155 din 22.07.2011).
Raportor: Elena Dragalschi, şef, Secţie resurse umane.

1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

b) Probleme de fond.
Sarcinile cu caracter operativ pentru săptămâna raportată:
Executor:dl V.Stîngaci.
a convocat o şedinţă a persoanelor implicate în controalele ecologice
din 4 şi 11.07.2012 la obiectivul preconizat din s.Trebujeni, r-nul Orhei;
a participat la şedinţa convocată de Ministerul Mediului cu privire la
planificarea activităţilor pentru Ziua Mobilităţii Europene;
a asigurat ca inspectorul-şef al IE Edineţ (dl I. Pleşcan) să prezinte o
informaţie cu privire la propuneri concrete către Ministerul Mediului
pentru soluţionarea situaţiei în Defileul „Trinca”.
Executor: dna V.Andronic.
a pregătit răspuns la interpelarea deputatului în Parlamentul RM dlui
Igor Corman, referitor la starea poligonului de pesticide din satul
Cişmichioi, raionul Vulcăneşti.
Executor: dna L.Marian.
a monitorizat transmiterea informaţiei către Minister privind nivelul de
asigurare cu reţele de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor în ţară în
perioada 2001-2012.
Executor: dl V.Holban.
a monitorizat eliberarea autorizaţiilor de mediu (aer, apă) în teritoriu şi de
atenţionat inspectorii şefi ai subdiviziunilor asupra calităţii de fiecare dată
cînd sunt scăpări;
a asigurat prezentarea în majoritate a copiilor autorizaţiilor de mediu (aer,
apă) eliberate în semestrul I, 2012 la adunarea activului IES care va avea loc
pe 27.07.2012.
Executor:dl D.Osipov.
a asigurat selectarea informaţiei despre activitatea IE Ialoveni şi IE Anenii
Noi pentru vizita de lucru în teritoriile respective a domnului viceminiştru
Rodion Bajureanu;
a pregătit propuneri cu privire la organizarea şi desfăşurarea Zilei Mobilităţii
Europene.
Activităţi reglementare.
Examinat:
petiţia dlui Grigore Rusu referitor la incomodităţile de trai create în
rezultatul traversării maşinilor cu tonaj mare pe porţiunea de drum din sat.
Petruşeni, raionul Rîşcani.
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Notă.
S-a efectuat un control la data de 11.07.2012 de către Inspecţia Ecologică
Rîşcani în comun cu Centrul Sănătate Publică Rîşcani, primarul satului
Petruşeni, dna Tatiana Cojocaru. În prezenţa locuitorilor s. Petruşeni s-a
identificat că circulaţia transportului de tonaj mare afectează imobilele
proprietate privată a locuitorilor localităţii, deteriorează sectorul de drum
ce traversează localitatea şi duce la depunerea prafului în rezultatul
transportării resurselor minerale utile.
Prin actul de control nr.056633 din 11.07.2012, întocmit de către
Inspecţia Ecologică Rîşcani, primarului sat. Petruşeni, dnei Tatiana
Cojocaru i-au fost prescrise indicaţii obligatorii ca de comun cu SA
„Drumuri Rîşcani” să întreprindă măsuri de redirecţionare a circulaţiei
transportului de tonaj mare pe centura localităţii, să creeze / planteze fîşii
forestiere de protecţie a căilor de comunicaţii şi să efectueze curăţarea şi
amenajarea fîntînilor de mină din localitate.
petiţia dlui Petru Catrinescu referitor la constatarea încălcărilor
legislaţiei exprimate prin poluarea rîului Cogîlnic, ce traversează
localitatea Bozieni, raionul Hînceşti.
Notă.
Inspecţia Ecologică Hînceşti în comun cu Centrul Sănătate Publică
Hînceşti, Primăria or. Hînceşti, SC „Amen-Ver” ÎM şi Centrul Investigaţii
Ecologice al Agenţiei Ecologice Chişinău a efectuat la data de 16.07.2012
controlul stării rîului Cogîlnic şi a stabilit că faptele expuse în petiţiei s-au
adeverit.
Drept urmare, Inspecţia Ecologică Hînceşti a încheiat în privinţa
directorului general al SC „Amen-Ver” ÎM, dlui Gheorghe Lică procesul–
verbal cu privire la contravenţie nr.007998 din 25.07.2012 în temeiul art.
149 Cod Contravenţional al Republicii Moldova cu aplicarea sancţiunii
contravenţionale sub formă de amendă în mărime de 500 u.c. ce constituie
10 000 lei.
Deasemeni va fi calculat şi prejudiciul adus resurselor acvatice şi înaintat
pentru recuperare benevolă;
materialele parvenite din partea Rezervaţiei Naturale „Codrii” privind
eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăieri de igienă al arborilor
fitosanitar nesatisfăcători.
Notă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia pentru tăierea de igienă
Nr.009945;
pregăti răspuns la demersul preşedintelui raionului Hînceşti referitor la
modalitatea transmiterii terenului proprietate publică a statului pe care este
construit drumul de acces în satul nou către UAT Cotul Morii cu
modificarea categoriei de destinaţie a acestuia.
Solicitantul a fost
informat că modificarea categoriei de destinaţie se efectuează în
conformitate cu Regulamentul aprobat prin HG nr.1451 din 24.12.2007;
pregătit răspuns la petiţia locuitorilor s. Floreni, rl Anenii Noi referitor
la incomodităţile de trai cauzate de gunoiştea neautorizată din extravilanul
localităţii. Petiţionarii au fost informaţi că primarului localităţii i-au fost
