MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 29.07.2016 până la 04.08.2016
Igor TALMAZAN, şeful Inspectoratului Ecologic de Stat;
tel: 226941; fax: 226915.
mediu@ies.gov.md; str. Constantin Tănase, 9

Nr
.

1.

Compo
nenta
I.

Material descriptiv
Activităţi curente de mediu ale direcţiilor şi secţiilor specializate ale IES.

a) Generalizarea activităţii subdiviziunilor IES, inclusiv A/I Ecologice.
Realizări Realizări mai importante din activitatea de bază:
totalizatau fost încheiate 118 procese-verbale ( art.109 al.1 –3; art.109 al.5
oare
pe
– ; art.109 al.3 – 4; art.109 al.4 – ; art.111 – 3; art.110 al.1 –;
Inspectoart.110 al.2 – ; art.112 – 1; art.113 al.1 – ; art.113 al.3 – ; art.113
rat.
al.5 – ; art.114 al.1 – ; art.114 al.2 – 1; art.114 al.5 – ; art.119 al.8 –
1; art.119 al.1 – 3; art.115 al.1 – 3; art.115 al.3 – 1; art. 116 al. 1 –
3; art.116 al.2 – ; art.117 al.1 – ; art. 120 – ; art.122 al.1 – 11;
art.122 al.2 – 2; art.122 al.3 – ; art 123 – ; art 126 – ; art.127 al.1 – ;
127 al.2 – 7; art.128 al.1 – ; art. 128 al.2 – 1; art. 130 – ; art. 134 –
; art.135 – ; art.136 – 4; art.137 – 3; art. 140 al. 1 – ; art.141 al.1 – ;
art.141 al.3 – ; art.142 al.1 – ; art.142 al.2 – 3; art.142 al.3 – ; art.142
al.10 – ; art.143 – 3; art. 144 – 1; art.146 – ; art.147 – ; art. 149 – ;
art. 129 – ; art.154 al.1 – 42; art.155 al.1 – ; art.154 al.3 – ; art.154
al.10 –2; art.154 al. 11 – 1; art.153 – ; art.156 – 11; art.181 – 3;
art.182 - ; art. 349 - ; art. 95 al. 2 – ; art. 337 - 1 ).
au fost prestate servicii contra plată în valoare de 83 685 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 129 700 lei.
plata pentru poluarea mediului calculată este de 60 162 lei.
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 37 raiduri de salubrizare în primării şi
localităţi.
Alte activităţi au fost realizate în volum deplin pe măsura adresărilor
beneficiarilor sau petiţionarilor fără întîrziere.
În această perioadă s-au eliberat:
- 31 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 13 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 1 autorizaţie de folosinţă specială a apei;
- 17 avize ale expertizei ecologice de stat .
S-a participat în lucru a 33 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 31 comisii de
recepţie finală a obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 29 petiţii parvenite în
subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale.
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Cazuri
relevante
2.

1.

Articole,
emisiuni

Acţiuni şi
măsuri
curente
de mediu.

