MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 26.08.2016 până la 08.09.2016
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 162 procese-verbale ( art.109 al.1 –6; art.109 al.5
oare
pe
– ; art.109 al.3 – 1; art.109 al.4 – 9; art.111 –2 ; art.110 al.1 – ;
Inspectoart.110 al.2 – 2; art.112 –1; art.113 al.1 – ; art.113 al.3 – ; art.113
rat.
al.5 – ; art.114 al.1 – 1; art.114 al.2 – 3; art.114 al.3 –1 ; art.119 al.8
– ; art.119 al.1 – 3; art.115 al.1 – 1; art.115 al.3 –3 ; art. 116 al. 1 –
1; art.116 al.2 – 10; art.118 – ; art. 120 – 1; art.122 al.1 – 9;
art.122 al.2 – ; art.122 al.3 – ; art 123 – ; art 126 – ; art.127 al.1 – 6;
127 al.2 – 8; art.128 al.1 – ; art. 128 al.2 – ; art. 130 – ; art. 131 –
; art.135 – 4; art.136 – 5; art.137 – 2; art. 140 al. 1 – ; art.141 al.1 –
; art.141 al.3 – ; art.142 al.1 – 2; art.142 al.2 –5 ; art.142 – ; art.142
al.10 – ; art.143 – 10; art. 144 –3; art.146 – ; art.147 – 3; art. 149 –
; art. 129 – ; art.154 al.1 – 42; art.155 al.1 – ; art.154 al.2 – 1;
art.154 al.10 –; art.154 al. 11 – 1; art.153 – 5; art.156 – 11; art.181 –
; art.182 - ; art. 349 - ; art. 95 al. 2 – ; art. 337 - ).
au fost prestate servicii contra plată în valoare de 111 113 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 137 800 lei.
plata pentru poluarea mediului calculată este de 122 725 lei.
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 43 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:
- 21 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 17 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 5 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
- 14 avize ale expertizei ecologice de stat .
S-a participat în lucru a 31 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 19 comisii de
recepţie finală a obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 35 petiţii parvenite în
subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale.
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În perioada 01 septembrie-09 septembrie, 2016 cancelaria
Inspectoratului Ecologic de Stat a înregistrat 74 de documente la intrare. Dintre
acestea 23 au parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
- 15 doc . direct prin curierul MM ;
- 8 doc. prin poșta electronica;
În urma unei analize a documentelor parvenite la Inspectorat prin
intermediul Ministerului Mediului s-a stabilit că am primit spre examinare :
a) Petiții – 22;
b) Ordin – 1.
În această perioadă de către angajații Inspectoratului Ecologic de Stat au fost
perfectate 51 de scrisori, 16 dintre care în adresa Ministerului Mediului.

2.

1.

Cazuri
relevante
Articole,
emisiuni

Acţiuni şi
măsuri
curente
de mediu.

