MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 01.04.2016 până la 07.04.2016
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 352 acte de control;
oare
pe
au fost încheiate 308 procese-verbale ( art.109 al.1 –29; art.109 al.2
Inspecto– 2; art.109 al.3 – 4; art.109 al.4 – 11; art.111 al.1 – 1; art.110 al.1 –
rat.
; art.110 al.2 – 1; art.112 – ; art.113 al.1 – ; art.113 al.3 – ; art.113
al.5 – 4; art.114 al.1 – 8; art.114 al.2 – ; art.114 al.3 – ; art.119 al.1 –
2; art.119 al.11 – ; art.115 al.1 – 3; art.115 al.3 – 3; art. 116 al. 1 –9;
art.116 al.2 – 7; art.118 – ; art. 120 – 1; art.122 al.1 – 19; art.122
al.2 – 1; art.122 al.3 – ; art 126 – 3; art.127 al.1 – 3; 127 al.3 – 3;
art.128 al.1 – 1; art. 128 al.2 – ; art. art.135 – ; art.136 – 12;
art.137 – 1; art. 140 al. 1 – ; art.141 al.1 – ; art.141 al.3 – ; art.142
al.1 – 2; art.142 al.2 – 7; art.142 al.3 – 2; art.143 – 6; art. 144 – ;
art.146 – ; art.147 – 4; art. 149 – ; art. 129 – ; art.154 al.1 – 131;
art.154 al.2 – ; art.154 al.10 –6; art.154 al. 11 – 1; art.153 – ; art.156
– 8; art.181 – 5; art.150 - 1; art. 349 -1; art. 95/2 - ).
au fost prestate servicii contra plată în valoare de 105 593 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 224 470 lei.
plata pentru poluarea mediului calculată este de 77 052 lei.
În contextul campaniei de salubrizare a localităților în această
săptămînă au fost efectuate 89 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:
- 44 autorizații de tăiere a arborilor;
- 3 autorizații de degajare a substanțelor poluante în
atmosferă;
- 4 autorizații de folosință specială a apei.
- 8 avize ale expertizei ecologice de stat .
S-a participat în lucru a 42 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor și în lucru a 11 comisii de
recepție finală a obiectivelor.
Au fost examinate și s-a răspuns la 38 petiții parvenite în
subdiviziunile IES în formă de plîngeri și semnale.
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Cazuri
relevante
2.

1.

Articole,
emisiuni

Acțiuni și
măsuri
curente
de mediu.

