MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 13.05.2016 până la 19.05.2016
Igor TALMAZAN, șeful Inspectoratului Ecologic de Stat;
tel: 226941; fax: 226915.
mediu@ies.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 291 acte de control;
oare
pe
au fost încheiate 268 procese-verbale ( art.109 al.1 –22; art.109 al.5
Inspecto– 1; art.109 al.3 – 4; art.109 al.4 – 4; art.111 al.1 – 4; art.110 al.1 –
rat.
11; art.110 al.2 – 2; art.112 – ; art.113 al.1 – ; art.113 al.3 – 8;
art.113 al.5 – 3; art.114 al.1 – 8; art.114 al.2 – 8; art.114 al.3 – 3;
art.119 al.1 – ; art.119 al.11 – ; art.115 al.1 – 1; art.115 al.3 – 1; art.
116 al. 1 – 5; art.116 al.2 –11; art.117 al.1 – ; art. 120 – 1; art.122
al.1 – 7; art.122 al.2 – 2; art.122 al.4 – ; art 124 – 1; art 126 – ;
art.127 al.1 – 1; 127 al.2 – 1; art.128 al.1 – 1; art. 128 al.2 – ; art.
131 – ; art. 134 – ; art.135 – 5; art.136 – 17; art.137 – 7; art. 140 al.
1 – ; art.141 al.1 – ; art.141 al.3 – ; art.142 al.1 – ; art.142 al.2 – ;
art.142 al.3 – ; art.142 al.10 – ; art.143 – 19; art. 144 – 4; art.146 –
1; art.147 – 2; art. 149 – 1; art. 129 – ; art.154 al.1 – 84; art.154
al.2 – 3; art.154 al.10 –4; art.154 al. 11 – 6; art.153 – ; art.156 – 4;
art.181 – 2; art.182 - ; art. 349 -; art. 95/1 - 1 ).
au fost prestate servicii contra plată în valoare de 92 168 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 147 500 lei.
plata pentru poluarea mediului calculată este de 503 440 lei.
În contextul campaniei de salubrizare a localităților în această
săptămînă au fost efectuate 75 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:
- 25 autorizații de tăiere a arborilor;
- 12 autorizații de degajare a substanțelor poluante în
atmosferă;
- 12 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 25 comisii de
recepție finală a obiectivelor.
Au fost examinate și s-a răspuns la 46 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 13 – 19 mai, 2016 cancelaria Inspectoratului Ecologic de
Stat a înregistrat 54 documente la intrare, dintre care 7 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
- 5 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 - 2;
c) Ordine MM –1;
În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au
perfectat 22 scrisori, 12 dintre care în adresa Ministerului Mediului.
 Au fost efectuate 24 raiduri antibraconaj, încheiate 22 procese-verbale
în cadrul acestora.
Au fost amplasate 5 materiale pe site-ul IES.
AE Cahul – a fost dat un interviu pentru postul de televiziune TVR
Moldova la 12.05.2016 privind problema vânzărilor stradale în or.
Cahul.
Examinat:
demersul parvenit din partea primăriei comunei Ciorescu privind
autorizarea tăierii de igienă, fiind preconizată obţinerea unui volum de
11,26 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea dlui Podgorschi Alexandru privind
autorizarea tăierii de igienă, fiind preconizată obţinerea unui volum de
5,91 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
Demersul parvenit din partea A.G.S.V. sec. Ciocana privind
autorizarea tăierii de curăţire, fiind preconizată obţinerea unui volum
de 3,93 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea A.G.S.V. sec. Ciocana privind
autorizarea tăierii de curăţire, fiind preconizată obţinerea unui volum
de 12,13 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea A.G.S.V. sec. Rîşcani privind autorizarea
tăierii de curăţire, fiind preconizată obţinerea unui volum de 9,86 m3
masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
petiţia dlui Mihai Valuţă privind unele ilegalităţi efectuate în ocolul
silvic Vatici.
petiţia colectivă remisă de către Ministerul Mediului referitor la
solicitarea amplasării unei stăni de ovine.
petiţia remisă de către Ministerul Mediului referitor la amplasarea unei
stîni de ovine în apropierea caselor de locuit din satul Vertiujeni, rl
Floreşti.
două dosare cadastrale cu privire la modificarea categoriei de destinaţie
a terenurilor.
şi expertizat două dosare a produselor de uz fitosanitar.
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sesizarea Procuraturii Generale privind respectarea legislaţiei aferente
protecţiei ariilor naturale protejate de stat în limita administrativteritorială a s. Trinca, r. Edineţ.
cererea cet. Arnaut I. cu privire la unele neclarităţi în activitatea
Consiliului local la utilizarea terenurilor din localitate.
adresarea Asociaţiei Obşteşti „Mişcarea Ecologică Urbană” cu privire la
unele probleme de mediu.
două demersuri către Ministerul Economiei cu privire la avizarea
controalelor de stat.
