MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 08.04.2016 până la 14.04.2016
Igor TALMAZAN, șeful Inspectoratului Ecologic de Stat;
tel: 226941; fax: 226915.
ies@mediu.gov.md; str. Constantin Tănase, 9
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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 335 acte de control;
oare
pe
au fost încheiate 294 procese-verbale ( art.109 al.1 –18; art.109 al.2
Inspecto– 1; art.109 al.3 – 16; art.109 al.4 – 8; 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 – 4;
art.113 al.5 – 5; art.114 al.1 – 5; art.114 al.2 – 24; art.114 al.3 – ;
art.119 al.1 – 3; art.119 al.11 – 1; art.115 al.1 – 1; art.115 al.3 – ;
art. 116 al. 1 –13; art.116 al.2 – 5; art.118 – ; art. 120 – ; art.122
al.1 – 20; art.122 al.2 – 3; art.122 al.3 – ; art 126 – ; art.127 al.1 – ;
127 al.3 – ; art.128 al.1 – ; art. 128 al.2 – ; art. art.135 – 7; art.136
– 16; art.137 – 1; art. 140 al. 1 – ; art.141 al.1 – ; art.141 al.3 – ;
art.142 al.1 – 3; art.142 al.2 – 2; art.142 al.10 – 1; art.143 – 5; art.
144 – 3; art.146 – ; art.147 – ; art. 149 – 3; art. 129 – ; art.154 al.1
– 103; art.154 al.2 – ; art.154 al.10 –8; art.154 al. 11 – 1; art.153 – ;
art.156 – 5; art.181 – 6; art.182 - 1; art. 349 -; art. 95/2 - ).
au fost prestate servicii contra plată în valoare de 113 441 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 185 440 lei.
plata pentru poluarea mediului calculată este de 129 440 lei.
În contextul campaniei de salubrizare a localităților în această
săptămînă au fost efectuate 82 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:
- 49 autorizații de tăiere a arborilor;
- 16 autorizații de degajare a substanțelor poluante în
atmosferă;
- 4 autorizații de folosință specială a apei.
- 15 avize ale expertizei ecologice de stat .
S-a participat în lucru a 43 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor și în lucru a 24 comisii de
recepție finală a obiectivelor.
Au fost examinate și s-a răspuns la 39 petiții parvenite în
subdiviziunile IES în formă de plîngeri și semnale.
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Cazuri
relevante
2.

1.

În perioada 08 – 14 aprilie, 2016 cancelaria Inspectoratului Ecologic de
Stat a înregistrat 71 documente la intrare, dintre care 32 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
- 15 doc.- direct prin curierul Ministerului Mediului;
- 17 doc. – prin poşta electronica;
În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au
perfectat 38 scrisori, 13 dintre care în adresa Ministerului Mediului.
 Au fost efectuate 29 raiduri antibraconaj, încheiate 23 procese-verbale
în cadrul acestora.

Articole,
emisiuni

Acțiuni și
măsuri
curente
de mediu.

