MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 29.04.2016 până la 05.05.2016
Igor TALMAZAN, șeful Inspectoratului Ecologic de Stat;
tel: 226941; fax: 226915.
mediu@ies.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 192 acte de control;
oare
pe
au fost încheiate 158 procese-verbale ( art.109 al.1 –17; art.109 al.2
Inspecto– ; art.109 al.3 – 3; art.109 al.4 – 5; art.111 al.1 – 2; art.110 al.1 – 2;
rat.
art.110 al.2 – 2; art.112 – ; art.113 al.1 – ; art.113 al.3 – ; art.113
al.5 – ; art.114 al.1 – 3; art.114 al.2 – 25; art.114 al.3 – ; art.119 al.1
– ; art.119 al.11 – ; art.115 al.1 – ; art.115 al.3 – ; art. 116 al. 1 – 5;
art.116 al.2 – 5; art.117 al.1 – ; art. 120 – 1; art.122 al.1 – 4;
art.122 al.2 – 3; art.122 al.4 – 1; art 126 – ; art.127 al.1 – 3; 127 al.3
– ; art.128 al.1 – ; art. 128 al.2 – ; art. 131 – ; art. 134 – 1;
art.135 – 5; art.136 – 3; art.137 – 2; art. 140 al. 1 – ; art.141 al.1 – ;
art.141 al.3 – ; art.142 al.1 – 1; art.142 al.2 – 2; art.142 al.3 – ;
art.142 al.10 – ; art.143 – 8; art. 144 – ; art.146 – ; art.147 – 1; art.
149 – 1; art. 129 – ; art.154 al.1 – 45; art.154 al.2 – ; art.154 al.10 –
3; art.154 al. 11 – 2; art.153 – ; art.156 – 3; art.181 – ; art.182 - ;
art. 349 -; art. 95/1 - ).
au fost prestate servicii contra plată în valoare de 46 256 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 77 400 lei.
plata pentru poluarea mediului calculată este de 73 512 lei.
În contextul campaniei de salubrizare a localităților în această
săptămînă au fost efectuate 52 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:
- 10 autorizații de tăiere a arborilor;
- 8 autorizații de degajare a substanțelor poluante în
atmosferă;
- 2 avize ale expertizei ecologice de stat .
S-a participat în lucru a 17 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor și în lucru a 4 comisii de
recepție finală a obiectivelor.
Au fost examinate și s-a răspuns la 34 petiții parvenite în
subdiviziunile IES în formă de plîngeri și semnale.
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Cazuri
relevante
2.

1.

În perioada 28 aprilie – 05 mai, 2016 cancelaria Inspectoratului
Ecologic de Stat a înregistrat 68 documente la intrare, dintre care 9 au parvenit
spre examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
- 7 doc.- direct prin curierul Ministerului Mediului;
- 2 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 - 3;
c) Ordine MM –1;
d) Avizare de proiecte de legi şi Hotărîri de Guvern – 1.
În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au
perfectat 21 scrisori, 12 dintre care în adresa Ministerului Mediului.
 Au fost efectuate 21 raiduri antibraconaj, încheiate 24 procese-verbale
în cadrul acestora.

Articole,
emisiuni

Acțiuni și
măsuri
curente
de mediu.

Au fost amplasate 2 materiale pe site-ul IES.
IE Cimişlia - a dat un interviu la radioul local SRL „Pro Media”
Cimişlia privind sensibilizarea cetăţenilor de a nu admite cazuri de
ardere a cauciucurilor uzate în preajma sărbătorilor de Paşti.
IE Rîşcani – a scris un articol în ziarul local cu tema: Stoparea arderii
anvelopelor uzate în seara de paşti.

Examinat:
demersul parvenit din partea Î.I "Cuzimuc", or. Chişinău, bl. CuzaVodă, 51/2 privind autorizarea tăierii de igienă, fiind preconizată
obţinerea unui volum de 2,34 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
patru dosare cadastrale cu privire la modificarea categoriei de destinaţie
a terenurilor.
Proiectul Instrucţiunii privind stabilirea hotarelor unităţilor adminstrativteritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţii înaintat de către
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.
demersul Primăriei Bucovăţ catre Ministerul Mediului referitor la
examinarea impactului ecologic asupra localităţii în urma posibilei
activităţi de antreprenoriat la prelucrarea pietrei sparte de granit.
Proiectul Chestionarului ,,Cheltuieli pentru protecţia mediului” şi
indicaţiilor metodice pentru completarea acestuia, înaintat de către
Biroul Naţional de Statistică.
şi verificat Suplimentul cu privire la omologarea, reomologarea şi
extinderea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
Transferuri efectuate:
suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 2 documentaţii de proiect – 5 994 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
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ecologică ulterioară 6

proiecte de execuţie.