şi înaintat propuneri în adresa Ministerului Economiei referitor la actele
permisive indicate în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin
Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a
activităţii de întreprinzător.
Transferuri efectuate:
suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 2 documentaţii de proiect – 12 294 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 5 proiecte de execuţie.
Eliberate:
2 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
1. „Construcţia fabricii de concasare şi fracţionare a pietrei de calcar din
extravilanul s. Zăicani, r-nul Rîşcani” al S.R.L. „Feodora”.
2. „Staţie multicarburant de alimentare a automobilelor şi deservirea
şoferilor pe str. Calea Basarabiei, or. Chişinău” al S.R.L. „Bemol Retail”
Efectuat:
mai multe controale ecologice cu ieşire la faţa locului şi s-a întocmit
două acte de inspectare.
1 raid ecologic în or. Vatra.
deplasări în raionul Cimişlia şi UTA Gagauzia cu scopul examinării
îndeplinirii cerinţelor privind protecţia mediului şi folosirea raţională a
resurselor naturale la SRL ,,Selena - Bivol”, Casa de ambalare şi
procesare a fructelor în satul Porumbrei, rl Cimişlia şi examinarea
îndeplinirii cerinţelor ecologice la SRL ,,Azamet Pro”, Secţia de
producere a uleiurilor din seminţe de struguri în oraşul Ceadîr - Lunga.
Expediat:
răspuns în adresa Ministerului Mediului la Raportul evaluării
impactului asupra mediului „Exploatarea agregatelor minerale din
perimetrele Rediu - 1 şi Rediu - 2, Curs de apă râul Prut, mal drept,
pentru decolmatare, reprofilare şi regularizare scurgere” şi „Studiul de
evaluare asupra mediului, râul Prut, perimetrul Cotu Mic”.
Răspuns în adresa primarului or. Donduşeni privind eficacitatea staţiilor
de epurare a apelor reziduale de tip ,,Topas”.
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Prezentat:
răspuns la solicitarea OO ,,Protecţia consumătorului ” cu referire la
propunerea adoptării unei legi privind protecţia mediului înconjurător în
municipiul Chişinău.
răspuns la solicitarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare
cu privire la utilizarea apelor pentru irigare.
răspuns către Comisia agricultură şi industrie alimentară referitor la
posibilitatea utilizării apelor pentru irigare.
răspuns la petiţia dlui Darii Serghei din or. Hînceşti privind pomparea
sistematică a apelor reziduale din haznaua amplasată în gospodăria dlui
Plămădeală Pavel în stradă Cuza Vodă, or.Hînceşti.
Încheiat:
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Luchiţă Petru pentru
încălcarea regulilor de protecţie a resurselor piscicole şi a regulilor de
pescuit în temeiul art. 114, alin. (2), Cod contravenţional, fiindu-i
aplicată o amendă în mărime de 100 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 – 287, 0 mii lei.
Au examinat:
solicitarea Ministerului Economiei privind revizuirea actelor permisive
din domeniul de activitate şi completarea chestionarului, fiind perfectat
răspunsul conform competenţei.
solicitarea Consiliului Concurenţei referitor la prezentarea informaţiei
privind barierele anticoncurenţiale şi acţiunile care urmează a fi realizate
pentru dezvoltarea unui mediu concurenţial atractiv, fiind perfectat
răspunsul conform competenţei.
petiţia cet. Martinişin Iaroslav referitor la neregulile ce se comit la fabrica
de cablu din Străşeni „La Trivinieta Cavi Development”, urmează a fi
perfectat răspunsul conform competenţei.
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege cu
privire la modificarea şi completarea Legii apelor nr. 272 înaintat spre
avizare prin scrisoarea nr. 06-07/781 din 15.04.2016 de către Ministerul
Mediului, fiind perfectat răspunsul conform competenţei.
Au perfectat:
acte procedurale şi de referinţă pe dosarul civil ,,Fediuc Valentin” vs IES
privind recuperarea prejudiciului.
acte procedurale şi de referinţă pe dosarul civil Căpăstru Gheorghe către
IES privind anularea actelor administrative şi recuperarea prejudiciului.
susţinerile verbale pe dosarul civil ,,Istratiev Victor” vs IES privind
anularea actelor administrative şi recuperarea prejudiciului.
Au participat:
la 17.05.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe
cauza contravenţională AO „Lumos” către AEC, IES privind anularea
procesului-verbal cu privire la contravenţie şi decizia agentului
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constatator.
la 17.05.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe
cauza civilă Fediuc Valentin către IES privind recuperarea prejudiciului.
la 20.05.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe
cauza civilă Căpăstru Gheorghe către IES privind anularea actelor
administrative şi recuperarea prejudiciului.
la 20.05.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe
cauza civilă Istratiev Victor către IES privind anularea actelor
administrative şi recuperarea prejudiciului.
Expertiza juridică:
a fost coordonată emiterea a circa 30 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 13.05- 19.05.2016.

Igor TALMAZAN,
Șeful Inspectoratului

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