MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 19.08.2016 până la 25.08.2016
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 133 procese-verbale ( art.109 al.1 –4; art.109 al.5
oare
pe
– ; art.109 al.3 – 2; art.109 al.4 – 3; art.111 – ; art.110 al.1 – 1;
Inspectoart.110 al.2 – 2; art.112 – ; art.113 al.1 – ; art.113 al.3 – ; art.113
rat.
al.5 – ; art.114 al.1 – ; art.114 al.2 – 12; art.114 al.5 – ; art.119 al.8 –
; art.119 al.1 – 5; art.115 al.1 – 3; art.115 al.3 – ; art. 116 al. 1 – 1;
art.116 al.2 – 9; art.118 – ; art. 120 – ; art.122 al.1 – 9; art.122 al.2
– ; art.122 al.3 – ; art 123 – ; art 126 – ; art.127 al.1 – 2; 127 al.2 –
7; art.128 al.1 – ; art. 128 al.2 – ; art. 130 – ; art. 131 – ; art.135 –
4; art.136 – 4; art.137 – ; art. 140 al. 1 – ; art.141 al.1 – 1; art.141
al.3 – 1; art.142 al.1 – 1; art.142 al.2 – ; art.142 al.3 – ; art.142 al.10 –
; art.143 – 3; art. 144 – 4 art.146 – ; art.147 – 1; art. 149 – 1; art.
129 – ; art.154 al.1 – 41; art.155 al.1 – ; art.154 al.2 – 1; art.154
al.10 –; art.154 al. 11 – 2; art.153 – ; art.156 – 8; art.181 – ; art.182
- ; art. 349 - 1; art. 95 al. 2 – ; art. 337 - ).
au fost prestate servicii contra plată în valoare de 61 274 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 109 100 lei.
plata pentru poluarea mediului calculată este de 16 960 lei.
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 39 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:
- 29 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 17 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 1 autorizaţie de folosinţă specială a apei;
- 27 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 15 comisii de
recepţie finală a obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 36 petiţii parvenite în
subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale.
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2.

1.

Cazuri
relevante
Articole,
emisiuni

Acţiuni şi
măsuri
curente
de mediu.

În perioada 19– 25 august, 2016 cancelaria Inspectoratului Ecologic de
Stat a înregistrat 51 documente la intrare, dintre care 19 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
- 10 doc.- direct prin curierul Ministerului Mediului;
- 9 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 – 1;
În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au
perfectat 41 scrisori, 16 dintre care în adresa Ministerului Mediului.
 Au fost efectuate 16 raiduri antibraconaj, încheiate 20 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 AGSV privind autorizarea tăierii de
igienă, fiind preconizată obţinerea unui volum de 11,49 m3 masă
lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea AGSV privind autorizarea tăierii de
curăţire, fiind preconizată obţinerea unui volum de 38,8 m3 masă
lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea AGSV privind autorizarea tăierii de
curăţire, fiind preconizată obţinerea unui volum de 1,26 m3 masă
lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea AGSV privind autorizarea tăierii de
curăţire, fiind preconizată obţinerea unui volum de 36,57 m3 masă
lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea AGSV privind autorizarea tăierii de
curăţire, fiind preconizată obţinerea unui volum de 31,85 m3 masă
lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea AGSV privind autorizarea tăierii de
curăţire, fiind preconizată obţinerea unui volum de 2,7 m3 masă
lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea S.A. "Supraten" privind autorizarea tăierii
de curăţire, fiind preconizată obţinerea unui volum de 4,27 m3 masă
lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
examinarea solicitării Ministerului Economiei referitor la revizuirea
oportunităţii actelor permisive.
şi expertizat trei dosare a produselor de uz fitosanitar.
un dosar cadastral cu privire la transmiterea şi modificarea unor terenuri.
examinat două dosare a produselor biodistructive.
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petiţia cet. Hadji Michael Carolina către Ministerul Mediului referitor la
crearea unei gunoişti neautorizate în extravilanul s. Cobusca Veche, rl
Anenii Noi.
adresarea primarului s. Zăicana, r-nul Criuleni privind problema creării
rampelor centralizate pentru depozitarea deşeurilor menajere solide în
raion.
procedura şi condiţiile pentru eliberarea actelor permisive din domeniul
de activitate pentru înaintarea recomandărilor de optimizare conform
formatului din tabelul de analiză a actului permisiv.
şi verificat la faţa locului terenul cu nr. cadastral 0155206706, destinaţie
agricolă.
Transferuri efectuate:
suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 6 documentaţii de proiect –15588 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 15 proiecte de execuţie.
Eliberat:
13 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
1. „Resistematizarea blocului existent de producere şi proiectarea a două
anexe din str. 31 August, 1989, 42A, s. Ruseni, r-nul Anenii Noi” al
S.R.L. "Coral Expres".
2. „Complexul pentru uscătorie de cereale, or. Cimişlia, str. Ştefan cel
Mare, 1 " al S.R.L.„ Intervetcom".
3. „Reabilitarea şi extinderea sistemului de apeduct şi canalizare în or.
Căinari, r-nul Căuşeni”, primăria or. Căinari.
4. „Iaz săpat, acumulator de apă lîngă întovărăşirea pomicolă „Nadejda” pe
pămînturile Nataliei Bobrov, s. Calfa, r-nul Anenii Noi”, persoana fizică
Bobrov Natalia.
5. „Sistemul de apeduct în s. Sălcuţa Nouă, com. Cîrnăţenii Noi, r-nul
Căuşeni”, primăria com. Cîrnăţenii Noi.
6. „Renovarea sondei arteziene nr.1136 pe terenul SRL "VER-CARP" în s.
Veregeni, r-nul Teleneşti” al SRL "VER-CARP" s. Horeşti, r. Ialoveni.
7. „Post de alimentare cu gaz lichefiat (HGL) în componenţa staţiei
existente din str. Proiezdnaia, or. Ceadîr-Lunga” al S.R.L. „Lukoil
Moldova”.
8. „Alimentare cu apă şi canalizare a s. Cuizăuca r-nul Rezina.
(modificare)” al Primăriei s. Cuizăuca r-nul Rezina.
9. „Construcţia sistemului de canalizare şi staţiei de epurare din s.
Vişniovca, r-nul Cantemir". Primăria s. Vişniovca.
10. „Cazangerie tehnologică cu productivitatea aburului de 24 t/oră pe
combustibil solid (biomasă) a S.A. „Alfa-Nistru”, or. Soroca.
11. „Reţele de alimentare cu apă, sistem de canalizare şi staţie de epurare a
satului Tabara, com. Vatici, r-nul Orhei” al Primăriei s. Vatici, r-nul
Orhei.
12. „Reţeaua de alimentare cu apă conectată la fîntîna arteziană nr. 67, s.
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Ciucur-Mingir” al Primărei s. Ciucur-Mingir, r-nul Cimişlia.
13. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din s.
Cărpineni, r-nul Hînceşti” al S.C. „Anarima” S.R.L .
Efectuat:
mai multe controale ecologice cu ieşire la faţa locului şi s-a întocmit
două acte de inspectare.
o deplasare în raioanele Şoldăneşti, Rezina, mun. Bălţi privind
activitatea extragerii resurselor minerale.
Pregătit:
răspuns la solicitarea Ministerului Transpotului şi Infrastructurii
Drumurilor cu referire la examinarea proiectului de lege ,,privind
executarea lucrărilor de curăţare şi întreţinere a căii navigabile pe rîul
Prut, km 405-400 ”.
răspuns la petiţia cet. S. Beschieri referitor la încălcările admise de către
dnl V. Boroşciuc, deţinătorul iazului din s. Dobruja, rl Şoldăneşti.
demers către Ministerul Economiei
ptivind solicitarea iniţierii
controlului de stat la Î.S. ,,Staţiunea Tehnologică pentru irigare Briceni”.
Partcipat:
la şedinţa Consiliului Republican Interdepartamental pentru aprobarea
produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
Încheiat:
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Tatarciuc Mihai pentru
tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122,
alin. (1), Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de
1000 lei, fiind cauzat mediului un prejudiciu de 286,4 lei.
un proces-verbal contravenţional în coformitate cu art. 116 al. (1), CC al
R Moldova.
b) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
2

