MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 25.06.2016 până la 30.06.2016
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 254 acte de control;
oare
pe
au fost încheiate 205 procese-verbale ( art.109 al.1 –9; art.109 al.5 –
Inspecto; art.109 al.3 – 8; art.109 al.4 – 9; art.111 al.1 – 1; art.110 al.1 –5;
rat.
art.110 al.2 – 4; art.112 – ; art.113 al.1 – ; art.113 al.3 – 1; art.113
al.5 – 2; art.114 al.1 – 4; art.114 al.2 – 11; art.114 al.5 – ; art.119
al.1 – 2; art.119 al.11 – ; art.115 al.1 – 1; art.115 al.3 – 1; art. 116
al. 1 – 4; art.116 al.2 – 8; art.117 al.1 – ; art. 120 – 1; art.122 al.1 –
8; art.122 al.2 – 2; art.122 al.3 – 1; art 123 – ; art 125 – ; art.127 al.1
– ; 127 al.2 – ; art.128 al.1 – ; art. 128 al.2 – ; art. 130 – ; art. 134
– ; art.135 – 3; art.136 – 12; art.137 – ; art. 140 al. 1 – ; art.141 al.1
– ; art.141 al.3 – ; art.142 al.1 – ; art.142 al.2 – 4; art.142 al.3 – ;
art.142 al.10 – ; art.143 – 4; art. 144 – 1; art.146 – ; art.147 – 2;
art. 149 – ; art. 129 – ; art.154 al.1 – 87; art.155 al.1 – ; art.154
al.2 – ; art.154 al.10 –4; art.154 al. 11 – 2; art.153 – ; art.156 – 12;
art.181 – 3; art.182 - 1; art. 349 - 1; art. 95 al. 2 – 1; art. 337 - 1 ).
au fost prestate servicii contra plată în valoare de 70 706 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 165 700 lei.
plata pentru poluarea mediului calculată este de 46 677 lei.
În contextul campaniei de salubrizare a localităților în această
săptămînă au fost efectuate 57 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:
- 21 autorizații de tăiere a arborilor;
- 19 autorizații de degajare a substanțelor poluante în
atmosferă;
- 16 avize ale expertizei ecologice de stat .
S-a participat în lucru a 26 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor și în lucru a 6 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.

Articole,
emisiuni

Acțiuni și
măsuri
curente
de mediu.