Au fost efectuate 29 raiduri antibraconaj, încheiate 32 procese-verbale în
cadrul acestora.
au fost amplasate trei materiale pe site-ul IES.
au fost amplasate materiale pe Facebook.
Examinat:
petiţia domnului Chihai Dumitru Nicolae, domiciliat pe str. Vasile Lupu
nr. 93, ap. nr.8 referitor la neîndeplinirea prescripţiilor din actul de
control nr. 095258 din data de 14.07.2015 de către d-nul Manole Alexei;
petiţia locuitorilor com. Bubuieci privind depozitarea deşeurilor
menajere solide în preajma comunei Bubuieci
de către Regia
"Autosalubritate";
petiţia dnei Elena Eşanu, primar al s.Coşcalia, r-nul Căuşeni, lider al
unui grup de primari din localităţile rurale privind organizarea instruirii
în domeniul managementului deşeurilor şi implementării Strategiei de
gestionare a deşeurilor în Republica Moldova;
proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi
completărilor ce se operează în unele Hotărîri ale Guvernului (nr.897
din 08.12.94, nr.1307 din 12.12.05, nr.567 din 16.07.14);
un dosar cadastral cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a
terenurilor;
demersul parvenit din partea Î.M. „Asociaţia de Gospodărire a
Spaţiilor Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă şi curăţire a 25 de
arbori de specii diferite şi vîrste din sectorul Botanica, mun. Chişinău,
fiind preconizată obţinerea unui volum de 4,36 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
demersul parvenit din partea Î.M. „Asociaţia de Gospodărire a
Spaţiilor Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă şi curăţire a 13
arbori de specii diferite şi vîrste din sectorul Botanica, mun. Chişinău,
fiind preconizată obţinerea unui volum de 12,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
demersul parvenit din partea Î.M. „Asociaţia de Gospodărire a
Spaţiilor Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă şi curăţire a 11
arbori de specii diferite şi vîrste din sectorul Botanica, mun. Chişinău,
fiind preconizată obţinerea unui volum de 7,5 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
demersul parvenit din partea Î.M. „Asociaţia de Gospodărire a
Spaţiilor Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă şi curăţire a 9
arbori de specii diferite şi vîrste din sectorul Botanica, mun. Chişinău,
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fiind preconizată obţinerea unui volum de 3,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
demersul parvenit din partea Î.M. „Asociaţia de Gospodărire a
Spaţiilor Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă şi curăţire a 16
arbori de specii diferite şi vîrste din sectorul Botanica, mun. Chişinău,
fiind preconizată obţinerea unui volum de 1,81 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
demersul parvenit din partea cetăţeanului Ursu Dumitru privind
autorizarea tăierii de igienă a salcîmilor pe o suprafaţă de 0,8057 ha,
mun. Chişinău, fiind preconizată obţinerea unui volum de 12,0 m3
masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
demersul parvenit din partea primăriei sat. Rădoaia, rl. Sîngerei
privind autorizarea tăierii de igienă a 13 ha din fondul forestier, fiind
preconizată obţinerea unui volum de 73,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
proiectul de Lege a fondului cinegetic şi protecţiei vînatului, înaintat
cu titlu de iniţiativă de către Anatolie Gorilă, deputat în Parlamentul
RM, transmis spre avizare de către Ministerul Mediului.
Transferuri efectuate:
suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 7 documentaţii de proiect –23 904 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 a 14 proiecte de execuţie.
Eliberat:
16 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
„Aducțiune și bazin de acumulare a apei pentru irigare pe terenul
„Standard Business” S.R.L. în extravilanul s. Jora de Mijloc, r-nul
Orhei` al „Standard Business” S.R.L.., str. Primar Gherman Pîntea,
nr.142, ap.23, or. Chișinău;
„Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Gradiște,
r-nul Cimișlia (Tranșa II)”, primăria com. Gradiște;
„Reparația drumului L326 M2-Clișova-Suhuluceni-Leușeni-Verejeni”,
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor ”;
„Reparația drumului de acces spre satul Copceac, r-nul Ștefan Vodă”,
primăria satului Copceac;
„Proiectarea rețelei de apă în zona de est a s. Cinișeuți, r-nul Rezina”,
primăria satului Cinișeuți;
„Depozit (sarcofag) pentru conservarea deșeurilor poluate cu Poluanți
Organici Persistenți din s. Chircăieștii Noi, r-nul Căușeni”, primăria
com, Chircăieștii Noi;
„Alimentarea cu apă a. s. Sîrma, r-nul Leova”, primăria s. Sîrma;
„Reconstrucţia staţiei multicarburant nr.67 din str. Prieteniei, com.
Giurgiuleşti, r-nul Cahul din contul demolării construcţiilor existente” al
S.R.L. „Lukoil-Moldova”;
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„Stație monobloc de alimentare a autovehiculelor cu gaze (subteran) la
stația existentă de alimentare cu carburanți, mun. Chișinău, sect. Centru,
str. Miorița, 13” al S.R.L.„Derang -Plus”;
„Construcția conexiunii drumului L 580 (Mihailovca-Sagaidac-Valea
Perjei) cu drumul M3 (Chișinău-Cimișlia-Vulcănești-Giurgiuleștifrontiera cu România) prin s. Sagaidac, r-nul Cimișlia”, primăria satului
Sagaidac;
„Construcția conexiunii drumului L 580 (Mihailovca-Sagaidac-Valea
Perjei) cu drumul L 580.1, drum de acces spre s. Suric prin s. Sagaidac,
r-nul Cimișlia, cu lungimea de 1,0 km”, primăria satului Sagaidac ;
„Reabilitarea drumului L 580 (Mihailovca-Sagaidac-Valea Perjei)
12+900 - km. 14+900, conexiune cu drumul L 549 (Căinari-BaurciCodreni)”, primăria satului Sagaidac;
„Spălătorie auto din str. N. Iorga, 27, or. Bălţi” al S.R.L. „Movbaro-M ”
S.R..L.;
"Reconstrucţia stației multicarburant de alimentare a autovehiculelor ,
com. Vărzăreşti, r-nul Nisporeni"
a "VERO-NADINA" str.
Suveranităţii, 61, or. Nisporeni;
„Reconstrucţia bazinului de acumulare a apei în hotarele administrativteritoriale s. Iabloana, r-l Glodeni” al SRL "Andextrans-Nord", s.
Iabloana, r-l Glodeni;
"Reconstrucţia staţiei de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichifiat
situat în mun. Chişinău, com. Stăuceni (M2 Chişinău-Soroca-fr.
Ucraina, km 11)" al SRL "Derang-Plus", mun.Chişinău, str. Industrială
54;
Au fost eliberate Autorizaţii pentru emisia poluanţilor în atmosferă
(AEPA) pentru 2 întreprinderi:
S.R.L.„Rocaprund”, s. Zaicani, r-nul Rîșcani.
o
„BSBV Invest” S.R.L., str. Albisoara, 21/1, or. Chișinău.
o
Efectuat:
s-a verificat Suplimentul la ,,Registrul de stat al produselor de uz
fitosanitar şi a fertilizanţilor permise pentru utilizare în RM”, care
conţine produse omologate, la şedinţa din 17.08.2016;
deplasare în r-nul Telenești privind activitatea extragerii resurselor
minerale;
deplasare în r-nul Orhei privind înlăturarea gardurilor instalate pe cursul
rîului Răut;
deplasare în r-nul Anenii Noi privind combaterea braconajului. Ca
rezultat s-a întocmit 1 proces-verbal în coformitate cu art. 142 al. (2) CC
RM, stabilită amenda de 600 lei;
mai multe controale ecologice cu ieşire la faţa locului şi s-au întocmit 6
acte de inspectare.
Pregătit:
informaţia la solicitarea Guvernului privitor la exploatarea resurselor
minerale.
Partcipat:
la un control ecologic privind extragerea resurselor minerale în baza
Ordonanţei Procuraturii Generale;
4

