MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 22.07.2016 până la 28.07.2016
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 160 procese-verbale ( art.109 al.1 –13; art.109 al.5
oare
pe
– ; art.109 al.3 – 6; art.109 al.4 – ; art.111 – ; art.110 al.1 –1;
Inspectoart.110 al.2 – 5; art.112 – ; art.113 al.1 – ; art.113 al.3 – 1; art.113
rat.
al.5 – 1; art.114 al.1 – ; art.114 al.2 – 6; art.114 al.5 – ; art.119 al.8 –
; art.119 al.1 – 1; art.115 al.1 – ; art.115 al.3 – 10; art. 116 al. 1 – 2;
art.116 al.2 – 3; art.117 al.1 – ; art. 120 – 2art.122 al.1 – 10;
art.122 al.2 – ; art.122 al.3 – ; art 123 – 1; art 126 – ; art.127 al.1 –
1; 127 al.2 – 3; art.128 al.1 – ; art. 128 al.2 – ; art. 130 – ; art. 134
– ; art.135 – 1; art.136 – 7; art.137 – 2; art. 140 al. 1 – ; art.141 al.1
– ; art.141 al.3 – ; art.142 al.1 – 2; art.142 al.2 – 1; art.142 al.3 – ;
art.142 al.10 – ; art.143 – 9; art. 144 – 2; art.146 – ; art.147 – 3;
art. 149 – 1; art. 129 – ; art.154 al.1 – 54; art.155 al.1 – ; art.154
al.3 – ; art.154 al.10 –; art.154 al. 11 – ; art.153 – ; art.156 – 10;
art.181 – 1; art.182 - ; art. 349 - 1; art. 95 al. 2 – ; art. 337 - ).
au fost prestate servicii contra plată în valoare de 96 618 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 165 300 lei.
plata pentru poluarea mediului calculată este de 29 571 lei.
În contextul campaniei de salubrizare a localităților în această
săptămînă au fost efectuate 54 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:
- 46 autorizații de tăiere a arborilor;
- 14 autorizații de degajare a substanțelor poluante în
atmosferă;
- 3 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
- 16 avize ale expertizei ecologice de stat .
S-a participat în lucru a 50 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor și în lucru a 31 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 22 – 28 iulie, 2016 cancelaria Inspectoratului Ecologic de
Stat a înregistrat 54 documente la intrare, dintre care 20 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
- 8 doc.- direct prin curierul Ministerului Mediului;
- 12 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 – 18;
b) Hotărîri de Guvern – 2;
În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au
perfectat 49 scrisori, 19 dintre care în adresa Ministerului Mediului.
 Au fost efectuate 27 raiduri antibraconaj, încheiate 15 procese-verbale în
cadrul acestora.
au fost amplasate cinci materiale pe site-ul IES.
au fost amplasate materiale pe Facebook.