În perioada 01 – 07 aprilie, 2016 cancelaria Inspectoratului Ecologic de
Stat a înregistrat 85 documente la intrare, dintre care 32 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
- 20 doc.- direct prin curierul Ministerului Mediului;
- 12 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 – 4;
b) Demersuri - 17;
c) Ordine MM – 4;
d) Invitaţie de participare la seminare, şedinţe – 2;.
e) Avizare de proiecte de legi şi Hotărîri de Guvern – 2.
f) Hotărîre de Guvern – 3.
În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au
perfectat 47 scrisori, 10 dintre care în adresa Ministerului Mediului.
 Au fost efectuate 26 raiduri antibraconaj, încheiate 22 procese-verbale
în cadrul acestora.
Au fost amplasate 5 materiale pe site-ul IES și raportul săptămînal de
activitate.
IE Glodeni – au participat la o emisiune TV cu tema: Organizarea şi
desfăşurarea acţiunilor de primăvara de salubrizarea şi amenajarea
localităţilor şi a corpurilor de apă.
AE Chişinău – au participat:
- la un interviu la ’’Аргументы и Факты’’ в Молдове - 01.04.16,
Construcţiile ilegale pe teren public şi în spaţii verzi - N. Căpăţînă;
- la emisiunea - ,,Spaţiul public’’ Radio Moldova, cu tema:
Salubrizarea localităţilor ţării - 06.04.16 - N. Căpăţînă;
- la un interviu la canalul TV CTC cu tema: Picnicurile şi siguranţa
spaiilor verzi. Salubrizarea sp.Verzi - 08.04.16 - U. Stîrcea.
IE Drochia – au publicat un articol cu tema: ’’Campania pentru
salubirizare’’.
Examinat:
demersul parvenit din partea primăriei s. Feşteliţa, rl Ştefan-Vodă
privind autorizarea tăierii de curăţire, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 124,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea A.P.L.P. nr. 52/431 privind autorizarea
tăierii de curăţire, tăierii de igienă, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 2,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea Asociaţiei "Moldsilva", ,,Plaiul Fagului”
privind autorizarea tăierii de igienă selectivă, fiind preconizată
obţinerea unui volum de 848,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
şi expertizat şase dosare ale produselor de uz fitosanitar.
două dosare ale produselor biodistructive.
trei dosare cadastrale cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a
terenurilor.
indicaţia Ministrului Mediului referitor la starea stîncii ,,Ţiglău” din s.
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Corjeuţi, rl Briceni.
cererea dlui I. Bognibov referitor la poligonul pentru depozitarea
deşeurilor menajere solide din or. Cantemir.
posibilitatea creării Centrului de Gestionare a Deşeurilor Periculoase pe
un teren din extravilanul or. Sîngera.
şi acumulat informaţie cu privire la întreprinderile ce dispun de sursele
proprii de alimentare cu apă din or. Orhei.
şi acumulat informaţie cu privire la acţiunea ,,Rîu curat de la sat la sat”.
Transferuri efectuate:
suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 5 documentaţii de proiect – 20 790 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
ecologică ulterioară 6 proiecte de execuţie.
Eliberate:
7 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
1. „Secţie pentru întreţinerea păsărilor din s. Ruseni, r-nul Anenii Noi” al
S.R.L. „Plaser-Com”.
2. „Fundaţie turn eoliană „MICON M1500-600/150 (50 Hz) în s. Andruşul
de Sus, r-nul Cahul” al S.R.L. „G & G WIND ”.
3. „Staţie multicarburant de alimentare a autovehiculelor cu magazin mixt
şi centru de deservire din com. Leuşeni, r-nul Hînceşti” al S.R.L.
„Bemol Retail”.
4. „Staţie multicarburant de alimentare a autovehiculelor şi deservirea
şoferilor pe str. Munceşti, nr.793/1, mun. Chişinău” al S.R.L.
„Constarexim”.
5. „Staţie de pompare la sistemul de canalizare din satul Valea Perjei, r-nul
Cimişlia”, primăria satului Valea Perjei.
6. „Reţele de canalizare şi staţia de epurare din s. Gribova, r-nul Drochia”,
primăria satului Gribova.
7. „Post de alimentare a autovehiculelor cu gaze (subteran) la staţia de
alimentare a autovehiculelor PECO-64 din com. Leuşeni, r-nul Hînceşti,
extravilan” al Î.C.S. „Petrom-Moldova”.
Autorizaţii pentru emisia poluanţilor în atmosferă (AEPA) pentru 2
întreprinderi: 1). Î.C.S. ”Petrom Moldova” S. A., str. Calea Orheiului,
112/1, or. Chişinău; 2). Î.C.S. ”Petrom Moldova” S. A., str. Calea
Orheiului, 109, or. Chişinău.
Efectuat:
mai multe controale ecologice cu ieşire la faţa locului şi s-a întocmit
două acte de inspectare.
Expediat:
răspunsul în adresa MSF Engenharia S.A. privind aplicabilitatea
expertizei ecologice de stat pentru proiectele de reabilitarea a
drumurilor.
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Participat:
la şedinţa de lucru organizată de Ministerul Mediului în vederea
elaborării proiectului de Lege privind controlul asupra riscului de
accidente majore care implică substanţe periculoase în conformitate cu
prevederile Directivei 2012/18/UE (SEVESO III).
şi s-au desemnat persoane responsabile din cadrul IES pentru includerea
în componenţa grupului de lucru pentru implementarea proiectului
Consolidarea cadrului instituţional privind resursele de apă în RM.
Prezentat:
răspuns la demersul Agenţiei Apele Moldovei cu privire la înaintarea
prescripţiilor arendaşilor acumulărilor de apă în vederea neadmiterii
evacuării apei în perioada primăvară-vară a anului 2016.
Încheiat:
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Ceban Vladimir pentru
încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor art. 154, alin. (1), Cod
contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 400 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Cociuc Alexandru
pentru încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art.
154, alin. (1), Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în
mărime de 400 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Poleictov Sergiu
pentru încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de
recoltare, de transportare şi de export al lemnului în temeiul art. 142,
alin. (1), Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de
2000 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Văleanu Sergiu pentru
tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122,
alin. (1) Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime
de 1000 lei, prejudiciul 842,4 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Lipcan Pavel 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 1000 lei.
5 procese-verbale cu privire la contravenţie în temeiul art. 154 alin.
(1), Cod contravenţional al R. M cu aplicarea sancţiunilor sub formă
de amendă în mărime de 2800 lei.
un proces-verbal pe art. 150 Cod contravenţional al R. M cu aplicarea
amenzii în sumă de 800 lei.
b) Probleme de asistență și dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
2

3.

Resurse
umane
Financiară
Juridică

Numărul de personal - 298
Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 153, 6 mii lei.
Au examinat:
solicitarea Ministrului Mediului cu privire la avizarea proiectului de
Hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind
Codul aerian al RM, fiind perfectat avizul în limitele competenţei.
solicitarea Ministrului Mediului cu privire la avizarea proiectului Legii
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pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, fiind perfectat
avizul în limitele competenţei.
solicitarea Ministerului Economiei privind avizarea proiectului Hotărîrii
de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea
şi completarea Legii nr.160 din 22 iulie, 2011 privind reglementarea prin
autorizare a activităţii de întreprinzător, fiind perfectat avizul în limitele
competenţei.
Au perfectat:
referinţa la acţiunea depusă de Musteaţă Grigore împotriva IES privind
încasarea despăgubirilor prevăzute de legislaţie.
scrisoarea metodică către subdiviziunile teritoriale ale IES privind
moratoriul de stat al controalelor.
Au participat:
în cadrul Judecătoriei Rîşcani la 07.04.2016 pe cauza civilă Musteaţă
Grigore împotriva IES privind încasarea despăgubirilor prevăzute de
legislaţie.
în cadrul Judecătoriei Rîşcani la 07.04.2016 pe cauza civilă AO
„EcoContact” împotriva IES privind contestarea actului administrativ.
în cadrul Judecătoriei Dubăsari la 08.04.2016 pe cauza penală în privinţa
inculpatului Bejenari Ion privind tăierile ilicite.
la şedinţa cu privire la captivitatea animalelor de interes vînătoresc.
în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor privind
examinarea demersurilor Institutului de Geologie şi Seismologie şi
Institutului de Inginerie şi Nanotehnologie „D.Ghiţu” privind sistarea
construcţiei unui bloc locativ cu 16 etaje.

1.

Expertiza juridică:
a fost coordonată emiterea a circa 20 acte administrative ale IES cu
asigurarea legalităţii acestora.
2. Planificarea activităților direcțiilor și secțiilor și celor comune cu A/I Ecologice
pentru săptămîna următoare.
a) Activități cotidiene – conform Regulamentelor subdiviziunilor și al IES.
Acțiuni
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.
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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 01.04- 07.04.2016.

Igor TALMAZAN,
Șeful Inspectoratului

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