MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 22.01.2016 până la 28.01.2016
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 141 acte de control;
oare
pe
au fost încheiate 65 procese-verbale ( art.109 al.1 – 4; art.109 al.2 –
Inspecto; art.109 al.3 – 2; art.109 al.4 – 1; art.111 al.1 – 1; art.110 al.2 – ;
rat.
art.112 – ; art.113 al.1 – ; art.113 al.3 – ; art.113 al.5 – ; art.114
al.1 – ; art.114 al.2 – ; art.115 al.1 – ; art.115 al.3 – ; art. 116 al. 1 – ;
art.116 al.2 – 1; art.119 al.1 – ; art. 120 – ; art.122 al.1 – 20;
art.122 al.2 – ; art.122 al.3 – ; art.127 al.1 – ; 127 al.2 – ; art.128 al.1
– 8; art. 128 al.2 – 9; art. art.135 – ; art.136 – 2; art.137 – ; art.142
al.1 – 6; art.142 al.2 – 11; art.142 al.3 – 1; art.143 – 3; art.144 – ;
art.146 – ; art.147 – 3; art. 149 – ; art. 151 al.1 – ; art.154 al.1 – 15;
art.154 al.2 – ; art.154 al.10 – ; art.154 al. 11 – ; art.156 – 4; art.181
– 2; art. 337 - ; art. 95/2 - ).
au fost prestate servicii contra plată în valoare de 79 815 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 95 400 lei.
plata pentru poluarea mediului calculată este de 261 727 lei.
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 13 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;
- 3 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 1 autorizaţie de folosinţă specială a apei.
S-a participat în lucru a 25 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 16 comisii de
recepţie finală a obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 18 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 22 – 28 ianuarie, 2016 cancelaria Inspectoratului Ecologic
de Stat a înregistrat 63 documente la intrare, dintre care 25 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
- 4 doc.- direct prin curierul Ministerului Mediului;
- 21 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 – 3;
b) Demersuri - 17;
c) Avizare de proiecte de legi şi Hotărîri de Guvern – 3;
d) Ordin MM – 2.
În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au perfectat 30
scrisori, 5 dintre care în adresa Ministerului Mediului.
 Cazuri de extragere ilicită a nisipului şi prundişului n-au fost depistate.
 Au fost efectuate 42 raiduri antibraconaj, încheiate 22 procese-verbale în
cadrul acestora.
Au fost amplasate 2 materiale pe site-ul IES şi raportul săptămînal de
activitate.
b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central).
Examinat:
demersul parvenit din partea primăriei s. Năvîrneţ, rl Făleşti privind
autorizarea tăierii de curăţire, fiind preconizată obţinerea unui volum de
12,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea primăriei s. Vărzăreştii Noi, rl Calaraşi
privind autorizarea tăierii de curăţire, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 27,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea S.C." Lodardi-Cons" S.R.L., or. Chişinău
privind autorizarea tăierii de defrişare.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea primăriei s. Hogineşti, rl Calaraşi privind
autorizarea tăierii de conservare rasă, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 209,0 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 eliberate 11 autorizaţii.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
petiţia dlui Gribineţ Ivan referitor la defrişarea arbuştilor din spaţiile
verzi din centrul satului Topala, rl Cimişlia.
petiţia dlui. Calincov Mihail referitor la defrişarea unor arbori şi
construcţia sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare în satul
Valea Perjei, rl Cimişlia.
şi expertizat cinci dosare a produselor de uz fitosanitar.
două dosare cadastrale cu privire la modificarea destinaţiei terenului.
un proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la transmiterea şi
modificarea categoriei de destinaţie a terenurilor.
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solicitarea S.R.L. „Victoraş” privind distrugerea mărfii în stare alterată.
Efectuat:
mai multe controale ecologice cu ieşire la faţa locului şi s-au întocmit
trei acte de inspectare.
Încheiat:
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Pagu Nicolaie pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului cinegetic în temeiul art. 128 alin. (1), Cod contravenţional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1 000 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Scorţ Andrei pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului cinegetic în temeiul art. 128 alin. (1), Cod contravenţional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1 000 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Golovco Alexandru
pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi
protecţia fondului cinegetic în temeiul art. 128 alin. (1), Cod
contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1 000 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Catalabuga Arcadie
pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind întocmirea
incorectă a materialelor primare pentru efectuarea tăierilor în temeiul
art. 142 alin. (3), Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în
mărime de 6 000 lei.
c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.

3.

Resurse
umane
Juridică

Numărul de personal - 298
Au examinat:
solicitarea Ministerului Mediului privind prezentarea informaţiei despre
acordarea suportului financiar din fondurile ecologice locale pentru
implementarea proiectelor de procurare a utilajului de producere a
biogazului şi prelucrare a deşeurilor din plastic în localităţile Naslavcea,
Unguri, Baurci.
sesizarea Inspectoratului General de Poliţie Basarabeasca cu privire la
unele acţiuni întreprinse de şeful IE Basarabeasca - Căldăraru Nicolae,
fiind perfectat răspunsul în limitele competenţei.
solicitarea Cancelariei de Stat privind informaţia despre executarea
controalelor de stat pentru perioada anului 2015, fiind perfectat răspunsul
în limitele competenţei.
în comun cu Direcţia inspectare a florei şi faunei, sezizarea Centrului
Naţional Anticorupţie cu privire la acţiunile efectuate pe faptele publicate
în presă referitor la înstrăinarea unor terenuri din fondul forestier, rl.
Orhei, fiind perfectat răspunsul competenţei.
Au perfectat:
referinţa la cererea de recurs înaintată de către SRL „Remih& Co” privind
anularea măsurii de asigurare a acţiunii manifestată prin interzicerea
lucrărilor de extragere a substanţelor minerale utile.
3

Au participat:
în cadrul Judecătoria Rîşcani la data 26.01.2016 pe cauza civilă AO „EcoContact” împotriva IES privind contestarea actului administrativ.
în cadrul Curţii de Apel Chişinău la data 28.01.2016 pe cauza civilă
Gîrbu Maria împotriva IES privind contestarea Hotărîrii Judecătoriei
Rîşcani din 10.11.2015.
în cadrul Judecătoriei Rîşcani la data de 29.01.2016 pe cauza civilă AO
„Eco-Contact” împotriva IES privind contestarea actului administrativ.
în cadrul Judecătoriei Rîşcani la data de 29..01.2016 pe cauza
contravenţională SRL ”Astra-K” împotriva IES privind contestarea
actului administrativ.
Expertiza juridică:
a fost coordonată emiterea a circa 14 de acte administrative ale IES cu
asigurarea legalităţii acestora.
2. Planificarea activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu A/I Ecologice
pentru săptămîna următoare.
1. Acţiuni
a) Activităţi cotidiene – conform Regulamentelor subdiviziunilor şi al IES.
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.
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 22.01- 28.01.2015.

Igor TALMAZAN,
Şeful Inspectoratului

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