În perioada 29 iulie – 04 august, 2016 cancelaria Inspectoratului
Ecologic de Stat a înregistrat 68 documente la intrare, dintre care 20 au
parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
- 12 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 – 18;
b) Ordine MM – 2;
În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au
perfectat 49 scrisori, 17 dintre care în adresa Ministerului Mediului.
 Au fost efectuate 23 raiduri antibraconaj, încheiate 10 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 cet. Arhip Constantin privind autorizarea
tăierii de igienă, fiind preconizată obţinerea unui volum de 4,89 m3
masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea Preturii sectorului Botanica privind
autorizarea tăierii de igienă, fiind preconizată obţinerea unui volum de
10,12 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea Preturii sectorului Botanica privind
autorizarea tăierii de igienă, fiind preconizată obţinerea unui volum de
16,41 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
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 60 MW ”, nr.
1245 din 22.07.16.
adresarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor privind
acceptarea construcţiei unei haznale impermiabile pentru deversarea
apelor uzate de la laboratorul Punctului de Inspecţie la Frontieră
„Criva”. nr. 1245 din 22.07.16.
şi expertizat cinci dosare a produselor de uz fitosanitar.
două dosare cadastrale cu privire la transmiterea şi modificarea unor
terenuri.
un proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea
Regulamentului sanitar privind protecţia sănătăţii lucrătorilor împotriva
riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerogeni sau mutageni la
locul de muncă.
petiţia Întovărăşirii Pomicule „Lumina” referetor la înhumarea, arderea
pe timp de noapte a deşeurilor de producere inclusiv şi arderea păsărilor
moarte de către S.A „Floreni”.
adresarea S.R.L. „Cosmovis” referitor la procedura de nimicire a
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producţiei rebutate.
demersul G.Ţ „Morari Vasile Ion” cu privire la efectuarea expertizei
ecologice suplimentare.
demersul Preturei Centru privitor la ocuparea abuzivă a terenului.
solicitare către Inspecţia Ecologică Nisporeni privitor la examinarea
petiţiei cet. Trocin Grigore.
două demersuri adresate Ministerului Economiei privitor la avizarea
controalelor de stat la faţa locului.
cererea S.R.L. ,,Grand Oil” rl Taraclia, or.Tvardiţa în vederea
posibilităţii amplasării a unei staţii de alimentare cu carburanţi.
cererea S.R.L. ,,Testare Nord”, or. Lipcani, rl Briceni privind
posibilitatea amplasării unei staţii de testare a automobilelor.
Transferuri efectuate:
suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 5 documentaţii de proiect – 13590,0 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:
11 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
1. „Proiectarea reţelei de apă a satului Cozeşti, r-nul Sîngerei”, primăria
comunei Grigorăuca.
2. „Uzina de producere a amestecului uscat pentru finisaj în construcţii din
str. Mihai Viteazul, nr.31, or. Floreşti” al S.R.L. „Azaleos”.
3. „Iazuri acumulatoare de apă pe terenul dlui E. Levinţa, s. Piatra, r-nul
Orhei”, persoana fizică Eduard Levinţa.
4. „Reparaţia drumului L580.1, drum de acces, s. Suric, tronsonul prin
satul Sagaidac, r-nul Cimişlia cu lungimea de 1,0 km”, primăria satului
Sagaidac.
5. „Reabilitarea drumului L580, Mihailovca-Sagaidac-Valea Perjei,
145+900-km.15+700 (drum de acces la cimitir, în satul Sagaidac), r-nul
Cimişlia”, primăria satului Sagaidac.
6. „Construcţia drumului local din satul Sagaidac, r-nul Cimişlia cu
lungimea de 2,5 km”, primăria satului Sagaidac.
7. „Servicii de proiectare la efectuarea lucrărilor de reparaţie a drumurilor
L 580.1, sector s. Suric, s. Sagaidac, r-nul Cimişlia”, primăria satului
Suric.
8. „Construcţia staţiei de epurarea a apelor pluviale pe teritoriul
Aerodromului Internaţional Chişinău”; al S.R.L „Avia-Invest”.
9. ,,Reconstrucţia grădiniţei de copii nr.6 „Lăstărel” din or. Făleşti cu
trecerea la sistemul de încălzire pe bază de biomasă şi instalarea
panourilor solare”, PNUD.
10. „Exploatarea zăcămîntului de calcar brut pentru construcţii „Cunicea” şi
recultivarea carierei din s. Japca, r-nul Floreşti” al S.R.L. „Izvorul din
piatră”.
11. ,,Amplasarea unui post de alimentare cu gaz lichifiat cu capacitate
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redusă în complex cu SAC din str. T. Vladimirescu, 55, sec. Buicani,
mun. Chişinău" al SRL ,,PICTROL”, str. Tighinei, 39, mun. Chişinău.
Autorizaţie pentru emisia poluanţilor în atmosferă (AEPA) pentru 1
întreprindere: „Alexei Grigore” S.R.L., str. Ştefan cel Mare, 92 b, or.
Străşeni, nr. 2010 din 02.08.2016.
Efectuat:
mai multe controale ecologice cu ieşire la faţa locului şi s-a întocmit
două acte de inspectare.
Pregătit:
răspuns la solicitarea Procuraturii sec. Botanica mun Chişinău cu referire
la lichidarea încălcărilor la spălătoriile auto din sec. Botanica.
răspuns la solicitarea ,,Apele Moldovei” cu referire la elaborarea şi
aprobarea modelului de Aviz în domeniul apelor.
răspuns la petiţia dnei Nina Dereveanco, Î.P.,, Crîngul Privighetorilor”
din s. Izbeşte, rl Criuleni cu referire la verificarea legalităţii forării unei
sonde arteziene din teritoriu.
verificarea legalităţii obiectivului dlui Ion Pîrău, str. Bucovinei, com
Stăuceni, mun. Chişinău.
demers către Ministerul Economiei referitor la iniţierea procedurii de
control de stat în legătura cu petiţia deputatului în Parlament Vasile
Bolea, verificarea legalităţii în domeniul protecţiei apelor de către GŢ
,,Donos Iacob Trifan” din s. Chişteliniţa, rl Teleneşti.
Partcipat:
în cadrul raidului pentru stabilirea legalităţii colectării plantelor
medicinale de către gospodăriile silvice.
Încheiat:
un proces-verbal cu privire la contravenţie Î.S.C. "Silva-Răzeni" 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 2000 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie Î.S. "Teleneşti" 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 2000 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie Î.S. "Orhei" 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
2000 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie Î.S. "Bălţi" 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
2000 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie Î.S. "Chişinău" 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 2000 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie Î.S."Silva-Centru" Ungheni
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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 2000 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Pînzari Constantin 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 400 lei.
un proces-verbal pe art. 156, CC ( complex) pe persoana fizică Ion
Pîrău, mun. Chişinău, com. Stăuceni, str Bucovinei pentru lipsa
expertizei ecologice de stat, fiindu-i aplicată o amendă în sumă de 2000
lei.
un proces-verbal pe art. 111, CC ( apa), S.C ,,Agrif Trans”, Ruseştii
Noi, rl Ialoveni ( încălcarea regulilor exploatarea construcţiilor
hidrotehnice, fiindu-i aplicată o amendă în sumă de 2000 lei.
b) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
2