prescrise indicaţii obligatorii în vederea lichidării pînă în luna octombrie
2012, gunoiştii neautorizate şi să recultiveze terenul eliberat de deşeuri;
pregătit răspuns la solicitările primăriilor satelor Brânza, Cîşliţa Prut,
Giurgiuleşti, Slobozia
Mare şi Văleni, raionul Cahul referitor la
identificarea mijloacelor financiare din FEN pentru selectarea terenului
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pentru proiectarea şi construirea unui depozit regional de deşeuri menajere
solide. Solicitanţii au fost informaţi că primăriile sunt în drept să depună la
FEN cerere de solicitare a grantului;
pregătit răspuns la demersul Ministerului Economiei al Republicii
Moldova referitor la mecanismul de distrugere a mărfurilor contrafăcute
depistate de către Serviciul Vamal. Ministerul a fost informat că relaţiile în
domeniul gestionării deşeurilor sunt reglementate conform Legii nr.1515XII din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător, Legii nr.1347XIII din 09.10.1997 privind deşeurile de producţie şi menajere, iar stocurile
de mărfuri contrafăcute, clasificate ca deşeuri, pot fi transmise spre
reciclare / valorificare agenţilor economici dispun de autorizaţie şi care se
ocupă cu gestionarea deşeurilor;
solicitarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
nr.10-306 din 18.07.12. Au fost propuse Ministerului Mediului candidaturile
(V. Holban, V. Gîrneţ) persoanelor care urmează a fi incluse în grupul de
lucru pentru stabilirea sectoarelor vulnerabile ale rîului Prut ce necesită a
fi curăţate cu verificarea lucrărilor efectuate.
solicitarea Ministerului Mediului referitor la examinarea Regulamentului
privind prevenirea poluării din activităţi agricole;
solicitarea Ministerului Mediului referitor la examinarea Regulamentului
privind cerinţele de calitate pentru apele de suprafaţă;
şi pregătit 2 avize la materialele de modificare a categoriei destinaţiei
terenului;
şi avizat 1 proiect de Hotărîre a Guvernului cu privire la schimbul şi
modificarea categoriei de destinaţie a terenului.
Efectuat:
un raid în vederea depistării şi contracarării cazurilor de braconaj şi tăieri
ilicite.
Notă.
Ca rezultat au fost încheiate 3 procese-verbale:
Cet. Cibotarenco T. care a încălcat regulile de transportare a
masei lemnoasei, pe cazul contravenţiei date a fost întocmit un
proces verbal în baza art.142 Cod contravenţional al Republicii
Moldova fiindu-i aplicată amendă în mărime de 600 lei.
Cet. Ceban Iuri. care încălcat regulile de transportare a masei
lemnoasei, pe cazul contravenţiei date a fost întocmit un proces
verbal în baza art.142 Cod contravenţional al Republicii Moldova,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 600 lei.
Cet. Golisevschii P. a fost întocmit un proces verbal în baza
art.127 Cod contravenţional al Republicii Moldova, fiindu-i
aplicată o amendă în mărime de 200 lei, prejudiciul cauza
mediului este 54 lei.
Participat:
la 25.07.12 la seminarul de consultări publice pe marginea Strategiei de
Comunicare privind apele de suprafaţă organizat de Centrul Naţional de
Mediu şi OT Chişinău a Mişcării Ecologiste din Moldova;
la 24.07.12 la şedinţa de lucru a Comisiei interinstituţionale pentru
coordonarea activităţii de implementare a Legii nr.161 din 22.07.11
privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de
întreprinzător, organizată de Ministerul Economiei.
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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 Trebujeni, raionul Orhei conform
art.122 alin. (2) Cod contravenţional al Republicii Moldova, fiindu-i
aplicată o amendă în mărime de 1000 lei, şi conform art.156 fiindu-i
aplicată o amendă în mărime de 2000 lei;
şi expediat răspuns la petiţia 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;
şi expediat răspuns la Adresarea unui grup de locuitori din satul Bardar, rnul Ialoveni referitor la crearea incomodităţilor de trai ( miros neplăcut),
cauzate de activitatea S.A. „ÎDT din Bardar”;
şi expediat răspuns în adresa Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru
referitor la examinarea şi avizarea proiectului de hotărîre a Guvernului „Cu
privire la transmiterea şi modificarea destinaţiei unor terenuri” (construcţia
tronsonului de cale ferată Cahul-Giurgiuleşti);
şi prezentat Ministerului Mediului, (la solicitarea Institutului de Politici
Publice) sondajul de opinii naţional AF12, privind activitatea Băncii
Mondiale în Republica Moldova.
Primite în lucru:
2 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.
Avizat:
proiectul Regulamentului privind prevenirea poluării din activităţi agricole;
proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind
materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele
alimentare;
Eliberate:
4 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie.
c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare.
1.
2.

