MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 09.09.2016 până la 15.09.2016
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 129 procese-verbale ( art.109 al.1 –2; art.109 al.5
oare
pe
– ; art.109 al.3 – 7; art.109 al.4 – 3; art.111 –2 ; 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 – 1; art.114 al.1 – ; art.114 al.2 – 3; art.114 al.3 – ; art.119 al.11
– 1; art.119 al.1 – 1; art.115 al.1 – 1; art.115 al.3 –3 ; art. 116 al. 1 –
1; art.116 al.2 – 1; art.118 – ; art. 120 – ; art.122 al.1 – 6; art.122
al.2 – 1; art.122 al.4 –1 ; art 123 – ; art 126 – ; art.127 al.1 – 1; 127
al.2 – 4; art.128 al.1 – 1; art. 128 al.2 – 1; art. 130 – ; art. 131 – ;
art.135 – 1; art.136 – 5; art.137 – ; art. 140 al. 1 – ; art.141 al.1 – ;
art.141 al.3 – ; art.142 al.1 – 2; art.142 al.2 –1 ; art.142 – ; art.142
al.10 – ; art.143 – 11; art. 144 –6; art.146 – ; art.147 – 1; art. 149 –
; art. 129 – ; art.154 al.1 – 48; art.155 al.1 – ; art.154 al.2 – ;
art.154 al.10 –1; art.154 al. 11 – 1; art.153 – ; art.156 – 8; art.181 – ;
art.182 - ; art. 349 - ; art. 95 al. 2 – ; art. 337 - ).
au fost prestate servicii contra plată în valoare de 82 268 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 96 600 lei.
plata pentru poluarea mediului calculată este de 65 784 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:
- 23 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 12 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 6 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
- 18 avize ale expertizei ecologice de stat .
S-a participat în lucru a 45 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 13 comisii de
recepţie finală a obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 39 petiţii parvenite în
subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale.
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În perioada 12 septembrie- 16 septembrie 2016 cancelaria Inspectoratului
Ecologic de Stat a înregistrat 43 de documente la intrare, dintre care 15 au
parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Mediului :
- 8 doc . - direct prin curierul MM ;
- 7 doc. - prin poșta electronica;
În urma analizei a documentelor parvenite la Inspectorat prin intermediul
Ministerului Mediului s-a stabilit că am primit spre examinare :
a) Petiții – 15;
Inclusiv în această perioadă, de către angajații Inspectoratului Ecologic de
Stat au fost perfectate 39 de scrisori, 10 dintre care în adresa Ministerului
Mediului.

2.

1.

Cazuri
relevante
Articole,
emisiuni

Acţiuni şi
măsuri
curente
de mediu.

Au fost efectuate 28 raiduri antibraconaj, încheiate 12 procese-verbale în
cadrul acestora.
IE Edineţ - la ziarul „Curierul de Edineţ” privind organizarea
activităţilor din cadrul „Săptămînii mobilităţii europene”
au fost amplasate trei materiale pe site-ul IES.