3.

Resurse
umane
Financiară
Juridică

Numărul de personal - 298
Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 169, 3 mii lei.
Au examinat:
solicitarea Ministerului Economiei privind examinarea şi avizarea
Hotărîrii Guvernului cu privire la acordarea de împuternciri
reprezentanţilor desemnaţi pentru negocierea Acordului dintre Guvernul
Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei referitor la
asigurarea funcţionării complexului hidroenergetic nistrean, fiind
perfectat răspunsul în limitele competenţei.
solicitarea Agenţiei ,,Moldsilva” privind eliberarea autorizaţiei pentru
colectarea plantelor medicinale conform Studiilor ştiinţifice, precum şi a
fructelor şi pomuşoarelor din flora spontană a fondului forestier gestionat
de agenţie, fiind perfectat răspunsul în limitele competenţei.
solicitarea Ministerului Mediului privind examinarea şi avizarea
proiectului de Hotărîre a Guvernului prin care urmează a fi modificate şi
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completate anexele nr. 1 şi nr. 2 la HG nr. 246 din 8 aprilie, 2010 ,,Cu
privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri,
servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi
vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare,
care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova
este parte”, fiind perfectat răspunsul în limitele competenţei.
solicitarea Ministerului Finanţelor privind prezentarea copiilor de pe
raportul de audit aferent situaţiilor financiare pentru anul 2015 de către
entităţile economice cu proprietate publică şi societăţile pe acţiuni în care
cota statului depăşeşte 50% din capitalul social, fiind perfectat răspunsul
în limitele competenţei.
Au perfectat:
acte procedurale pe dosarul civil ,,Remih & Co” SRL vs IES privind
anularea Hotărîrii de sistare a lucrărilor de extragere a substanţelor
minerale utile emisă de IE Criuleni.
acte procedurale pe dosarul civil ,,Coadă Anatolie” vs IES privind
anularea actelor administrative şi încasarea prejudiciilor.
Au participat:
la 25.08.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Curţii de Apel Chişinău pe
cauza contravenţională Magla Angela către IES privind anularea
procesului-verbal cu privire la contravenţie şi decizia agentului
constatator.
Expertiza juridică:
a fost coordonată emiterea a circa 20 acte administrative ale IES cu
asigurarea legalităţii acestora.

1.

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 19.08- 25.08.2016.

Valeriu NANI,
Şef adjunct al Inspectoratului

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