MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 06.01. 2016 până la 14.01.2016
Igor TALMAZAN, şeful Inspectoratului Ecologic de Stat;
tel: 226941; fax: 226915.
ies@mediu.gov.md; str. Cosmonauţilor, 9
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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 Realizări mai importante din activitatea de bază:
totalizatau fost încheiate 127 acte de control;
oare
pe
au fost încheiate 70 procese-verbale ( art.109 al.1 – ; art.109 al.2 – ;
Inspectoart.109 al.3 – ; art.109 al.4 – ; art.111 al.1 – 1; art.110 al.1 – ;
rat.
art.112 – ; art.113 al.1 – ; art.113 al.3 – ; art.113 al.5 – ; art.114
al.1 – ; art.114 al.2 – 3; art.115 al.1 – ; art.115 al.3 – 1; art. 116 al. 1
– 1; art.116 al.2 – 1; art.119 al.1 – ; art. 120 – ; art.122 al.1 – 9;
art.122 al.2 – 1; art.122 al.3 – ; art.127 al.1 – 12; 127 al.2 – ; art.128
al.1 – 6; art. 128 al.2 – 8; art. art.135 – 8; art.136 – 3; art.137 – ;
art.142 al.1 – 2; art.142 al.2 – 3; art.142 al.3 – ; art.143 – 1; art.144 –
; art.146 – ; art.147 – ; art. 149 – ; art. 151 al.1 – ; art.154 al.1 – 10;
art.154 al.2 – ; art.154 al.10 – ; art.154 al. 11 – ; art.156 – ; art.181 –
; art. 337 - ; art. 95/2 - ).
au fost prestate servicii contra plată în valoare de 17 813 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 59 220 lei.
plata pentru poluarea mediului calculată este de 40 724 lei.
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 10 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:
- 24 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 6 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 5 avize ale expertizei ecologice de stat;
S-a participat în lucru a 18 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 14 petiţii parvenite în
subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale.
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Cazuri
relevante
2.

Articole,
emisiuni

1.

Acţiuni şi
măsuri
curente
de mediu.

