MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 07.10.2016 până la 13.10.2016
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 220 acte de control;
oare
pe
au fost încheiate 148 procese-verbale ( art.109 al.1 –4; art.109 al.5 –
Inspecto; art.109 al.3 – ; art.109 al.4 – 5; art.111 – 1; art.110 al.1 – 1;
rat.
art.110 al.2 – 2; art.112 –; art.113 al.1 – ; art.113 al.3 – 1; art.113
al.4 – 1; art.114 al.1 – ; art.114 al.2 – ; art.114 al.3 – ; art.119 al.11 –
; art.119 al.1 – ; art.115 al.1 – ; art.115 al.3 –4 ; art. 116 al. 1 – ;
art.116 al.2 – 4; art.118 – ; art. 121 – ; art.122 al.1 – 4; art.122 al.2
– 3; art.122 al.4 – ; art 123 – ; art 126 – ; art.127 al.1 – 2; 127 al.2 –
1; art.128 al.1 – ; art. 128 al.2 – ; art. 130 – ; art. 135 – ; art.132 –
; art.136 – ; art.137 – ; art. 140 al. 1 – ; art.141 al.1 – ; art.141 al.2 –
; art.142 al.1 – ; art.142 al.2 – 1; art.144 al 2 – ; art.142 al.3 – ;
art.143 –3; art. 144 –2; art.146 – ; art.147 – ; art. 149 – ; art. 129
– ; art.154 al.1 – 40; art.154 al.3 – ; art.154 al.2 – ; art.154 al.10 –1;
art.154 al. 11 – ; art.153 – ; art.156 – 8; art.181 – 4; art.182 - ; art.
349 - 1; art. 95 al. 2 – ; art. 337 - ).
au fost prestate servicii contra plată în valoare de 52 303 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 90 200 lei.
plata pentru poluarea mediului calculată este de 30 840 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:
- 39 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 9 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 10 avize ale expertizei ecologice de stat .
S-a participat în lucru a 35 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 16 comisii de
recepţie finală a obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 27 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 07 - 12 octombrie, 2016 cancelaria Inspectoratului Ecologic
de Stat a înregistrat 49 de documente la intrare. Dintre care 12 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Mediului :
- 12 doc . direct prin curierul MM ;
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului Ecologic de
Stat au fost perfectate 35 de scrisori, 5 dintre care în adresa Ministerului
Mediului.
Au fost efectuate 25 raiduri antibraconaj, încheiate 6 procese-verbale în
cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 1 987 lei.
au fost amplasate materiale pe site-ul IES.

Examinat:
demersul parvenit din partea Î.S.S. Chişinău, O.S. Anenii Noi privind
autorizarea tăierii succesive, fiind preconizată obţinerea unui volum de
1285,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea Î.S.S. Chişinău, O.S. Criuleni privind
autorizarea tăierii succesive, fiind preconizată obţinerea unui volum de
1119,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea Î.S.S. Chişinău, O.S. Ghidighici privind
autorizarea tăierii succesive, fiind preconizată obţinerea unui volum de
2103,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea Î.S.S. Chişinău, O.S. Vadul lui Vodă
privind autorizarea tăierii succesive, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 582,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea primăriei s. Corten, r. Taraclia privind
autorizarea tăierii de igienă rasă, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 887,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea primăriei s. Ermoclia, r. Ştefan Vodă
privind autorizarea tăierii de conservare rasă, fiind preconizată
obţinerea unui volum de 278,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea prim. com. Taxobeni, r. Făleşti privind
autorizarea tăierii progresive, fiind preconizată obţinerea unui volum
de 32,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea primăriei com. Boghenii Noi, r. Ungheni
privind autorizarea tăierii de conservare, fiind preconizată obţinerea
unui volum de 1214,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
petiţia dlui S.Vatamaniuc referitor la încălcarea regulilor de gestionare a
deşeurilor.
demersul domnului V. Ceban, Prim-vicepreşedinte al Comitetului
Executiv al Găgăuziei privind depozitarea unor substanţe chimice în
extravilanul s. Chirsova.
facturile interne de transportare a argilei din s. Selişte, r-nul Orhei de
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către SRL ,,Spectrum Consgrup”.
Transferuri efectuate:
suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 3 documentaţii de proiect –10 296 lei.
Primit:
primite 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 8 proiecte de execuţie.
Eliberat:
5 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
1. „Extinderea sistemului de alimentare cu apă în s. Cărpineni, r-nul
Hînceşti”, primăria com. Cărpineni.
2. „Reconstrucţia staţiei multicarburant de alimentare a automobilelor în
or. Ungheni, str. Naţională” al S.R.L. „Bemol Retail”.
3. „Depozit frigorific în s. Căplani, r-nul Ştefan Vodă” al C.I. „IVAS ECOPRIM”.
4. „Elevator amplasat în s. Pervomaisc, r-nul Căuşeni” al S.R.L.
„EsenţEx”.
5. „Construcţia reţelelor de alimentare cu apă a satelor Vertiujeni, TîrgulVertiujeni şi Zaluceni din r-nul Floreşti”, primăria satului Vertiujeni.
Efectuat:
un control ecologic la SRL ,,Spectrum Consgrup” din s. Selişte, r-nul
Orhei cu întocmirea unui act de control şi a unui proces-verbal conform
art.156 CC al RM SRL ,,Spectrum-Grup (amendă -8000 lei).
b) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
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3.

Resurse
umane
Financiară
Juridică

Numărul de personal - 298
Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 124, 2 mii lei.
Au examinat:
petiţia dnei Lidia Rotari privind încălcarile de mediu, fiind perfectat
răspunsul conform competenţei.
petiţia dlui Ion Popescu privind încălcarile de mediu, fiind perfectat
răspunsul în limitele competenţei.
Au participat:
la 10.10.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Curţii de Apel Chişinău pe
cauza contravenţională SRL ,,Cristal Nord” vs IES privind contestarea
procesului verbal.
la 11.10.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Curţii de Apel Chişinău pe
cauza contravenţională Florean Eudochia vs IES privind contestarea
procesului verbal.
la 11.10.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Centru pe
cauza civilă IES vs Anatol Mătăsaru privind recuperarea prejudiciului
cauzat mediului.
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la 12.10.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe
cauza contravenţională Afanasiev Vitalii vs IES privind anularea
procesului-verbal cu privire la contravenţie şi a deciziei agentului
constatator.
la 13.10.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe
cauza contravenţională Chiriac Vladimir vs IES privind luarea deciziei şi
confiscarea corpurilor delicte.
la 13.10.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Curţii de Apel pe cauza
civilă Istratiev Victor vs IES privind contestarea actului administrativ.
la 11.10.2013 la şedinţa organizată de Banca Mondială, ,,Regional ENTIFleg event on forest law enforcement”.
Au perfectat:
solicitarea către SA „Apă Canal” pentru prezentarea unei informaţii.
Ordinul privind utilizarea aparatajului audio/video de către inspectorii de
mediu.
acte procedurale pe doasarul civil Răcilă Dumitru către IES.
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.
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.
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.
Vadim STÎNGACI,
Şef adjunct al Inspectoratului
Ex. D. Osipov
0-22-22-69-51
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