Eliberate:
2 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
„Construcţia spălătoriei auto şi obiect comercial din str. Albişoara 21/1,
or. Chişinău” al F.P.C. „Autocar” S.R.L.
„Unitate de tratare prin sterilizare a deşeurilor medicale din str.
Munceşti, nr. 607, or. Chişinău”, al S.R.L. „Ecostat”.
Efectuat:
o deplasare în mun. Bălţi cu scopul examinării demersului întreprinderii
DRA ,,Draxelmaier Automatice” ca rezultat al activităţii întreprinderii
,,Vinăria din Vale”.
o deplasare în or. Orhei cu scopul examinării petiţiei unui grup de
membri ai ÎP ,,Odaia” cu privire la scăderea nivelului de apă din bazinul
acvatic din s. Chiperceni, rl Orhei. Act de control – resurse acvatice.
un raid de salubrizare în mun. Chişinău cu întocmirea unui procesverbal conform art. 109, alin.3 Cod Contravenţional al R Moldova.
Amendă aplicată 400 lei.
mai multe controale ecologice cu ieşire la faţa locului şi s-a întocmit
două acte de inspectare.
Expediat:
răspunsul în adresa Ministerului Mediului la solicitarea Arhitectului-şef
al r-nului Teleneşti privind legalitatea obţinerii avizelor Auditului
ecologic al Ministerului Mediului şi Inspectoratului Ecologic de Stat de
către S.R.L. „Anvediserana” la bunul imobil al cet. Şeremet Andrei din
s. Suhuluceni, r-nul Teleneşti.
duplicatul Avizului expertizei ecologice de stat nr. 05-5-733/40 din
30.01.96 pentru proiectul de execuţie „Reconstrucţia staţiei de
alimentare cu combustibil nr. 58 din or. Comrat” la solicitarea S.R.L.
„Tanolvir - Com”.
Prezentat:
răspuns la petiţia cet. Frai Alexandru cu privire la incomodităţile de trai
provocate de la grădiniţa din s. Recea, rl Rîşcani prin exploatarea
haznalei.
răspuns la petiţia Societăţii Vînătorilor şi Pescarilor cu privire la
acapararea terenului cu amplasarea taberei de întreţinere a animalelor
de către Ţurcan Gheorghe în rextravilanul or. Codrul, Chişinău. S-a
întocmit proces-verbal în temeiul art. 116, alin. 2 CC cu aplicarea
sancţiunii sub formă de amendă în mărime de 1000 lei. Act de control –
complex.
Participat:
la şedinţa Ministerului Mediului cu privire la problemele invocate de
către întrepriderea DRA ,,Draxelmaier Automatice” ca rezultat al
activităţii întreprinderii ,,Vinăria din Vale”.
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Încheiat:
proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Cocu Alexei pentru
încălcarea regulilor de folosire a apei art. 110, alin. (2), Cod
contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 800 lei.
proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Pitil Veceslav 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 200 lei.
proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Popov Eugen 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 200 lei.
proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Temciuc Anatolie pentru
tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122,
alin. (1), Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime
de 1 000 lei.
un proces-verbal în temeiul art. 116, alin. (2), Cod Contravenţional cu
aplicarea sancţiunii sub formă de amendă în mărime de 1 000 lei. Act
de control – complex.
b) Probleme de asistență și dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
2

3.

Resurse
umane
Financiară
Juridică

Numărul de personal - 298
Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 537, 1 mii lei.
Au examinat:
cererea prealabilă a SRL„Automard Service” cu privire la ocuparea
abuzivă a terenului public de către un şir de agenţi economici din str.
Sarmizegetusa 12/1, mun. Chişinău.
cererea de recurs împotriva Încheierii Curţii de Apel din 23.03.2016, pe
cauza civilă Magla AngelaVS IES.
Indicaţia vice-ministrului nr. 04/1-2489 din 20.04.2016, pentru
îndeplinirea chestionarului anexat.
Au perfectat:
acte procedurale şi de referinţă pe dosarul civil ,, Coadă Anatolie” vs IES
privind anularea actelor administrative şi recuperarea prejudiciului.
acte procedurale şi de referinţă pe dosarul civil ,,Zugravu Daniel” vs IES
privind anularea actelor administrative şi recuperarea prejudiciului.
acte procedurale şi de referinţă pe dosarul civil ,, Istratiev Victor” vs IES
privind anularea actelor administrative şi recuperarea prejudiciului.
Au participat:
la 03.05.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe
cauza contravenţională Afanasiev Vitalii către IES privind anularea
procesului-verbal cu privire la contravenţie şi decizia agentului
constatator.
la 03.05.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe
cauza civilă Coadă Anatolie către IES privind anularea actelor
administrative şi recuperarea prejudiciului.
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la 04.05.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe
cauza civilă Coadă Anatolie către IES privind anularea actelor
administrative şi recuperarea prejudiciului.
la 05.05.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe
cauza civilă Zugravu Daniel către IES privind anularea actelor
administrative şi recuperarea prejudiciului.
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.
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 29.04- 05.05.2016.

Igor TALMAZAN,
Șeful Inspectoratului

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