În perioada 06 – 14 ianuarie, 2016 cancelaria Inspectoratului Ecologic
de Stat a înregistrat 52 documente la intrare, dintre care 15 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
- 2 doc.- direct prin curierul Ministerului Mediului;
- 13 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) Petiţii – 1;
b) Demersuri - 11;
c) Avizare de proiecte de legi şi Hotărîri de Guvern – 1;
d) Invitaţii de participare la sedinţe, seminare – 2.
În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au perfectat 56
scrisori, 8 dintre care în adresa Ministerului Mediului.
 Cazuri de extragere ilicită a nisipului şi prundişului n-au fost depistate.
 Au fost efectuate 41 raiduri antibraconaj, încheiate 23 procese-verbale
în cadrul acestora.
Au fost amplasate 2 materiale pe site-ul IES şi raportul săptămînal de
activitate.
IE Edineţ - un interviu la Radio Moldova - ,,Actualităţi despre raidul
întreprins în comun cu IP Edinet despre tăierile ilicite depistate în s.
Goleni”;
interviu la Radio Moldova - ,,Actualităţi despre totalurile activităţii IE
Edineţ pe parcursul anului 2015 şi planul pentru 2016”.
IE Glodeni - a participat la o emisiune TV cu privire la contracararea
tăierii ilicite a arborilor.
b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central).
Examinat:
demersul parvenit din partea primăriei s. Puhoi, rl Ialoveni privind
autorizarea tăierii de conservare rasă, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 66,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea primăriei s. Costeşti, rl Ialoveni privind
autorizarea tăierii de conservare-rasă, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 291,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea primăriei s. Ciuciuleni, rl Hînceşti
privind autorizarea tăierii de regenerare rasă, fiind preconizată
obţinerea unui volum de 225,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea Agenţiei "Moldsilva" privind autorizarea
volumului de recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor de
produse principale pentru anul 2016, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 697,9 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea com. Răzeni, rl Ialoveni privind
autorizarea tăierii de conservare, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 548,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
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demersul parvenit din partea primăriei s. Abaclia, rl Basarabeasca
privind autorizarea tăierii de conservare rasă, fiind preconizată
obţinerea unui volum de 163,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
şi expertizat două dosare a produselor de uz fitosanitar.
cinci dosare cadastrale cu privire la modificarea destinaţiei terenului.
şi verificat Suplimentul la „Registrul de stat al produselor de uz
fitosanitar permise pentru utilizare în Republica Moldova”.
petiţia cet. P. Leucă, locuitor al s. Mileşti, rl Nisporeni privitor la
ocuparea ilegală a unor terenuri publice.
interpelarea Inspectoratului Fiscal de Stat privitor la modalitatea
distrugerii produselor de uz fitosanitar.
înaintarea demersului către Inspectoratul de Poliţie Nisporeni privitor la
extragerea resurselor minerale utile (nisip).
demersul S.R.L. „StarNet Servicii” referitor la desfăşurarea activităţilor
de operare şi gestionare a reţelei de comunicaţii electronice.
Transferuri efectuate:
suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 2 documentaţii de proiect – 10 494 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
ecolofică ulterioară a 9 proiecte de execuţie.
Pregătit:
răspuns către Ministerul Mediului la interpelarea Deputatului R.
Mudrec privind examinarea petiţiei dnei Elasciuc Feodora din s.
Romăneşti, raionul Străşeni.
răspuns către Ministerul Mediului la interpelarea Deputatului R. Mudrec
privind examinarea petiţiei dnei C. Bandiuc din s. Romăneşti, raionul
Străşeni.
Eliberat:
4 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
1. „Planul urbanistic general al satului Peresecina, r-nul Orhei”, primăria
satului Peresecina.
2. „Valorificarea suplimentară a zăcămîntului de nisip-prundiş „Şerpeni”
din s. Şerpeni, r-nul Anenii Noi„ al S.R.L. „Silmax-Exim”.
3. „Baza de producere a mixturilor asfaltice şi altor materiale de
construcţie din com. Prepeliţa, r-nul Sîngerei, extravilan” al „MSF
Inginerie & Construcţii”.
4. „Construcţia unei staţii de alimentare a automobilelor cu produse
petroliere şi gaze lichefiate din contul demolării construcţiei existente,
str. Spicului, 1, sect. Centru, mun. Chişinău” al S.R.L. „Saverin Prim”.
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Expediat:
informaţia către Ministerul Economiei privind starea ecologică la S.A.
„Vinăria din Vale” din or. Bălţi.
răspuns către Ministerul Mediului petiţia cet. Şepelenco V. din or.
Şoldăneşti pe faptul ocupării nelegitime a terenului proprietate publică.
în adresa Ministerului Mediului răspunsul la solicitarea producătorilor
sfeclei de zahăr din nordul republicii privind permisiunea utilizării apei
subterane la irigarea culturilor agricole.
Încheiat:
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Racoviţă Vasile pentru
încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare,
de transportare şi de export al lemnului, art. 142, alin. (2), Cod
contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 4 000 lei.
c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.

3.

Resurse
umane
Juridică

Numărul de personal - 298
Au examinat:
solicitarea Ministerului Mediului privind avizarea setului de documente
necesare aprobării şi semnării Actului de la Geneva al Aranjamentului de
la Lisabona privind denumirile de origine şi indicaţiile geografice, fiind
perfectat avizul în limitele competenţei.
cererea prealabilă depusă de SRL „Bial” cu privire la anularea hotărîrii de
sistare, fiind perfectat răspunsul în limitele competenţei.
solicitarea Cancelariei de Stat privind prezentarea informaţiei despre
controalele efectuate pe parcursul anului 2015, urmează a fi perfectat
răspunsul.
Cererea de David Alexandru cu privire la solicitarea executării deciziei
CSJ, fiind perfectat răspunsul în limitele competenţei.
Au perfectat:
cerere de recurs asupra Hotărîrii Judecătoriei Rîşcani pe dosarul
contravenţional Afanasiev Vitalii către IES.
Expertiza juridică:
a fost coordonată emiterea a circa 21 de acte administrative ale IES cu
asigurarea legalităţii acestora.

1.

2. Planificarea activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu A/I Ecologice
pentru săptămîna următoare.
a) Activităţi cotidiene – conform Regulamentelor subdiviziunilor şi al IES.
Acţiuni
b) Activităţi cu planificare concretă:
şi măsuri
- Examinarea petiţiilor cu ieşire pe teren.
- Elaborarea autorizaţiilor de folosinţă specială a apei.
- Verificarea rapoartelor săptămînale cu privire la controalele planificate şi
inopinate.
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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; 298
angajaţi.

Anexa 1. Informaţie cu privire la rezultatele raidurilor efectuate în perioada 06.01- 14.01.2015.

Igor TALMAZAN,
Şeful Inspectoratului

Ex. D.Osipov
0-22-22-69-51
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