Examinat:
demersul parvenit din partea primăriei mun. Chişinău pentru Ansamblul
Naţional Academic de Dansuri Populare "Joc" mun. Chişinău, str.
Mesager, 2 privind autorizarea tăierii de igienă, fiind preconizată
obţinerea unui volum de 0,5 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea Primăriei comunei Sîngera, mun. Chişinău
privind autorizarea tăierii de curăţire, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 8,91 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
şi expertizat patru dosare a produselor de uz fitosanitar.
două dosare cadastrale cu privire la transmiterea şi modificarea unor
terenuri.
adresarea S.R.L. „ProalfaService” privind lista obiectivelor de stocare a
deşeurilor.
informaţia către Ministerul Mediului referitor la activitatea ilegală în
domeniul folosirii şi protecţiei subsolului a S.R.L. „Sampdoria”, S.R.L.
„Dunărea-Prut” şi Lipcan Pavel, locuitor al s. Medeleni, rl Ungheni.
petiţia cet. Ruslan Bostan, locuitor al s. Costuleni, rl Ungheni către
Inspectoratul Naţional de Patrulare al IGP referitor la activitatea ilegală
în domeniul folosirii şi protecţiei subsolului în extravilanul s. Medeleni,
rl Ungheni.
petiţia privind încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor pe terenul
agricol cu o suprafaţă de 1.494 ha, numărul cadastral 5525101.407,
situat în extravilanul s. Pojăreni, rl Ialoveni.
petiţia cet. Crucerescu Parascovia, domiciliată în satul Piatra Albă, rl
Ialoveni referitor la poluarea mediului de către vecini.
petiţia Întovărăşirii Pomicole „Lumina” referitor la înhumarea, ,,arderea
pe timp de noapte a deşeurilor de producere inclusiv şi arderea păsărilor
moarte de către S.A „Floreni”.
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Transferuri efectuate:
suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 4 documentaţii de proiect – 11 394 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 12 proiecte de execuţie.
Eliberat:
6 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
1. „Reţele de canalizare şi staţia de epurare pentru liceul teoretic şi
grădiniţa de copii din s. Antoneşti, r-nul Ştefan Vodă”, primăria satului
Antoneşti.
2. „Forarea sondei arteziene în scopul aprovizionării cu apă a comunei
Şuri, r-nul Drochia (s. Şurii Noi şi s. Şuri)”, primăria com. Şuri.
3. „Construcţia centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la
centrul comunitar multifuncţional din or. Donduşeni”, PNUD.
4. „Construcţia centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la
spitalul raional Soroca”, PNUD.
5. „Construirea centralei termice cu arderea biocombustibilului solid şi
instalarea panourilor solare la grădiniţa de copii din or. Mărculeşti, r-nul
Floreşti” PNUD.
6. „Reabilitarea unor sectoare a rețelelor exterioare de alimentare cu apă și
forarea sondei arteziene din s. Mașcauți, r-nul Criuleni” al Primăriei s.
Mașcauți, r-nul Criuleni.
Efectuat:
mai multe controale ecologice cu ieşire la faţa locului şi s-a întocmit
două acte de inspectare.
Pregătit:
răspuns la solicitarea Ministrului Mediului din 11.07.16 de examinare a
documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului (EIM) a
activităţii planificate „Construirea şi funcţionarea Centralei Electrice
Eoliene (CEE) „Cotiujeni” cu puterea totală instalată de 60MW ”.
răspuns la demersul parvenit de la Ministerul Mediului nr. 2098 din
14.07.16 privind solicitarea primăriei mun. Bălţi de efectuare a
auditului ecologic la rampa de deşeuri solide a urbiei de pe terenurile
primărielor Bilicenii-Vechi şi Ţambula, r-nul Sîngerei.
răspuns la solicitarea Ministrului Mediului nr. 2125 din 14.07.16
privind solicitarea Î.S. „Portul Fluvial Ungheni” de coordonare a
lucrărilor de restabilire, adîncire şi ranfluare a cursului r. Prut la km.
405-400.
răspuns la solicitarea Ministrului Mediului 2118 din 14.07.2016 de
examinare a documentaţiei privind evaluarea impactului asupra
mediului (EIM) a activităţii planificate „Studiu privind impactul
exploatării de nisipuri şi pietrişuri din perimetrul Dămideni I, comuna
Romaneşti, judeţul Botoşani, asupra ecosistemului acvatic al râului
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Prut” şi „Studiu privind impactul exploatării de nisipuri şi pietrişuri din
perimetrul Dămideni II, comuna Romaneşti, judeţul Botoşani, asupra
ecosistemului acvatic al râului Prut”.
răspuns la solicitarea Inspecţiei Ecologice Ungheni privind examinarea
şi acordarea proiectului de execuţie de extragere a zăcămîntului complex
de nisip degresant şi argilă „Ungheni III” atribuit de Ministerul Mediului
în folosinţă SRL „Floarea Pietrei” în baza contractului nr. 195 din
19.09.2014.
răspuns la solicitarea S.R.L.,, Gorobica Agro”, or. Criuleni cu referire la
posibilitatea irigării din bazinul acvatic din localitate.
răspuns la cererea S.R.L. ,,Triagrolux” s. Volontir, rl Ştefan-Vodă cu
referire la posibilitatea proiectării unei aducţiuni a apei din localitate.
răspuns la solicitarea Ministerului Mediului privind examinarea petiţiei
unui grup de locătari din str-la Nichita Smochină, or. Chişinău cu
referire la verificarea construirii individuale a sectorului locativ din str
.Ciocîrlia or. Chişinău.
Partcipat:
în cadrul raidului pentru stabilirea legalităţii colectării plantelor
medicinale de către gospodăriile silvice.
Încheiat:
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Cocarcea Gheorghe
pentru încălcarea modului de folosire a fondului de exploartare, de
recoltare, de transportare şi de expăort al lemnului în temeiul art. 142,
alin. (2) Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de
400 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Pahomi Constantin
pentru încălcarea modului de folosire a fondului de exploartare, de
recoltare, de transportare şi de export a lemnului în temeiul art. 142,
alin. (1) Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de
4 000 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţi Î.S.C. Străşeni pentru
încălcarea regulilor de folosire a obiectelor fondului forestier în temeiul
art. 127, alin. (2) Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în
mărime de 2 000 lei.
un proces-verbal pe art. 156 CC (complex), S.R.L. ,,Danatpret” mun.
Chişinău, com. Stăuceni, str. Bucovinei pentru lipsa expertizei ecologice
de stat, fiindu-i aplicată o amendă în sumă de 8 000 lei.
un proces-vebal pe art. 127 al. 2, CC ( flora), - Întreprinderii de Stat
Silvo-Cinegetică ,,Străşeni” pentru încălcarea regulilor de folosire a
obiectelor fondului forestier, fiindu-i aplicată o amendă în sumă de 2000
lei.
un proces-verbal pe art. 127 al 2, CC ( flora), Întreprinderii de Stat
pentru Silvicultură Chişinău pentru încălcarea regulilor de folosire a
obiectelor fondului forestier, fiindu-i aplicată o amendă în sumă de
2000 lei.
b) Probleme de asistență și dezvoltare. (Aparatul Central) .
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2

