MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 12.03.2016 până la 17.03.2016
Igor TALMAZAN, șeful Inspectoratului Ecologic de Stat;
tel: 226941; fax: 226915.
ies@mediu.gov.md; str. Constantin Tănase, 9

Nr
.

1.

Compo
nenta
I.

Material descriptiv
Activități curente de mediu ale direcțiilor și secțiilor specializate ale IES.

a) Generalizarea activității subdiviziunilor IES, inclusiv A/I Ecologice.
Realizări Realizări mai importante din activitatea de bază:
totalizatau fost încheiate 310 acte de control;
oare
pe
au fost încheiate 252 procese-verbale ( art.109 al.1 – 9; art.109 al.2
Inspecto– ; art.109 al.3 – 5; art.109 al.4 –3; art.111 al.1 – 1; art.110 al.1 – 1;
rat.
art.110 al.2 – 5; art.112 – ; art.113 al.2 – 1; art.113 al.3 – 1; art.113
al.5 – 4; art.114 al.1 – 2; art.114 al.2 – 1; art.114 al.3 – 1; art.119
al.1 – 4; art.119 al.11 – 1; art.115 al.1 – 4; art.115 al.3 – 2; art. 116
al. 1 –1; art.116 al.2 – 4; art.118 – ; art. 120 – ; art.122 al.1 – 18;
art.122 al.2 – 12; art.122 al.3 – ; art 126 – 1; art.127 al.1 – 5; 127
al.2 – 1; art.128 al.1 – 1; art. 128 al.2 – 2; art. art.135 – 11; art.136
– 3; art.137 – 4; art. 140 al. 1 – ; art.142 al.1 – 1; art.142 al.2 – 5;
art.142 al.3 – ; art.143 – 7; art. 144 – 5; art.146 – 5; art.147 – 1;
art. 149 – 2; art. 129 – ; art.154 al.1 – 102; art.154 al.2 – ; art.154
al.10 –6; art.154 al. 11 – ; art.153 – 1; art.156 – 7; art.181 – 1;
art.182 - 1; art. 349 - ).
au fost prestate servicii contra plată în valoare de 148 683 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 194 950 lei.
plata pentru poluarea mediului calculată este de 183 663 lei.
În contextul campaniei de salubrizare a localităților în această
săptămînă au fost efectuate 48 raiduri de salubrizare în primării și
localități.
Alte activități au fost realizate în volum deplin pe măsura adresărilor
beneficiarilor sau petiționarilor fără întîrziere.
În această perioadă s-au eliberat:
- 47 autorizații de tăiere a arborilor;
- 16 autorizații de degajare a substanțelor poluante în
atmosferă;
- 3 autorizație de folosință specială a apei.
- 21 avize ale expertizei ecologice de stat .
S-a participat în lucru a 38 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor și în lucru a 18 comisii de
recepție finală a obiectivelor.
Au fost examinate și s-a răspuns la 48 petiții parvenite în
subdiviziunile IES în formă de plîngeri și semnale.
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Cazuri
relevante
2.

Articole,
emisiuni

1.

Acțiuni și
măsuri
curente
de mediu.

