MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 01.07.2016 până la 07.07.2016
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 253 acte de control;
oare
pe
au fost încheiate 159 procese-verbale ( art.109 al.1 –10; art.109 al.5
Inspecto– ; art.109 al.3 – 4; art.109 al.4 – 1; art.111 – 1; art.110 al.1 –1;
rat.
art.110 al.2 – 1; art.112 – 3; art.113 al.1 – ; art.113 al.3 – ; art.113
al.5 – 1; art.114 al.1 – ; art.114 al.2 – 1; art.114 al.5 – ; art.119 al.1 –
1; art.119 al.11 – ; art.115 al.1 – 2; art.115 al.3 – ; art. 116 al. 1 – 3;
art.116 al.2 – 7; art.117 al.1 – ; art. 120 – 2; art.122 al.1 – 9;
art.122 al.2 – 1; art.122 al.3 – 1; art 123 – ; art 126 – 1; art.127 al.1 –
3; 127 al.2 – ; art.128 al.1 – ; art. 128 al.2 – ; art. 130 – ; art. 134
– ; art.135 – 6; art.136 – 9; art.137 – ; art. 140 al. 1 – ; art.141 al.1
– ; art.141 al.3 – ; art.142 al.1 – 2; art.142 al.2 – 3; art.142 al.3 – 1;
art.142 al.10 – ; art.143 – 9; art. 144 – 2; art.146 – ; art.147 – 1;
art. 149 – ; art. 129 – ; art.154 al.1 – 57; art.155 al.1 – ; art.154
al.3 – 1; art.154 al.10 –2; art.154 al. 11 – ; art.153 – ; art.156 – 5;
art.181 – 5; art.182 - ; art. 349 - ; art. 95 al. 2 – ; art. 337 - 1 ).
au fost prestate servicii contra plată în valoare de 65 731 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 100 900 lei.
plata pentru poluarea mediului calculată este de 52 229 lei.
În contextul campaniei de salubrizare a localităților în această
săptămînă au fost efectuate 59 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:
- 22 autorizații de tăiere a arborilor;
- 16 autorizații de degajare a substanțelor poluante în
atmosferă;
- 2 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
- 10 avize ale expertizei ecologice de stat .
S-a participat în lucru a 29 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor și în lucru a 13 comisii de
recepție finală a obiectivelor.
Au fost examinate și s-a răspuns la 37 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 01 – 07 iulie, 2016 cancelaria Inspectoratului Ecologic de
Stat a înregistrat 112 documente la intrare, dintre care 26 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
- 18 doc.- direct prin curierul Ministerului Mediului;
- 8 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 – 25;
b) Ordine MM –1;
În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au
perfectat 41 scrisori, 6 dintre care în adresa Ministerului Mediului.
 Au fost efectuate 22 raiduri antibraconaj, încheiate 8 procese-verbale în
cadrul acestora.
au fost amplasate două 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 popolaţiei şi mediului
înconjurător”.
AE Chişinău - a participat la Publika TV , emisiunea ’’Ţara lui
Dogaru’’ cu tema: ,,Starea rîului Bîc şi influenţa lui asupra sănătăţii
populaţiei, animalelor. Petiţia cet. Satul Calfa, r-nul Anenii Noi N.Căpăţînă; la Radio Moldova, emisiunea ,,Matinal Naţional’’ cu
tema: ,,Poluarea rîului Bîc” - I. Bulmaga.

Examinat:
un proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la transmiterea şi
modificarea unor terenuri.
şi expertizat trei dosare a produselor de uz fitosanitar.
şi executat Dispoziţia nr. 12-d din 29.06.2016 privind desemnarea în
cadrul grupelor de lucru pentru fiecare regiune de management al
deşeurilor reprezentanţi din cadrul Agenţiilor şi Inspecţiilor Ecologice.
şi verificat suplimentul privind omologarea produselor de uz fitosanitar
şi a fertilizanţilor.
petiţia dlui Rusu Nicolai I., mun. Chişinău, str. Luncii, 2b privind
ocuparea ilegală a unui lot de pămînt.
petiţia dlui Vidraşcu Ion Ş. cu privire la încălcările comise de către cet.
Caraman Ion, locuitori ai s.Step-Soci, r-nul Orhei.
demersul Preturei sec. Ciocana, mun. Chişinău cu privire la ocuparea
abuzivă a terenului cu numarul cadastral 0100310484.
demersul către Ministerul Economiei cu privire la solicitarea iniţierii
procedurii controlului de stat la faţa locului.
petiţia unui grup de locuitori ai s. Teliţa, rl Anenii Noi privind solicitarea
de a coordona extragerea substanţelor minerale necesare la executarea
lucrărilor de reparaţie a drumului local, perimetrul UTA Teliţa.
demersul către Judecătoria sect. Rîşcani privind autorizarea cerceătrii la
faţa locului privind încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor .
demersul parvenit din partea "I.M.S.P.", str. T. Ciorbă, or. Chişinău
privind autorizarea tăierii de curăţire, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 4,42 m3 masă lemnoasă.
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Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea primăriei s. Mileşti, rl Nisporeni privind
autorizarea tăierii de igienă, fiind preconizată obţinerea unui volum de
151,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
Transferuri efectuate:
suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 5 documentaţii de proiect – 9 396 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 8 proiecte de execuţie.
