MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 03.06.2016 până la 09.06.2016
Igor TALMAZAN, șeful Inspectoratului Ecologic de Stat;
tel: 226941; fax: 226915.
mediu@ies.gov.md; str. Constantin Tănase, 9
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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 204 acte de control;
oare
pe
au fost încheiate 138 procese-verbale ( art.109 al.1 –21; art.109 al.5
Inspecto– ; art.109 al.3 – 3; art.109 al.4 – 1; art.111 al.1 – 4; art.110 al.1 – 8;
rat.
art.110 al.2 – 6; art.112 – ; art.113 al.1 – ; art.113 al.3 – 1; art.113
al.5 – 1; art.114 al.1 – 3; art.114 al.2 – 26; art.114 al.5 – ; art.119
al.1 – ; art.119 al.11 – ; art.115 al.1 – 4; art.115 al.4 – ; art. 116 al. 1
– 6; art.116 al.2 – 4; art.117 al.1 – ; art. 120 – ; art.122 al.1 – 8;
art.122 al.2 – ; art.122 al.4 – ; art 125 – ; art 126 – ; art.127 al.1 – 2;
127 al.2 – ; art.128 al.1 – ; art. 128 al.2 – ; art. 131 – ; art. 134 – ;
art.135 – 5; art.136 – 5; art.137 – ; 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 – 6; art. 144 – 5; art.146 – 1; art.147 – 2;
art. 149 – ; art. 129 – ; art.154 al.1 – 50; art.155 al.1 – ; art.154
al.2 – ; art.154 al.10 –2; art.154 al. 11 – 1; art.153 – ; art.156 – 8;
art.181 – 1; art.182 - 1; art. 349 - 1; art. 95/2 – 1; art. 337 - 1 ).
au fost prestate servicii contra plată în valoare de 82 553 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 107 800 lei.
plata pentru poluarea mediului calculată este de 79 553 lei.
În contextul campaniei de salubrizare a localităților în această
săptămînă au fost efectuate 51 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:
- 11 autorizații de tăiere a arborilor;
- 8 autorizații de degajare a substanțelor poluante în
atmosferă;
- 2 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
- 12 avize ale expertizei ecologice de stat .
S-a participat în lucru a 25 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor și în lucru a 15 comisii de
recepție finală a obiectivelor.
Au fost examinate și s-a răspuns la 28 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 03 – 09 iunie, 2016 cancelaria Inspectoratului Ecologic de
Stat a înregistrat 63 documente la intrare, dintre care 15 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
- 9 doc.- direct prin curierul Ministerului Mediului;
- 6 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 – 10;
b) Demersuri - 3;
c) Ordine MM –2;
În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au
perfectat 48 scrisori, 5 dintre care în adresa Ministerului Mediului.
 Au fost efectuate 23 raiduri antibraconaj, încheiate 23 procese-verbale în
cadrul acestora.
a fost amplasat un material pe site-ul IES.
a fost amplasat un material pe Facebook
Examinat:
demersul parvenit din partea Î.M. "Parcul Dendrariu" (arie naturală
protejată de stat) privind autorizarea tăierii de igienă, fiind preconizată
obţinerea unui volum de 32,17 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea primăriei s. Costeşti, rl Rîşcani privind
autorizarea tăierii de igienă, fiind preconizată obţinerea unui volum de
2,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
petiţia dlui Grigore Trocin, locuitor al com. Bălăneşti, rl Nisporeni
referitor la acapararea ilegală a unui teren public şi tăierii ilegale a
arborilor efectuate de către dl. Bodrug Ion.
petiţia dl. Nicolai Deli privind starea ariilor naturale protejate de Stat
în UTA Găgăuzia..
răspuns la solicitarea cet. V. Ciornea cu referire la spălarea neautorizată
a vehicolelor companiei ,,Kirsan Security ” din or. Chişinău, str.
Korolenko, 3/2.
răspuns la solicitarea Primarului com. Coloniţa, mun. Chişinău cu
referire la verificarea activităţii întreprinderii agricole ,,Morari Vasile
Ion”.
răspuns la solicitarea Fundaţiei ,,Treiunial ” cu privire la crearea echipei
ecologice pentru soluţionarea problemei Staţiei de Epurare, mun.
Chişinău.
şi remis materialele către Procuratura Anticorupţie întru verificarea Î.S.
,,Hînceşti Silva”, or. Hînceşti.
un dosar cadastral cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a
terenurilor.
un proiect de Hotărîre de Guvern cu privire la transmiterea unor terenuri
două demersuri către Ministerul Economiei cu privire la solicitarea
iniţierii procedurii controlului de stat la faţa locului.
petiţia cet. Croitor Ion, locuitor al s. Donici, rl Orhei referitor la
depozitarea deşeurilor menajere solide în loc public de către Balan V..
adresarea primarului comunei Coşniţa, rl Dubăsari, Gafeli Alexei
2