3.

Resurse
umane
Financiară
Juridică

Numărul de personal - 298
Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 93, 3 mii lei.
Au examinat:
cererea prealabilă a cet. Anatolie Motruc privind anularea actului
administrativ, fiind perfectat răspunsul în limitele competenţei.
cererea ,,MAIS” SRL referitor la monitorizarea şi supravegherea
deplasării mistreţilor în afara fondului forestier şi a daunelor cauzate de
aceştia, fiind perfectat împreună cu DIFF răspunsul în limitele
competenţei.
cererea de repunere în funcţie a cet. Coadă Anatolie, fiind solicitată de la
Curtea de Apel Chişinău Decizia integrală.
solicitarea Î.S. ,,Direcţia Bazinieră de Gospodărire a Apelor”, fiind
perfectat răspunsul în limitele competenţei.
Au perfectat:
referinţa pe dosarul civil ,,Grigore Musteaţă” vs IES privind încasarea
prejudiciului moral şi material.
acte procedurale pe dosarul contravenţional ,,Oleg Turevici” vs IES
privind anularea procesului-verbal cu privire la contravenţie şi a deciziei
agentului constatator.
acte procedurale pe dosarul civil ,,Gheorghe Căpăstru” vs IES privind
anularea actelor administrative şi încasarea prejudiciilor.
Au participat:
la 25.07.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe
cauza civilă Fediuc Valentin către IES şi Ministerul Mediului privind
obligarea pîrîţilor să întreprindă acţiuni şi să recupereze prejudicii.
la 27.07.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe
cauza civilă ,,Gheorghe Căpăstru” către IES privind anularea actelor
administrative şi recuperarea prejudiciilor.
Expertiza juridică:
a fost coordonată emiterea a circa 25 acte administrative ale IES cu
asigurarea legalităţii acestora.

1.

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.

5

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 22.07- 28.07.2016.

Valeriu NANI,
Șef adjunct al Inspectoratului

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