Examinat:
petiția doamnei Berco Ala din s.Grinăuți-Raia, r. Ocnița privind
încălcarea legislației urmare a întreținerii ovinelor și bovinelor de către
cet.A.Șevciuc pe terenuri agricole din localitate;
adresarea SA ,,Agroindproiect” din str.Armenească,55, mun.Chișinău
referitor la predarea substanțelor chimice.
proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului
privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
petiția domnului Derulenco Petru, r-nul Strășeni, s.Micăuți referitor la
gestionarea deșeurilor de către persoana fizică din vecinâtate;
2 dosare cadastrale cu privire la transmiterea și modificarea unor
terenuri;
demersul parvenit din partea Î.M. „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor
Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă şi curăţire a 11 arbori de
specii şi vîrste diferite din strada N. Zelinschi, 7/1, mun. Chişinău, fiind
preconizată obţinerea unui volum de 0,39 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 24
arbori de specii şi vîrste diferite din sectorul Centru, mun. Chişinău,
fiind preconizată obţinerea unui volum de 10,71 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 23
arbori de specii şi vîrste diferite din sectorul Centru, mun. Chişinău,
fiind preconizată obţinerea unui volum de 28,52 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
demersul parvenit din partea întreprinderi S.A. „Aroma” privind
autorizarea pentru curăţire a unui arbore de specii ulm, mun.
Chişinău.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
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demersul parvenit din partea Î.M. „Asociaţia de Gospodărire a
Spaţiilor Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă şi curăţire a 91
arbori de specii şi vîrste diferite din sectorul Ciocana şi Rîşcani, mun.
Chişinău, fiind preconizată obţinerea unui volum de 14,67 m3 masă
lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
și s-au dat propuneri la Ordinul comun al MM și BNS cu privire la
aprobarea formularelor statistice pentru anul 2017;
și prezentat răspuns către MM la adresarea Agenției „Moldsilva” cu
privire la eliberarea autorizației de colectare a obiectelor regnului
vegetal;
și prezentat răspuns către MM la petiția șefului ocolului silvic Talmaza,
Vasile Carajia asupra modalității de efectuare a controalelor în timpul
moratoriului;
și expediat răspunsul la solicitarea Direcției Construcții Capitale a
primăriei mun. Chișinău privind modificarea concentrației în efluent
pentru stația de epurare din s. Cruzești, aprobată prin Avizul Expertizei
ecologice de stat nr. 05-5-3766/568 din 06.04.201;
și expediat răspunsul la solicitarea Î. S. „Stațiunea Tehnologică pentru
Irigare Ștefan Vodă” privind urgentarea procedurii de obținere a
Autorizației de mediu pentru folosința specială a apei;
și înaintat propuneri la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor privind examinarea proiectului normativ în construcții
(PA): - NCM E.04.04:2016 „Protecția contra acțiunilor mediului
ambiant. Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor”;
și înaintat propuneri în adresa Ministerului Mediului la solicitarea
Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor privind examinarea
proiectului normativ în construcții (PA): - NCM B.01.05:2016
„Urbanism. Sistematizarea și amenajarea localităților rurale și
urbane”.
Transferuri efectuate:
suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 5 documentaţii de proiect – 14400 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 16 proiecte de execuţie.
Eliberat:
10 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
1. „Post de alimentare a autovehiculelor cu gaze (suprateran) în complex cu stația
existentă de alimentare cu produse petroliere, mun. Chișinău, sect. Centru, șos.
Hîncești 224” al S.R. L. „Eurofuel”;
2. „Alimentarea cu apă a satului Musaitu, r-nul Taraclia”, primăria satului
Musaitu;
3. „Construcția unei stații de alimentare a automobilelor cu carburanți în limitele
terenului arendat din str. Sadoveanu colț cu str. Vadul lui Vodă, mun.
Chișinău” al S.R.L. „Bemol Rretail”;
4. „Secţie de nichelare chimică din str. Chişinăului, 1, s. Goieni, mun. Chişinău”
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5.

6.
7.
8.
9.

10.

al Î.C.S. „Grip-Engineering” S.R.L.;
„Construcția rețelelor de apeduct pentru sectorul nou, canalizare și stația de
epurare din s. Bravicea, r-nul Călărași”, primăria satului Bravicrea;
„Construcţia sistemului de alimentare cu apă și canalizare în s. Sărăteni, r-nul
Leova”, primăria s.Sărăteni ;
„Construcţia magistralei sistemului de alimentare cu apă și canalizare în s.
Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești”, primăria com. Cotiujenii Mari;
„Frigider cu casa de ambalare în or. Sîngera, mun. Chișinău” al S.R.L. „Cheton
Grup” ;
„Heleșteu și bazin de apă pentru irigare pe terenul G.Ț. „Liubomir-Vaipan”, or.
Căinari, r-nul Căușeni” al G.Ț. „Vaipan Liubomir Ivan-Căinari”;
„Reabilitarea străzii Ștefan cel Mare din s. Suric, r-nul Cimișlia”, primăria
satului Suric;