În perioada 25 – 30 iunie, 2016 cancelaria Inspectoratului Ecologic de
Stat a înregistrat 63 documente la intrare, dintre care 16 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
- 11 doc.- direct prin curierul Ministerului Mediului;
- 5 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 – 15;
b) Ordine MM –1;
În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au
perfectat 33 scrisori, 8 dintre care în adresa Ministerului Mediului.
 Au fost efectuate 17 raiduri antibraconaj, încheiate 11 procese-verbale în
cadrul acestora.
au fost amplasate patru materiale pe site-ul IES.
au fost amplasate materiale pe Facebook.
IE Rîşcani – a publicat un articol cu tema: Arderea miriştilor - ,,O
practică dăunătoare pentru sănătatea populaţiei şi mediului
înconjurător”.
Examinat:
demersul parvenit din partea Dnei Eşanu Maria privind autorizarea
tăierii de igienă, fiind preconizată obţinerea unui volum de 14,06 m3
masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
patru proiecte de Hotărâre de Guvern cu privire la transmiterea şi
modificarea categoriei de destinaţie a terenurilor.
şi expertizat opt dosare a produselor de uz fitosanitar.
şi expertizat un dosar cadastral.
doua demersuri către Ministerul Economiei cu privire la solicitarea
iniţierii procedurii controlului de stat la faţa locului.
petiţia cet. Nojac E., locuitoare a or. Edineţ, str. V. Stroescu, 60,
referitor la nerespectarea modului de colectare, păstrare şi evacuare a
deşeurilor animaliere de către vecina sa, Scripnic Lidia.
demersul dlui Raţoi O., Pretor interimar al sectorului Botanica referitor
la ocuparea şi amenajare abuzivă a terenului din parcul „Valea
Trandafirilor” de catre S.R.L ,,Harelson”.
proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului de
emitere a certificatului de urbanism pentru proiectare şi autorizaţie de
construire/desfiinţare pentru lucrările de utilitate publică de interes
naţional.
petiţia cet. Moraru V. referitoare la ocupările ilicite a unor suprafeţe de
terenuri cu destinaţie păşuni, proprietatea UAT ,,Alexandreni”.
cererea S.R.L. „ASPECT-M” referitor la examinarea proiectului de
amplasare temporară a uzinei de producere a asfaltului din or. Orhei.
Dispoziţia IES nr. 12-d „ Cu privire la desemnarea în grupele de lucru
regionale de management al deşeurilor”.
sesizarea Procuraturii Vulcăneşti privind respectarea legislaţiei
ecologice în domeniul colectării şi depozitării deşeurilor toxice în limita
rl Vulcăneşti.
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Transferuri efectuate:
suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 4 documentaţii de proiect – 10 890 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 9 proiecte de execuţie.
Eliberate:
6 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
1. „Sistem de canalizare a obiectelor social-culturale, sectorul „Ponoare” în
s. Hîjdieni, r-nul Glodeni , primăria satului Hîjdieni.
2. „Valorificarea zăcămîntului de argilă bentonitică şi calcar pentru
construcţii „Prodăneşti” din s. Prodăneşti, r-nul Floreşti şi recultivarea
terenurilor afectate de activităţi miniere” al S.R.L. „Agroindservice-M”.
Aviz negativ.
3. „Depozit pentru păstrarea inventarului şi producţiei agricole şi uscătorie
de fructe de tip P din s. Cojuşna, r-nul Străşeni, sector extravilan”,
persoana fizică Griciuc Eugeniu.
4. „Amenajarea cu reutilarea tehnologică a staţiei de asfalt în s. Călugăr, rnul Făleşti” al S.R.L. „Pizzarotti Construction”.
5. „Centrala termică pe bază de combustibil solid şi biomasă a grădiniţei de
copii din com. Micleuşeni, r-nul Străşeni”.
6. „Ferma de şimşile şi căsuţa fermierului situată în s. Hruşova
(extravilan), r-nul Criuleni”, persoana fizică Bargan Ion.
7. autorizaţii pentru emisia poluanţilor în atmosferă (AEPA) pentru 4
întreprinderi:
1. Î.C.S. ”Bemol Retail” SRL., str. Mateevici, mun. Chişinău.
2. Î.C.S. ”Bemol Retail” SRL., com. Leuşeni, r-nul Hînceşti.
3. Î.C.S. ”Bemol Retail” SRL., s. Sculeni, r-nul Ungheni.
4. .Î.C.S. ”Bemol Retail” SRL., com. Stăuceni, extravilan, drumul M21,
Chişinău-Dubăsari-Poltava, km.15+050-15+110 (partea dreaptă).
Efectuat:
mai multe controale ecologice cu ieşire la faţa locului şi s-a întocmit
două acte de inspectare.
o deplasare în rl Orhei şi rl Ungheni.
Expediat:
răspuns la solicitarea Procuraturii Generale cu referire la activitatea Î.M.
,,Cristal Nord”, or.Otaci.
răspuns la solicitarea BNS cu referire la prezentarea datelot de emisii de
la transport pentru anul 2015.
răspuns la solicitarea Ministerului Economieii cu referire la examinarea
proiectului HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind
procedurile de conlucrare a autorităţilor de spraveghere a pieţei şi
Serviciului Vamal.
dosarul contravenţional intentat în privinţa Î.M. ,,Cristal Nord” din or.
Otaci.
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dosarul contravenţional intentat în privinţa S.R.L. ,,Hidrojoraj” din or.
Chişinău.
răspunsul la petiţia dlui Anatolie Banaru domiciliat pe str. Solidarităţii,
14, mun. Chişinău privind avizarea proiectului de reconstrucţie
(renovare) al bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, bd. Constantin Negruzzi şi str.
Vasile Alecsandri, mun. Chişinău.
propuneri la solicitarea Ministerului Mediului privind completarea unor
acte legislative.
Participat:
la şedinţa de lucru al Ministerului Mediului, în vederea examinării
Planului de acţiuni.
la cursul de instruire „ Supravegherea pieţii. Evaluarea resurselor”.
la şedinţa organizată de către Ministerul Mediului gestiunea resurselor
de apă, inclusiv a riscurilor de inundaţii.
la şedinţa organizată de către Ministerul Mediului cu privire la
inventarierea terminalelor petroliere, regulamentul privind controlul
emisiilor de compuşi organici volatili.
la şedinţa de lucru privind examinarea stadiului de realizare a pct. 12.13
şi a pct. 12.14 din Planul de acţiuni al Ministerului Mediului pe anul
2016.
Încheiat:
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Iaţco Tatiana 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, prejudiciul cauzat mediului constituie 840 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Usatîi Eugen pentru
tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122,
alin (2), Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de
1 000 lei, prejudiciul cauzat mediului constituie 4032 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Ostafii Alexandru
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 200 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Ladan Valeriu 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 200 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Grosu Alexandru
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 200 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Pruteanu Maxim 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. Zagoret Vasile pentru
încălcarea regimului de protecţie a apelor în temeiul art. 109, alin. (3),
Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 400 lei.
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b) Probleme de asistență și dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
2