În perioada 12 – 17 martie, 2016 cancelaria Inspectoratului Ecologic de
Stat a înregistrat 93 documente la intrare, dintre care 39 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
- 26 doc.- direct prin curierul Ministerului Mediului;
- 12 doc. – prin poşta electronica;
- 1 - doc. prin fax.
În urma analizei documentelor parvenite la Inspectorat prin intermediul
Ministerului Mediului s-a stabilit că au fost primite spre examinare:
a) Petiţii – 12;
b) Demersuri - 15;
c) Ordin MM – 1;
d) Invitaţie de participare la seminare, şedinţe – 6.
e) Avizare de proiecte de legi şi Hotărîri de Guvern – 5.
În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au
perfectat 54 scrisori, 15 dintre care în adresa Ministerului Mediului.
 Cazuri de extragere ilicită a nisipului și prundișului n-au fost depistate.
 Au fost efectuate 35 raiduri antibraconaj, încheiate 33 procese-verbale
în cadrul acestora.
Au fost amplasate 6 materiale pe site-ul IES și raportul săptămînal de
activitate.
b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central).
Examinat:
demersul parvenit din partea dl. Ivanov Anatol, or. Chişinău privind
autorizarea tăierii de defrişare, fiind preconizată obţinerea unui volum
de 1,41 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea dl.Gurschi Ion privind autorizarea tăierii
de defrişare, fiind preconizată obţinerea unui volum de 1,8 m3 masă
lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea primăriei com. Hîrjauca, rl Călăraşi
privind autorizarea tăierii de conservare, fiind preconizată obţinerea
unui volum de 121,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
şi expertizat patru dosare a produselor de uz fitosanitar.
două proiecte de Hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea
categoriei de destinaţie a terenului.
un dosar cadsatral cu privire la modificarea destinaţiei unui teren.
şi expertizat două dosare a produselor biodistructive.
şi verificat suplimentul privind omologarea produselor de uz fitosanitar
şi a fertilizanţilor.
petiţia doamnei Aurica Guţuleac privind depozitarea deşeurilor menajere
solide pe teritoriul cimitirului din or.Drochia.
petiţia domnului Anatolie Colodii privind depozitarea neautorizată a
deşeurilor în str. Mihai Eminescu, 17, or. Vadul lui Vodă.
Transferuri efectuate:
suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice a 3 documentaţii de proiect – 7002 lei .
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Primit:
au fost primite 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 cologică ulterioară 5 proiecte de execuţie.
Eliberate:
14 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
1. „Centrala termică pe bază de biomasă în complex cu instalaţie de
colectoare solare pentru prepararea ACM a grădiniţei-creşe nr.3
„Ghiocel” din or. Cimişlia” al S.R.L. „Constanta Prim”.
2. „Centrala termică pe bază de biomasă în complex cu instalaţie de
colectoare solare pentru prepararea ACM a IMSP SR Căuşeni „Ana şi
Alexandru”, bloc curativ, or. Căuşeni” al S.R.L. „Constanta Prim”.
3. „Centrala termică pe bază de biomasă în complex cu instalaţia de
colectoare solare pentru prepararea ACM a DSE Căuşeni din or.
Căuşeni” al S.R.L. „Constanta Prim”.
4. „Iaz acumulator de apă pe terenul dlui Balan, s. Varatic, r-nul Ialoveni”
al persoanei fizice Balan Igor.
5. „Instalarea centralei termice pe biomasă pentru încălzirea gimnaziului
din s. Sofievca, r-nul Taraclia”, PNUD.
6. „Montarea centralei termice pe biomasă la grădiniţa de copii din s.
Ciumai, r-nul Taraclia”, PNUD.
7. „Conectarea grădiniţei de copii-creşa „Scazca” din s. Cazaclia, r-nul
Ceadîr-Lunga la surse energetice din biomasă şi instalarea panourilor
solare”, PNUD.
8. „Conectarea grădiniţei de copii nr.5 „Teremoc” din s. Congaz, r-nul
Comrat la surse energetice din biomasă ”, PNUD.
9. „Consolidarea proceselor de eroziune şi stoparea alunecărilor de pămînt
prin ameliorarea hidrotehnică şi silvică, s. Cimişeni, r-nul Criuleni”,
primăria satului Cimişeni.
10. „Reconstrucţia staţiei existente multicarburant nr.26 din str. Şoseaua
Bozienilor, or. Hînceşti din contul demolării construcţiilor existente” al
S.R.L. „Lukoil-Moldova” S.A..
11. „Instalarea centralei termice pe biomasă la centrul comunitar din s.
Gaidar, r-nul Ceadîr-Lunga”.
12. „Conectarea grădiniţei de copii nr.3 „Teremoc” la surse energetice din
biomasă şi instalarea panourilor solare din s. Baurci, r-nul CeadîrLunga”, PNUD.
13. „Asigurarea încălzirii casei de creaţie din or. Taraclia cu energie termică
din biomasă”, PNUD.
14. „Spălătorie auto cu cafenea din str. Ştefan cel Mare, 68, or. Soroca” al
persoanei fizice Tomac Boris.
Efectuat:
mai multe controale ecologice cu ieşire la faţa locului şi s-a întocmit
două acte de inspectare.
Participat:
în componenţa Grupurilor de lucru pentru actualizarea cadrului normativ
privind exploatarea lacurilor de acumulare şi pentru delimitarea şi
înregistrarea în gestiunea Agenţiei ,,Apele Moldovei” a barajului şi
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bunurilor imobile aflate în fîşia riverană de protecţie a lacului de
acumulare Ghidighici;
Prezentat:
o notă informativă către Ministerul Economiei cu privire la
monitorizarea situaţiei ecolgice şi acţiunile întreprinse întru eliminarea
factorilor de poluare a mediului pe teritoriul mun. Bălţi în rezultatul
activităţii întreprinderii ,,Vinăria din Vale” SA.
Încheiat:
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Tatarciuc Vasile pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului cinegetic, modului de folosire a fondului cinegetic în temeiul
art. 128, alin.(1), Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în
mărime de 600 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Tatarciuc Vasile pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului cinegetic în temeiul art. 122, alin.(2), Cod contravenţional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1 000 lei, prejudiciul cauzat
mediului fiind de 619,20 lei
un proces-verbal cu privire la contravenţie în temeiul art. 156 CC cu
aplicarea amenzii în sumă de 6 000 lei întreprinderii SA ,,G&G
WIND” pentru conmstrucţia obiectivului în lipsa Avizului Pozitiv al
Expertizei Ecologice de Stat.
c) Probleme de asistență și dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
2