Resurse
umane
Financiară

Numărul de personal - 310.
Contribuţia la FEL – de la începutul anului 2012 au fost înregistrate venituri în
sumă de 7414,1 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 41,7 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 26.07.2012, constituie – 3266,4
mii lei.
Serviciile ecologice prestate contra plată acordate la solicitarea beneficiarilor,
constituie 2194,8 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 19,8 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de 26.07.2012, constituie – 400,3 mii
lei.
Cheltuielile curente pentru funcţionarea Inspectoratului cu subdiviziunile teritoriale
sunt acoperite din contul veniturilor obţinute de la serviciile prestate.
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3.

Juridică

4.

Internaţională
Colaborare
Massmedia

5.
6.

II.
1.

Participat:
la 27.07.2012 în şedinţa de judecată ce a avut loc la Curtea de Apel
Chișinău, pe cauza civilă „Artur Luca către Inspectoratul Ecologic de
Stat”.
Efectuat:
verificarea dosarelor personale ale conducătorilor auto, foilor de parcurs și
consumul de combustibil, în baza Ordinului IES nr. 49 din 23.07.2012, de
pe data de 24.07.2012 pînă pe data de 26.07.2012. Ulterior, a fost elaborat
Procesul-verbal cu privire la acţiunile desfăşurate şi rezultatele verificării,
în care s-a expus propuneri la caz.
Publicate articole - 8;
Emisiuni radio, TV - 3.

Planificarea activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu A/I Ecologice pentru
săptămîna următoare.
Acţiuni şi De examinat şi supus expertizei/autorizării:
măsuri
16 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective;
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 conferirea a statutului special de monument al naturii
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.
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în
aerul atmosferic (ELA) şi de eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii
respectiv pentru 13 întreprinderi;
condiţiile deversărilor limitat admisibile (DLA) de poluanţi cu apele
uzate în apele de suprafaţă şi eliberarea Autorizaţiei de folosinţă
specială a apei (AFSA) pentru 1 întreprindere:
- Î.M. „Gospodăria Comunală Rîşcani, str. M.Eminescu,4, or. Rîşcan.
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;
experienţa României asupra modului de organizare şi gestionare a
anvelopelor uzate ;
solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al
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Republicii Moldova privind examinarea
proiectului
Codul
Urbanismului şi Construcţiilor;
solicitarea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru referitor la
examinarea şi avizarea proiectului de hotărîre a Guvernului Cu privire la
modificarea destinaţiei unui teren (proprietate privată a cetăţenilor Popa
Valeriu şi Rusu Liliana, din extravilanul com. Truşeni, mun. Chişinău);
plîngerea dlui Stoicov Stepan referitor la gestionarea de către S.R.L.
„Colomeeţ Valentin” a zăcămîntului de nisip pentru construcţie
„Moscovei”;
solicitarea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie de a
examina proiectele standardelor interstatale ce ţin de utilizarea şi
experimentarea preparatelor chimice cu caracter nociv asupra mediului
ambiant;.
solicitarea şefului Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de stat de a
constitui o comisie cu ieşire la faţa locului pentru a verifica legalitatea
organizării şi desfăşurării licitaţiei de către primăria or. Costeşti, r-nul
Rîşcani, pentru a expune terenul S=0,61ha, amplasat în raza punctului de
trecere şi control Costeşti la cca.1000m de la rîul Prut;
adresarea Agenţiei „Apele Moldovei” de a examina utilizarea ilegală a
resurselor de apă de către tabăra de odihnă „Dumbrava” a S.A.
„Hidroimpex”, or. Soroca;
solicitarea Ministerului Economiei referitor la examinarea Raportului
Comisiei Parlamentare pentru mediu şi schimbări climatice a proiectului
de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540-XIII din
25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului.
De efectuat:
monitorizarea informaţiei referitor la depistarea cauzelor de utilizare
ilegală a apei din r. Nistru în scop de irigare;
un raid în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj.
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

Valentina ŢAPIŞ

