MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 10.06.2016 până la 16.06.2016
Igor TALMAZAN, șeful Inspectoratului Ecologic de Stat;
tel: 226941; fax: 226915.
mediu@ies.gov.md; str. Constantin Tănase, 9

Nr
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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 259 acte de control;
oare
pe
au fost încheiate 200 procese-verbale ( art.109 al.1 –8; art.109 al.5 –
Inspecto; art.109 al.3 – 5; art.109 al.4 – 8; art.111 al.1 – 4; art.110 al.1 – ;
rat.
art.110 al.2 – 2; art.112 – ; art.113 al.1 – ; art.113 al.3 – ; art.113
al.5 – 1; art.114 al.1 – 5; art.114 al.2 – 28; art.114 al.5 – ; art.119
al.1 – ; art.119 al.11 – ; art.115 al.1 – ; art.115 al.4 – ; art. 116 al. 1
– 1; art.116 al.2 – 3; art.117 al.1 – ; art. 120 – ; art.122 al.1 – 9;
art.122 al.2 – 6; art.122 al.4 – 1; art 123 – 1; 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 – 6; art.137 – ; art. 140 al. 1 – 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 – 14; art. 144 – 5; art.146 – ; art.147 – ;
art. 149 – ; art. 129 – ; art.154 al.1 – 69; art.155 al.1 – ; art.154
al.2 – 1; art.154 al.10 –1; art.154 al. 11 – 2; art.153 – ; art.156 – 7;
art.181 – 2; art.182 - ; art. 349 - ; art. 95 al. 2 – 1; art. 337 - 2 ).
au fost prestate servicii contra plată în valoare de 112 437 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 141 980 lei.
plata pentru poluarea mediului calculată este de 121 882 lei.
În contextul campaniei de salubrizare a localităților în această
săptămînă au fost efectuate 43 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:
- 38 autorizații de tăiere a arborilor;
- 9 autorizații de degajare a substanțelor poluante în
atmosferă;
- 5 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
- 10 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 24 comisii de
recepție finală a obiectivelor.
Au fost examinate și s-a răspuns la 30 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 10 – 16 iunie, 2016 cancelaria Inspectoratului Ecologic de
Stat a înregistrat 80 documente la intrare, dintre care 29 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
- 22 doc.- direct prin curierul Ministerului Mediului;
- 7 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 – 22;
b) Demersuri - 4;
c) Ordine MM –3;
În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au
perfectat 51 scrisori, 20 dintre care în adresa Ministerului Mediului.
 Au fost efectuate 19 raiduri antibraconaj, încheiate 19 procese-verbale
în cadrul acestora.
a fost amplasate două materiale pe site-ul IES.
a fost amplasat un material pe Facebook
Examinat:
demersul parvenit din partea Î.M. A.G.S.V. privind autorizarea tăierii
de igienă, fiind preconizată obţinerea unui volum de 0,28 m3 masă
lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea Î.M."S.V.V.V." privind autorizarea tăierii
de curăţire, fiind preconizată obţinerea unui volum de 1,0 m3 masă
lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
răspuns la solicitarea parvenită de la A. Lebedinschi, deputat în
Parlament R Moldova cu referire la terenurile mlăştinoase în R
Moldova.
răspuns la solicitarea S.R.L. ,,Saxon Grup” din or. Vulcaneşti cu referire
la posibilitatea amplasării staţiei de testare a automobilelor în or.
Vulcaneşti.
răspuns la solicitarea S.R.L. ,,Guvast Nord”, or. Ocniţa despre
posibilitatea amplasării Staiei de Alimentare cu carburanţi.
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.
solicitarea Directorului General al Agenţiei Naţionale Pentru Siguranţa
Alimentelor cu privire la transmiterea poligonului de înhumare a
pesticidelor.
demersul S.R.L. „SIMPALS” privind curăţarea plajei lacului Ghidighici.
proiectul Hotărîrei Guvernului cu privire la aprobarea cerinţelor de
proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic.
interpelarea Deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, dlui A.
Lebedinscii cu privire la prezentarea unor informaţii.
proiectul Hotărîrei Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului
de funcţionare a Sistemului de schimb rapid de informaţii privind
produsele periculoase.
interpelarea Deputatului în Parlamentul Republicii Moldova de R. Boţan
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cu privire investigaţiile invocate de către un grup de locuitori ai
cartierului Slobozia, or. Orhei referitor la activitatea ilegala a unor
cariere de extragere a mineralelor.
petiţia dlui Roşca V. privitor la construcţia ilegală a unei ferme de
porcine în extravilanul s. Horeşti, rl Ialoveni.
cererea de control a S.R.L. „ADIM”.
Transferuri efectuate:
suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 3 documentaţii de proiect – 6192 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 10 proiecte de execuţie.
Eliberate:
6 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
1. „Forarea sondei arteziene din or. Străşeni” al S.R.L. „La Triveneta Cavi
Development”.
2. „Staţie multicarburant de alimentare a autovehiculelor în com. Sărătenii
Vechi, r-nul Teleneşti. Reconstrucţie” al S.R.L. „Vitla-Petrol”.
3. „Platforma pentru dejecţii din s. Ghidighici, mun. Chişinău a fermei
didactice de bovine pentru producerea laptelui cu 30 vaci şi tineret
pentru reproducţie din str. Mirceşti, 44, mun. Chişinău”, Universitatea
Agrară de Stat din Moldova.
4. „Construcţia iazului în hotarele administrativ-teritoriale ale primăriei s.
Cupcui, r-nul Leova” al S.R.L. „Onorial”. Aviz negativ.
5. Construcţia reţelelor de canalizare în localitatea Cristeşti, r-nul
Nisporeni”, primăria satului Cristeşti.
6. „Reabilitarea canalului de evacuare a apelor pluviale în hotarele
administrativ-teritoriale ale com. Jeamăna, r-nul Anenii Noi”, primăria
comunei Jeamăna.
Autorizaţii pentru emisia poluanţilor în atmosferă (AEPA) pentru 3
întreprinderi:
1. Î.C.S.„Petrom-Moldova” S.A., str. Stefan cel Mare, 6B, or. Cimişlia.
2. Î.C.S.„Rompetrol Moldova” S.A., str. Calea Orheiului, 108/1, or.
Chişinău.
3. Î.S. Cinegetică „Străşeni”, str. Ştefan cel Mare, 1, or. Străşeni.
Expediat:
răspunsul în adresa Ministrului Mediului la interpelarea Deputatului în
parlamentul R Moldova, dl Mudreac Radu privind informarea despre
finanţarea sub formă de granturi oferită de către stat persoanelor care
intenţionează să construiască iazuri de dimensiuni mici (pînă la 30 de
ari); Lista documentelor necesare pentru proiectare şi pentru începerea
construcţiilor date; Organul abilitat care autorizează construcţia dată;
Parametrii tehnici minimi necesari pentru amenajarea iazului; Lista
specialiştilor din R Moldova în construcţia iazurilor.
răspunsul în adresa primăriei s. Chiriet-Lunga, UTA Găgăuzia privind
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eliberarea Autorizaţiei de Mediu pentru Folosinţa Specială a Apei pentru
S.R.L. „Ciamnîc-Lux”.
Efectuat:
o deplasare în or. Otaci, rl Ocniţa la solicitarea Procuraturii Generale
avînd ca obiect verificarea situaţiei ecologice la ÎM ,,Cristal Nord”
S.R.L., fabrica de producerea alcoolului etilic.
mai multe controale ecologice cu ieşire la faţa locului şi s-a întocmit
două acte de inspectare.
Participat:
la şedinţa Atelierului de lucru a proiectului ,,Registrul emisiilor şi
transferului de poluanţi”, organizat de către MM.
la şedinţa grupului de lucru la elaborarea noului regulament cu privire la
transmiterea, schimbarea destinaţiei şi schimbului de terenuri.
la şedinţa pentru aprobarea produselor de uz fotosanitar şi fertilizant.
la un raid ecologic în mun. Chişinău.
Încheiat:
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Ivanov Mihail pentru
tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122,
alin. (2), Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de
800 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie S.A. "Dalia" pentru tăierea
ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122, alin.
(2), Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de
8000 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Bragarciuc Vitali
pentru încălcarea regimului de protecţie a apelor în temeiul art. 109,
alin. (3), Cod contravenţional.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Chiriac Vladimir
pentru încălcarea regimului de protecţie a apelor în temeiul art. 109,
alin. (3), Cod contravenţional.
b) Probleme de asistență și dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
2