Eliberate:
6 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
1. „Atelier pentru reparaţia tehnicii agricole şi spălătorie auto din
extravilanul s. Mitoc, r-nul Orhei”, persoana fizică Curchi Efim.
2. „Secţie de producere a uleiurilor din seminţe de struguri din str.
Bugeacului, 23, or. Ceadîr-Lunga” al S.R.L. „Azamet-Pro”.
3. „Forarea sondei arteziene în limitele administrativ-teritoriale ale s.
Avdarma, r-nul Comrat” al S.R.L. „Avdarma Proiect”.
4. „Alimentarea cu apă şi canalizaţie a mănăstirii din s. Stoicani, r-nul
Soroca „ Comunitatea Religioasă Parohia Ortodoxă „Înălţarea Sfintei
Cruci” din cadrul Bisericii Ortodoxe Autocefale Moldoveneşti din s.
Stoicani, r-nul Soroca.
5. „Reţele de canalizare şi staţia de epurare pe teren privat a S.R.L. „MaxVictor”, s. Saharna, r-nul Rezina” al S.R.L. „Max-Victor”.
6. „Staţie de producere a emulsiilor bituminoase cu depozitare a
materialelor de construcţie şi boxelor pentru repararea tehnicii cu regim
de înălţime P, situat în satul Ghidighici, extravilan”
Autorizaţii pentru emisia poluanţilor în atmosferă (AEPA) pentru 2
întreprinderi:
1. Î.C.S. „Petrom Moldova” S.A., s. Sculeni, r-nul Ungheni.
2. Î.C.S. ”Bemol Retail” SRL., s. Nimoreni, r-nul Ialoveni
Efectuat:
mai multe controale ecologice cu ieşire la faţa locului şi s-a întocmit
două acte de inspectare.
Expediat:
răspuns la solicitarea Preşedintelui rl Criuleni cu referire la prezenţa
ravenelor pe teritoriul s. Dubăsarii Vechi.
răspuns la solicitarea Primarului s. Chiştelniţa, rl Teleneşti cu referire la
atribuirea în proprietate publică a primăriei a terenului fondului apelor.
răspuns la solicitarea Ministerului Mediului cu referire la examinarea
proiectului metodologiei de determinare a aglomerărilor.
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Pregătit:
materiale la dosarul contravenţional intentat în privinţa S.R.L.
,,Hidroforaj” din or. Chişinău către Judecătoria sectorului Rîşcani.
Participat:
în grupele de lucru în cadrul proiectului ,,Elaborarea proiectelor de
management al deşeurilor solide în trei regiuni din Republica Moldova”
iniţiat de consorţiul COWI/GOPA.
la şedinţa Comisiei de experţi pentru înregistrarea produselor
biodistructive.
la Masa rotunda organizată de Ministerul Economiei în vederea
examinării Proiectelor de Hotărîre de Guvern
Înaintat:
propuneri în adresa Ministerului Mediului la studiul „Evaluarea
impactului de mediu şi social al proiectului gazoductului UngheniChişinău”.
Încheiat:
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Vremene Valentin pentru
încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, de
transportare şi de export al lemnului în temeiul art. 142, alin. (2) Cod
contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 600 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Ceban Vasile pentru
încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, de
transportare şi de export al lemnului în temeiul art. 142, alin. (1) Cod
contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 2000 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 – 198, 4 mii lei.
Au examinat:
petiţia dlui Hanchevici Leonid cu privire la solicitarea informaţiei asupra
prevederilor legale şi autorităţilor care autorizează construcţia obiectelor
de diferită menire, fiind perfectat răspunsul conform competenţei.
indicaţia Ministrului Mediului nr 399-c din 22.06.2016 cu privire la
demersul Guvernului RM referitor la examinarea suplimentară a
proiectului HG „Cu privire la modificarea şi completarea HG nr. 150 din
02.03.2010”, fiind perfectat avizul în limitele competenţei.
petiţia dnei Croitor Ludmila, fiind perfectat răspunsul în limitele
competenţei.
Au perfectat:
referinţa la cererea de recurs depusă de Malai Tudor împotriva Deciziei
Curţii de Apel Chişinău.
cererea de chemare în judecată împotriva SRL „Planeta Cafea” privind
recuperarea prejudiciului cauzat mediului .
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Au participat:
la 04.07.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe
cauza civilă Căpăstru Gheorghe către IES privind contestarea actului
administrativ.
la 05.07.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe
cauza contravenţională Pavlenco V. împotriva IES privind contestarea
procesului verbal.
la 06.07.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Curţii de Apel Chişinău pe
cauza civilă IES împotriva dnei Magla Angela privind recuperarea
prejudiciului cauzat mediului.
la 06.07.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe
cauza contravenţională Dudca Marian împotriva IES privind contestarea
actului administrativ.
la 08.07.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Curţii de Apel Chişinău pe
cauza contravenţional SRL ,,Astra-K” împotriva IES privind anularea
procesului verbal.
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 01.07- 07.07.2016.
Igor TALMAZAN,
Șeful Inspectoratului
Ex. D.Osipov
0-22-22-69-51
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