3.

Resurse
umane
Financiară
Juridică

Numărul de personal - 298
Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 407, 6 mii lei.
Au examinat:
solicitarea executorului judecătoresc Olga Delev privind executarea
titlurilor judecătoreşti, fiind perfectat răspunsul conform competenţei.
indicaţia viceministrului privind încheierea judecătoriei Botanica din 07
iulie, 2016, fiind perfectat răspunsul conform competenţei.
solicitarea Ministerului Mediului privind examinarea şi avizarea
proiectului de lege a fondului cinegetic şi protecţia vînatului, urmează a
fi perfectat avizul în limitele competenţei.
solicitarea Ministerului Mediului privind examinarea problemei abordate
în demersul Asociaţiei Naţionale a Producătorilor de culturi cerealiere din
R Moldova, urmează a fi perfectat răspunsul.
Au participat:
la 04.08.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Curţii de Apel Chişinău pe
cauza civilă Musteaţă Grigorie către IES privind încasarea prejudiciului
material şi moral.

1.

Expertiza juridică:
a fost coordonată emiterea a circa 30 acte administrative ale IES cu
asigurarea legalităţii acestora.
2. Planificarea activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu A/I Ecologice
pentru săptămîna următoare.
a) Activităţi cotidiene – conform Regulamentelor subdiviziunilor şi al IES.
Acţiuni
b) Activităţi cu planificare concretă:
şi măsuri
- Examinarea petiţiilor cu ieşire pe teren.
- Elaborarea autorizaţiilor de folosinţă specială a apei.
- Verificarea rapoartelor săptămînale cu privire la controalele planificate şi
inopinate.
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Text standard despre profilul instituţiei (cuprinde informaţii care ajută la definirea contextului în
care respectiva organizaţie performează):
Denumirea organizaţiei: Inspectoratul Ecologic de Stat
Structura organizatorică, principalele divizii, subsidiare: AE Chişinău, AE Bălţi, AE
Cahul, UTA Găgăuzia, IE Anenii Noi, IE Basarabeasca, IE Briceni, IE Cantemir, IE
Cimişlia, IE Criuleni, IE Călăraşi, IE Căuşeni, IE Donduşeni, IE Drochia, IE
Dubăsari, IE Făleşti, IE Floreşti, IE Edineţ, IE Glodeni, IE Hînceşti, IE Ialoveni, IE
Leova, IE Nisporeni, IE Ocniţa, IE Orhei, IE Rezina, IE Rîşcani, IE Ştefan Vodă, IE
Sîngerei, IE Soroca, IE Străşeni, IE Şoldăneşti, IE Taraclia, IE Teleneşti, IE Ungheni.
locaţia sediului principal, telefon, fax, email: Chişinău, str. Constantin Tănase 9; 226941,
226915, ies@mediu.gov.md
forma juridică de înregistrare, dacă există servicii prestate: Instituţie publică (prestează
servicii de mediu);
mărimea organizaţiei, numărul angajaţilor: Instituţie desconcentrată în teritoriu; 298
angajaţi.
Anexa 1. Informaţie cu privire la rezultatele raidurilor efectuate în perioada 29.07- 04.08.2016.

Igor TALMAZAN,
Şeful Inspectoratului

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