MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 12.08.2016 până la 18.08.2016
Igor TALMAZAN, şeful Inspectoratului Ecologic de Stat;
tel: 226941; fax: 226915.
mediu@ies.gov.md; str. Constantin Tănase, 9
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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 191 procese-verbale ( art.109 al.1 –5; art.109 al.5 –
oare
pe
; art.109 al.3 – 3; art.109 al.4 – 3; art.111 – 3; art.110 al.1 – 3;
Inspectoart.110 al.2 – 2; art.112 – ; art.113 al.1 – ; art.113 al.3 – ; art.113
rat.
al.5 – ; art.114 al.1 – 4; art.114 al.2 – 4; art.114 al.5 – ; art.119 al.8 –
; art.119 al.1 – ; art.115 al.1 – ; art.115 al.3 – 3; art. 116 al. 1 – 1;
art.116 al.2 – 11; art.118 – ; art. 120 – ; art.122 al.1 – 7; art.122
al.2 – 2; art.122 al.3 – ; art 123 – ; art 126 – ; art.127 al.1 – 3; 127
al.2 – ; art.128 al.1 – 1; art. 128 al.2 – ; art. 130 – ; art. 131 – 1;
art.135 – 8; art.136 – 10; art.137 – 1; art. 140 al. 1 – ; art.141 al.1 –
; art.141 al.3 – ; art.142 al.1 – 8; art.142 al.2 – 3; art.142 al.3 – ;
art.142 al.10 – ; art.143 – 9; art. 144 – 5; art.146 – ; art.147 – 3;
art. 149 – ; art. 129 – ; art.154 al.1 – 75; art.155 al.1 – 1; art.154
al.3 – 2; art.154 al.10 –2; art.154 al. 11 – ; art.153 – ; art.156 – 6;
art.181 – 3; art.182 - ; art. 349 - ; art. 95 al. 2 – ; art. 337 - ).
au fost prestate servicii contra plată în valoare de 84 773 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 107 000 lei.
plata pentru poluarea mediului calculată este de 27 282 lei.
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 41 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:
- 27 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 7 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 2 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
- 23 avize ale expertizei ecologice de stat .
S-a participat în lucru a 28 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 15 comisii de
recepţie finală a obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 41 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 12– 18 august, 2016 cancelaria Inspectoratului Ecologic de
Stat a înregistrat 54 documente la intrare, dintre care 19 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
- 13 doc.- direct prin curierul Ministerului Mediului;
- 6 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 – 17;
b) Hotărîri de Guvern – 2;
În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au
perfectat 42 scrisori, 11 dintre care în adresa Ministerului Mediului.
 Au fost efectuate 20 raiduri antibraconaj, încheiate 14 procese-verbale în
cadrul acestora.
au fost amplasate trei materiale pe site-ul IES.
au fost amplasate materiale pe Facebook.
Examinat:
demersul parvenit din partea cetăţanului Paladi Constantin privind
autorizarea tăierii de igienă a unui arbore de specie cireş din
bulevardul Cuza-Vodă, 19/1 mun. Chişinău, fiind preconizată
obţinerea unui volum de 0,22 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
şi expertizat patru dosare a produselor de uz fitosanitar.
un dosar cadastral cu privire la transmiterea şi modificarea unor terenuri.
trei dosare a produselor biodistructive.
solicitarea Deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, dl
Lebedinschi Adrian Mihail referitor la remiterea informaţiei privind
măsurile care au fost întreprinse de către Guvern pentru a delimita
hotarele terenurilor înmlăştinite, precum şi terenurile proprietate publică
pe teritoriul Republicii Moldova.
petiţia doamnei Mariana Busuioc referitor la utilizarea produselor de uz
fitosanitar pentru protecţia trandafirilor şi pomilor fructiferi de către
vecinul ei cet. Carovaţchi.
proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege
pentru ratificarea Convenţiei de la Minamata cu privire la mercur.
sesizarea Serviciului de Informaţii şi Securitate privind păstrarea
pesticidelor cu termen expirat la depozitul de pe teritoriul Centrului de
Instruire ,,Zagarancea”, r-nul Ungheni.
cererea S.R.L. ,,Andextrans Nord”, s. Iablona, rl Glodeni în vederea
posibilităţii reconstrucţiei bazinului de acumulare a apei din teritoriu.
solicitarea Ministerul Mediului cu privire la controalele ecologice care
au fost efectuate în ariile naturale protejate de stat în perioada 01
septembrie, 2015 – 15 august, 2016 şi i s-a dat răspuns.
cererea parvenită de la S.A. „Apă-Canal Chişinău” din strada
Albişoara, 38 şi s-a dat răspuns.
interpelarea parvenită de la Inspectoratul de Poliţie Ştefan Vodă din
strada Grigore Vieru, 6/1 şi s-a dat răspuns.
solicitarea parvenită de la A.O. „Viitorul Verde” din strada Ion
Creangă, 72, apartamentul 54 şi s-a dat răspuns.
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Transferuri efectuate:
suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 2 documentaţii de proiect – 3 294 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:
10 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
1. „Reconstrucţia parţială a atelierului servicii auto existent în spălătorie
auto din str. Mihai Moraru, 87a, or. Hînceşti” al „Sergoban” S.R.L.,
Şleahul Mreşenilor, 4a, or. Hînceşti.
2. „ Construcţia drumurilor locale din or. Străşeni, cu lungimea de 3,384
km”, primăria or. Străşeni.
3. „Reparaţia capitală a străzii Ştefan cel Mare din or. Străşeni” al Primărei