Au fost amplasate 6 materiale pe site-ul IES.
IE Criuleni – a publicat 2 articole în: ziarul raional ,,Est Curier’’Plantarea pentru viitor şi Plantează viitorul.
IE Ungheni – a publicat un articol în ziarul „Unghiul” privind
gestionarea deşeurilor.
Examinat:
demersul parvenit din partea S.R.L. "Ozon-Plus" privind autorizarea
tăierii de curăţire, fiind preconizată obţinerea unui volum de 10,15m3
masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea Î.S. "Silva Centru" Ungheni privind
autorizarea tăierii de produse principale, fiind preconizată obţinerea
unui volum de 1609,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea S.R.L. "MADEPEX-COM" privind
autorizarea tăierii de igienă şi curăţire, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 6,58 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea Agenţia "Moldsilva" Î.S. "Silva Centru"
Ungheni privind autorizarea tăierii de produse principale, fiind
preconizată obţinerea unui volum de 240,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
două dosare cadastrale cu privire la modificarea categoriei de destinaţie
a terenurilor.
două proiecte de Hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea
categoriei de destinaţie a terenului.
Transferuri efectuate:
suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 1 documentaţie de proiect – 2 394 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 3 proiecte de execuţie.
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Eliberate:
10 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
1. „Canalizarea satului Suhuluceni, r-nul Teleneşti”, primăria comunei
Suhuluceni.
2. „Construcţia centralei termice pe biomasă şi instalarea panourilor solare
la grădiniţa de copii nr.1 din s. Copceac, r-nul Ceadîr-Lunga”, PNUD.
3. „Sistemul de canalizare şi staţia de epurare a s. Sadaclia, r-nul
Basarabeasca”, primăria satului Sadaclia.
4. „Curăţarea şi adîncirea canalelor de drenaj în lunca r. Botna, în hotarele
administrativ-teritoriale ale or. Căuşeni”, primăria or. Căuşeni. Aviz
negativ.
5. „Centrala termică pe peleţi la grădiniţa de copii ,,Făt Frumos” din or.
Cimişlia”, Unitatea de Implementare şi Administrare a Proiectului 2KR.
6. „Centrala termică pe biomasă la gimnaziul ,,Adrian Păunescu” din s.
Copăceni, r-nul Sîngerei”, Unitatea de Implementare şi Administrare a
Proiectului 2KR.
7. „Construcţia centralei termice pe bază de biomasă pentru termoficarea
grădiniţei nr. 1 şi gimnaziului ,,N. Iorga”, s. Burlacu, r-nul Cahul”
Unitatea de Implementare şi Administrare a Proiectului 2KR.
8. „Asigurarea grădiniţei şi şcolii primare cu energie termică din biomasă
din s. Călimăneşti, r-nul Nisporeni”, Unitatea de Implementare şi
Administrare a Proiectului 2KR.
9. „Centrala termică pe bază de biomasă pentru termoficarea liceului ,,Ion
Creangă” din s. Cuizăuca, r-nul Rezina”, Unitatea de Implementare şi
Administrare a Proiectului 2KR.
10. „Amplasarea construcţiei cu destinaţie de deservire auto şi prestări
servicii în or. Rezina, str. A. Matrosov, nr.4a” al Î.I. „Jiguli-Rusu”.
Autorizaţii pentru emisia poluanţilor în atmosferă (AEPA) pentru 1
întreprindere: Î.C.S. „Petrom Moldova” S.A., str. Petricani, 13, or.
Chişinău.
Efectuat:
două raiduri cu privire la salubrizare în sectoarele Buiucani şi Botanica
cu întocmirea a 5 procese verbale contravenţionale în conformitate cu
cerințele art. 154 al. 1- 3; art. 154 al.10 – 2, amenzi aplicate 3600 lei,
achitate 1800 lei.
o deplasare în rl Cahul pentru examinarea petiţiei cet. Dinu Todos cu
privire la eventualele încălcări a Agenţiei Ecologice Cahul în timpul
controlului ecologic la lacul de acumulare din s. Luceşti, rl Cahul.
mai multe controale ecologice cu ieşire la faţa locului şi s-a întocmit
două acte de inspectare.
Participat:
la seminarul Naţional „Oamenii şi solurile”.
la şedinţa Consiliului Interdepartamental pentru aprobarea produselor
de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
la şedinţa Comisiei de experţi pentru înregistrarea produselor
biodistructive.
Prezentat:
răspuns la petiţia cet. Ecaterina Tătăroi cu privire la verificarea
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construcţiei transformatorului din s. Cîrnăţenii - Vechi, rl Căuşeni.
Încheiat:
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Melnic Pavel pentru
încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor, art. 154, alin. (1), Cod
contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 800 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Moţoc Valeriu 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. Pînzari Valentin 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. Aluţouti Wesam 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. Colomet Valeriu
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
600 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Căldare Alexei 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 600 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Butenco Oleg pentru
încălcarea regulilor de protecţie a resurselor piscicole şi a regulilor de
pescuit în temeiul art. 114, alin. (1), Cod contravenţional, fiindu-i
aplicată o amendă în mărime de 400 lei.
8 procese-verbale cu privire la contravenţie în temeiul art. 154 CC cu
aplicarea sancţiunilor sub formă de amendă în mărime de 5 000 lei şi 1
proces-verbal, art. 109, alin. 3 CC - 400 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 – 422, 8 mii lei.

Au examinat:
petiţia dlui Sevastian Fiodor cu privire la invocarea faptului depozitării
deşeurilor şi îngrădirii ilegale a terenului public, fiind perfectat
răspunsul în limitele în limitele competenţei.
solicitarea Ministrului Mediului cu privire la examinarea petiţiei
primarului oraşului Cricova, fiind perfectat răspunsul în limitele
competenţei.
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Au perfectat:
cereri de amînare a şedinţelor de judecată.
cerere de strămutare a pricinii.
Ordin cu privire la aprobarea cererilor-tip de solicitare a actelor
permisive.
Contract de colaborare între IES şi Primăria mun.Chişinău.
suport metodologic în privinţa petiţiilor ce cad sub incidenţa prevederilor
Moratoriului asupra controalelor de stat.
Au participat:
în cadrul Judecătoriei Rîşcani la 11.04.2016 pe cauza civilă AO
„EcoContact” împotriva IES privind anularea actului administrativ.
în cadrul Curţii de Apel Chişinău la 12.04.2016 pe cauza contravenţională
Badan Nadejda împotriva IE Orhei privind anularea procesului verbal si a
deciziei agentului constatator.
în cadrul Judecătoriei Rîşcani la 13.04.2016 pe cauza contravenţională
Dudca Marian împotriva IES privind anularea procesului verbal şi a
deciziei agentului constatator.
în cadrul Judecătoriei Rîşcani la 14.04.2016 pe cauza contravenţională
SRL ,,Astra-k” împotriva IES privind anularea procesului-verbal şi a
deciziei agentului constatator.
în cadrul Judecătoriei Rîşcani la 15.04.2016 pe cauza civilă Musteaţă
Grigorie către IES privind încasarea prejudiciului moral şi material.

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.

5

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 08.04- 14.04.2016.

Igor TALMAZAN,
Șeful Inspectoratului

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