3.

Resurse
umane
Financiară
Juridică

Numărul de personal - 298
Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 432,9 mii lei.
Au examinat:
solicitarea Ministrului Mediului nr. 788 din 09.03.2016 cu privire la
scrisoarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat, fiind
perfectat avizul în limitele competenţei.
solicitarea Ministerului Mediului privind avizarea Proiectului Hotărîrii de
Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind delimitarea bunurilor
imobile proprietate publică, fiind perfectat avizul în limitele competenţei.
cererea de chemare în instanţa de contencios administrativ depusă de
Gh.Căpăstru împotriva IES, urmează a fi depusă referinţa.
demersul Ministerului Justiţiei privind prezentarea informaţiei despre
reglementările ţărilor europene în domeniul controlului de stat, urmează a
fi definitivată informaţia.
informaţia Serviciului de Informaţii şi Securitate privind sursele de
poluare în or. Tvardiţa, r-nul Taraclia.
Au perfectat:
cererea de Apel motivată pe cauza civilă SA „Vinăria din Vale” către IES
privind anularea actului administrativ.
Au participat:
în cadrul Curţii de Apel Chişinău la 14.03.2016 pe cauza contravenţională
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SRL „Antala-Com” împotriva AE Chişinău privind contestarea procesului
verbal.
Expertiza juridică:
a fost coordonată emiterea a circa 15 acte administrative ale IES cu
asigurarea legalităţii acestora.
2. Planificarea activităților direcțiilor și secțiilor și celor comune cu A/I Ecologice
pentru săptămîna următoare.
1. Acțiuni
a) Activități cotidiene – conform Regulamentelor subdiviziunilor și al IES.
b) Activități cu planificare concretă:
și măsuri
- Examinarea petițiilor cu ieșire pe teren.
- Elaborarea autorizațiilor de folosință specială a apei.
- Verificarea rapoartelor săptămînale cu privire la controalele planificate și
inopinate.
Text standard despre profilul instituției (cuprinde informații care ajută la definirea contextului în
care respectiva organizație performează):
Denumirea organizației: Inspectoratul Ecologic de Stat
Structura organizatorică, principalele divizii, subsidiare: AE Chișinău, AE Bălți, AE
Cahul, UTA Găgăuzia, IE Anenii Noi, IE Basarabeasca, IE Briceni, IE Cantemir, IE
Cimișlia, IE Criuleni, IE Călărași, IE Căușeni, IE Dondușeni, IE Drochia, IE
Dubăsari, IE Fălești, IE Florești, IE Edineț, IE Glodeni, IE Hîncești, IE Ialoveni, IE
Leova, IE Nisporeni, IE Ocnița, IE Orhei, IE Rezina, IE Rîșcani, IE Ștefan Vodă, IE
Sîngerei, IE Soroca, IE Strășeni, IE Șoldănești, IE Taraclia, IE Telenești, IE Ungheni.
locația sediului principal, telefon, fax, email: Chișinău, str. Constantin Tănase 9; 226941,
226915, ies@mediu.gov.md
forma juridică de înregistrare, dacă există servicii prestate: Instituție publică (prestează
servicii de mediu);
mărimea organizației, numărul angajaților: Instituție desconcentrată în teritoriu; 298
angajați.
Anexa 1. Informație cu privire la rezultatele raidurilor efectuate în perioada 12.03- 17.03.2016.

Igor TALMAZAN,
Șeful Inspectoratului

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

5