or. Străşeni.
4. „Construcţia reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare din s. Climăuţi,
r-nul Donduşeni”, primăria satului Climăuţi.
5. „Sondă arteziană, turn de apă, bazin tehnologic de acumulare a apei pe
terenul din extravilanul s. Rusenii Noi, r-nul Ialoveni” al S.R.L. „AgrifTrans”.
6. ,,Apeduct Bălţi-Sîngerei. Etapa III” al Consiliul raional Sîngerei.
7. „Apeduct magistral pentru localităţle Rădoaia, Drăgăneşti, Cotiujenii
Mici, raionul Sîngerei din conducta Bălţi-Sîngerei” al Consiliul raional
Sîngerei.
8. „Curăţarea albiei rîului Lunguţa în hotarele administrativ-teritoriale
(intravilan) ale or. Ciadîr-Lunga" al Primărei or. Ceadîr-Lunga.
9. „Alimentarea cu apă a or. Făleşti din rîul Prut (Lucrări de reabilitare II)”,
Consiliu raional Făleşti.
10. ,,Amenajarea şi consolidarea luncii rîuleţului din centrul satului
Onişcani, r-nul Călăraşi” al Primăriei com. Onişcani, r-nul Călăraşi.
Aviz negativ.
Efectuat:
un control inopinat la I.D.T. ,,Bardar”, r-nul Ialoveni cu întocmirea unui
proces-verbal conforrm art. 154 alin. (10).
o deplasare în r-nul Ungheni şi mun. Bălţi privind activitatea
gospodăriilor silvice.
mai multe controale ecologice cu ieşire la faţa locului şi s-a întocmit
un act de inspectare.
Pregătit:
răspuns la petiţia unui grup de locatari din str. Milescu-Spătaru, 23,
mun. Chişinău privind dimensiunile ZPS a blocului locativ.
răspuns la interpelarea deputatului în Parlamentul RM, dl Odnostalco
Vladimir privind petiţia cetăţenilor din str. Milescu-Spătaru, căror le-au
fost îngrădite drepturile de SC „Adero-Impex” SRL.
răspuns la solicitarea S.A. ,,Incomlac”, or. Bălţi cu referire la admiterea
folosirii sondei arteziene a întreprinderii.
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răspuns la sesizarea situaţiei excepţionale în asigurarea cu apă a or.
Glodeni.
răspuns la solicitarea Ministerului Transportului şi Infrastructurii
Drumurilor referitor la examinarea şi avizarea proiectului de lege
privind executarea lucrărilor de curăţare şi întreţinere a căii navigabile
pe rîul Prut km 4005-400.
interpelarea către Procuratura Anticorupţiei cu privire la materialele ce
ţin de export neautorizat de plante medicinale de către Întreprinderea
pentru Silvicultură din Edineţ.
Partcipat:
la 17 august, 2016 la şedinţa de lucru a Ministrului Mediului referitor la
elaborarea Ghidului de utilizare a Bazei de Date privind Evaluarea
Impactului de Mediu.
atelierul de lucru ,,Cinci directive în domeniul protecţiei aerului
atmosferic”.
Încheiat:
un proces-verbal cu privire la contravenţie cetăţanului Calmîş Serghei
pentru tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul
art. 122, alin. (1) Cod contravenţional al R Moldova, fiindu-i aplicată
o amendă de 1 000 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cetăţanului Efros Efim
pentru tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în
temeiul art. 122, alin. (1) Cod contravenţional al R Moldova, fiindu-i
aplicată o amendă de 800 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 – 299, 1 mii lei.
Au examinat:
solicitarea S.A. ,,Drumuri-Cimişlia” privind finanţarea lucrărilor de
tratare cu erbicide a arboretelor din zona de protecţie a drumului naţional
R 3 Chişinău-Hînceşti-Cimişlia-Basarabeasca, precum şi a drumului
local L 581 Valea Perjei-Javgur din fondul ecologic, fiind perfectat
răspunsul în limitele competenţei.
solicitarea Ministerului Afacerilor Interne al RM privind examinarea şi
avizarea proiectului legii cu privire la modificarea şi completarea unor
acte legislative (Legea nr. 235 din 20 iulie, 2006 cu privire la principiile
de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, Legea nr. 160 din
22 iulie, 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de
întreprinzător, etc.), elaborat de către Grupul de lucru al Consiliului
Economic pe lîngă Prim-ministru ce are drept scop implementarea
conceptului ,,aprobării tacite” în eliberarea actelor permisive agenţilor
economici, fiind perfectat răspunsul în limitele competenţei.
solicitarea Ministerului Mediului privind examinarea şi avizarea
proiectului de Hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor
şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22
iulie, 2011, fiind perfectat răspunsul în limitele competenţei.
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Au perfectat:
acte procedurale pe dosarul contravenţional ,,Lilia Boldurescu” vs IES
privind stingerea executării sancţiunii contravenţionale aplicate prin
decizia agentului constatator al IES.
acte procedurale pe dosarul civil ,,Istratiev Victor” vs IES privind
anularea actelor administrative şi încasarea prejudiciilor.
Expertiza juridică:
a fost coordonată emiterea a circa 20 acte administrative ale IES cu
asigurarea legalităţii acestora.
2. Planificarea activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu A/I Ecologice
pentru săptămîna următoare.
1. Acţiuni
a) Activităţi cotidiene – conform Regulamentelor subdiviziunilor şi al IES.
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.
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 12.08- 18.08.2016.

Valeriu NANI,
Şef adjunct al Inspectoratului

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

5