Efectuat:
un control ecologic la S.R.L. „Nisip-Si”, s. Verejeni, r. Telenești;
un control ecologic la Fabrica de Materiale de Construcții „DUO”
S.R.L., s. Varancău, r. Soroca;
deplasare în r-nul Telenești și r-nul Soroca; control privind activitatea
extragerii resurselor minerale;
deplasare în r-nul Anenii-Noi privind irigarea terenurilor agricole din
rîul Bîc;
sistematizarea informaţiei cu privire la îndeplinirea Deciziei Consiliului
Suprem de Securitate pe luna august la compartimentul floră şi faună;
raiduri cu privire la irigarea apei din r. Bîc în rl Anenii Noi, s-au
atenționați 10 agricultori ;
r-nul Briceni – examinarea petiției cet. Iacuboi Petru cu privire la
captarea ilegală a apei din bazinul acvatic din s. Tețcani, rl Briceni de
către STI Briceni ÎS;
r-nul Ungheni – a fost inspectată în baza Ordinului MM Întreprinderea
pentru Silvicultură Ungheni;
or. Bălți – s-a participat la Consiliul de administrare la Întreprinderea
Silvică Bălți.
Pregătit:
propuneri către MM pentru completarea chestionarului de consultare a
priorităților naționale în contextul adoptării Obiectivelor de Dezvoltare
Durabilă a Agendei 2030.
Încheiat:
un proces-verbal cu privire la contravenţie cetăţeanului Bodrug Ion
pentru tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor, în temeiul
art. 122, alin. (2), Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o
amendă de 800 lei, prejudiciul cauzat mediului este de 3360,0 lei;
un proces-verbal cu privire la contravenţie cetăţeanului Nastas Victor
pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi
protecţia fondului cinegetic în temeiul art. 128, alin. (2), Cod
contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 2000 lei;
un proces-verbal cu privire la contravenţie cetăţeanului Cojou Vadim
pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi
protecţia fondului cinegetic în temeiul art. 128, alin. (1), Cod
contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 600 lei.
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b) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
2

3.

Resurse
umane
Financiară
Juridică

Numărul de personal - 298
Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 228,1 mii lei.
Au examinat:
petiția dlui Cocîrlă Iurii, fiind perfectat răspunsul conform competenței;
solicitararea avocatului Victoria Roșca-Bot, fiind perfectat răspunsul în
limitele competenței;
solicitarea Ministerului Mediului nr. 577-c din 12.09.2016 privind
prezentarea propunerilor în vederea elaborării conținutului Registrului de
evidență a proceselor-verbale cu privire la contravenții și Regulamentul
privind modul de ținere a acestora, fiind prezentate propunerile în
limitele competenței;
solicitarea Ministerului Afacerilor Interne nr.19/6-1829 din 08.09.2016
privind avizarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la măsurile de
pregătire a protecției civile în RM pentru anul 2017, fiind perfectat avizul
în limitele competenței.
Au perfectat:
cerere de apel motivata pe cauza civilă Istratiev Victor către IES;
acte procedurale pe dosarul civil IES către Magla A. privind recuperarea
prejudiciului cauzat mediului;
acte procedurale pe dosarul civil AO„EcoContact” către IES privind
contestarea actului administrativ;
acte procedurale pe dosarul contravențional SRL„Cristal-Nord” către IES
privind lipsirea de drepturi de a desfășura o anumită activitate,aplicarea
sancțiunii contravenționale.
Au participat:
la 13.09.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Centru pe
cauza civilă IES către Magla A. privind recuperarea prejudiciului cauzat
mediului;
la 15.09.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău pe
cauza civilă IES împotriva Istratiev Victor privind anularea hotărîrii
jud.Rîșcani;
la 15.09.2016 la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei Centru pe
cauza civilă Mișcenco Ana împotriva Agenței de Stat Moldsilva și IES
privind anularea actului administrativ.
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.
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Activităţi cotidiene – conform Regulamentelor subdiviziunilor şi al IES.
Activităţi cu planificare concretă:
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.
1.

Acţiuni
şi măsuri

a)
b)
-

Vadim STÎNGACI,
Şef adjunct al Inspectoratului

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