la 02.09.2016 la ședința de lucru organizată de Ministerul Mediului
privind implementarea Registrului Emisiilor și Transferului de Poluanți
în Republica Moldova.
Încheiat:
un proces-verbal cu privire la contravenţie cetăţeanului Roşca Timofei
pentru tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor
în
temeiul art. 122 alin. (1) Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată
o amendă de 1000 lei, prejudiciul cauzat mediului este de 892,4 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 – 249,6 mii lei.
Au examinat:
Solicitarea Parlamentului privind prezentarea informaţiei vizînd impactul
implementării proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor
acte legislative nr. 293 din 27.06.2016 ce are ca scop consolidarea şi
perfecţionarea sistemului instituţional şi cadrului legal în domeniul
controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător, fiind perfectat
răspunsul în limitele competenţei.
Solicitarea Ministerului Mediului privind prezentarea informaţiei privitor
la încheierea Judecătoriei Botanica, mun. Chişinău despre motivul
neprezentării reprezentanţilor IES la şedinţa de judecată, fiind perfectat
răspunsul în limitele competenţei.
Solicitarea Ministrului Justiţiei privind prezentarea propunerilor în
vederea elaborării unui proiect de lege privind modificarea Codului
Contravenţional, fiind perfectat răspunsul în limitele competenţei.
Solicitarea Ministerului Economiei privind prezentarea informaţiei ce ţine
de procedurile şi condiţiile pentru eliberarea actelor permisive, fiind
perfectat răspunsul în limitele competenţei.
Interpelarea avocatului Victoria Roşca-Bot privind prezentarea informaţei
referitor la îndeplinirea prescripţiei de către I. Dogot, stabilită în actul de
control nr. 107336 din 08.06.2016, fiind perfectat răspunsul în limitele
competenţei.
Au perfectat:
acte procedurale pe dosarul civil David Alexandru vs IES privind
încasarea prejudiciului material şi moral;
acte procedurale pe dosarul contravenţional Romanov Valeriu vs IES;
acte procedurale pe dosarul contravenţional SRL „Hidroforaj” vs IES;
acte procedurale pe dosarul contravenţional ÎM „Cristal Nord” SRL vs
IES;
acte procedurale pe dosarul civil ,,Eco Contact” vs IES privind anularea
actelor administrative.
Au participat:
la 06.09.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani, mun.
Chişinău pe cauza contravenţională Romanov Valeriu către IES privind
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anularea procesului-verbal cu privire la contravenţie;
la 06.09.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani, mun.
Chişinău pe cauza contravenţională SRL „Hidroforaj” către IES privind
anularea procesului-verbal cu privire la contravenţie;
la 07.09.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani, mun.
Chişinău pe cauza contravenţională ÎM „Cristal Nord” SRL către IES
privind anularea procesului-verbal cu privire la contravenţie;
la 08.09.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani, mun.
Chişinău pe cauza contravenţională Romanov Valeriu către IES privind
anularea procesului-verbal cu privire la contravenţie;
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 26.08- 08.09.2016.

Igor TALMAZAN,
Şeful Inspectoratului

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