3.

Resurse
umane
Financiară
Juridică

Numărul de personal - 298
Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 231, 0 mii lei.
Au examinat:
indicaţia Ministrului nr. 399-c din 22 iunie privind examinarea
suplimentară a proiectului HG „Cu privire la modificarea şi completarea
HG nr.150 din 2 martie, 2010”, fiind perfectat răspunsul conform
competenţei.
petiţia SRL „Frizarius-Com”, fiind perfectat răspunsul conform
competenţei.
solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr. 03/11414 din 17.06.2016 privind examinarea şi avizarea proiectului HG cu
privire la aprobarea Regulamentului de emitere a certificatului de
urbanism pentru proiectare şi autorizaţie de construire/desfiinţare pentru
lucrările de utilitate publică de interes naţional, fiind perfectat avizul în
limitele competenţei.
solicitarea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 36/01-06/1176 din
17.06.2016 privind avizarea proiectului HG pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a
destinaţiei şi schimbul de terenuri, fiind perfectat avizul în limitele
competenţei.
Au perfectat:
solicitarea către Centrul de Telecomunicaţii Speciale privind crearea
utilizatorilor în cadrul platformei electronice ,,Registrul de Stat al
Controalelor pentru angajaţii IES”.
solicitarea către Pretura sec. Ciocana privind statulul terenului adiacent
lotului CCG, nr. 15 din str. Milescu-Spătaru, 2/1.
Au participat:
la 28.06.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe
cauza contravenţională Lipcan Victor către IES privind contestarea
procesului verbal.
la 28.06.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Curţii de Apel Chişinău pe
cauza civilă IES împotriva SRL „Remih&Co” privind recuperarea
prejudiciului.
la 28.06.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Curţii de Apel Chişinău pe
cauza civilă IES împotriva SRL ,,BIAL” privind contestarea actului
administrativ

1.

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.
a) Activități cotidiene – conform Regulamentelor subdiviziunilor și al IES.
Acțiuni
b) Activități cu planificare concretă:
și măsuri
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- 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 25.06- 30.06.2016.

Valeriu NANI,
Șef adjunct Inspectorat

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