3.

Resurse
umane
Financiară
Juridică

Numărul de personal - 298
Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 362, 3 mii lei.
Au examinat:
petiţia dlui Ion Vidraşcu, fiind perfectat răspunsul conform competenţei.
petiţia colectivă a angajaţilor Ocolului Silvic Glodeni, fiind perfectat
răspunsul conform competenţei.
solicitarea Preturii sec. Botanica cu privire la situaţia ecologică şi
executarea lucrărilor de construcţie/reconstrucţie neautorizată a
restaurantului „Curtea Vînătorului”, fiind perfectat demersul către
Ministerul Economiei pentru iniţierea controlului la faţa locului.
solicitarea deputatului în Parlamentul R Moldova, dlui Mudreac Radu,
fiind perfectat răspunsul în limitele competenţei.
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Au perfectat:
referinţă la cererea de chemare în judecată depusă de dna Mişcenco Ana
împotriva Agenţiei de Stat „Moldsilva” şi IES privind contestarea actului
administrativ.
Au participat:
la 13.06.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe
cauza civilă AO „Eco Contact” către IES privind contestarea actului
administrativ.
la 14.06.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Curţii de Apel Chişinău pe
cauza civilă IES împotriva SRL „Remih&Co” privind recuperarea
prejudiciului.
la 14.05.2016 în cadrul Ministerului Economiei la şedinţa de lucru privind
actele permisive.
la 16.06.2015 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Centru pe
cauza civilă Mişcenco Ana împotriva Agenţiei de Stat „Moldsilva” şi IES.
la 16.06.2015 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Centru pe
cauza civilă Boldurescu L. împotriva IES.
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 10.06- 16.06.2016.
Igor TALMAZAN,
Șeful Inspectoratului
Ex. D.Osipov 0-22-22-69-51
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