referitor la implementarea proiectului „Crearea
sistemului de
management integrat a deşeurilor”.
adresarea SC „Cvin-Com” S.R.L privind gestionarea staţiilor mobile de
alimentasre cu petrol.
demersul Serviciului de Informaţii şi Securitate referitor la activitatea
ilegală în domeniul folosirii şi protecţiei subsolului de către S.R.L.
„Dunărea – Prut”.
sesizarea cet. Moraru Margareta, locuitoare a or. Cricova, str.
Porumbiţei, 12 referitor la poluarea mediului înconjurător prin
depozitarea reziduurilor menajere solide pe teritoriul adiacent şoselei
Hînceşti.
Transferuri efectuate:
suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 1 documentaţie de proiect – 900.
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 ultrioară 5 proiecte de execuţie:
Eliberate:
2 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
1. „Instalaţie de producere a asfaltului din or. Călăraşi” al S.R.L. „OHL ZS
MO”.
2. „Parcarea auto cu punct de deservire a tehnicii şi magazin auto din
stradela Suceava, or. Drochia”, persoana fizică Bunescu Ion.
Efectuat:
mai multe controale ecologice cu ieşire la faţa locului şi s-a întocmit
două acte de inspectare.
o deplasare în or. Făleşti întru examinarea petiţiei dlui Osoianu V.
avînd ca obiect construcţia şi exploatarea ilicită a 2 bazine acvatice din
localitate.
Participat:
la 07.06.2016, ora 15:00 la şedinţa de lucru organizată de Ministerul
Mediului referitor la modificările Regulamentului cu privire la modul de
atribuire, modificare a destinaţiei, transmitere şi schimbul terenurilor,
(Hotărîrea Guvernului nr. 1451 din 24.12.2007).
la şedinţa Atelierului de lucru al proiectului ,,Soluţii flexibile şi necesare
staţiilor de tratare a apelor uzate în Moldova ”.
Încheiat:
un proces verbal pe art. 349 al CC pentru neîndeplinirea indicaţiilor
date prin actul de control şefului Ocolului Silvic Făleşti, dlui Turevici
Oleg cu aplicarea sancţiunii 150 u.c. - 3000 lei, ( complex).
b) Probleme de asistență și dezvoltare. (Aparatul Central) .
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3.

Resurse
umane
Financiară
Juridică

Numărul de personal - 298
Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 344, 2 mii lei.
Au examinat:
petiţia cet. Martinişin Iaroslav referitor la neregulile ce se comit la fabrica
de cablu Străşeni, „La Trivinieta Cavi Development”, fiind perfectat
răspunsul conform competenţei.
petiţia colectivă a unui grup de lucrători ai Ocolului silvic Glodeni cu
privire la efectuarea controlului pădurarilor Ocolului silvic Glodeni, fiind
perfectat răspunsul conform competenţei.
solicitarea Cooperativei de construcţie a garajelor Nr. 15 cu privire la
avizarea proiectului elaborat de IMP„CHIŞINĂUPROIECT” a lotului n.c.
0100310018, str. Milescu-Spătaru, 2/1, fiind perfectat răspunsul
conform competenţei.
Au perfectat:
graficul controalelor planificate pentru trimestrul III.
ordinul cu privire la asigurarea controlului şi emiterea actelor permisive.
scrisoarea de însoţire pentru contestaţia contravenientului „VEDACON”
SRL.
Au participat:
la 06.06.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Curţii de Apel, mun.
Chişinău pe cauza civilă ,,Astra-K” către IES privind anularea actului
administrativ.
la 08.06.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani, mun.
Chişinău pe cauza contravenţională Afanasiev V. către IES,
contravenţional.
la 09.06.2016 la seminarul de instruire în cadrul CNA pentru prevenirea
riscurilor de corupţie.
la 10.06.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani, mun.
Chişinău pe cauza contravenţională Bodarev GH.. către IES,
contravenţional.

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 03.06- 09.06.2016.

Igor TALMAZAN,
Șeful Inspectoratului

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