MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 23.10. 2015 până la 29.10.2015
Igor TALMAZAN, şeful Inspectoratului Ecologic de Stat;
tel: 226941; fax: 226915.
ies@mediu.gov.md; str. Cosmonauţilor, 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
totalizat- Realizări mai importante din activitatea de bază:
oare
pe
au fost încheiate 375 acte de control;
Inspectoau fost încheiate 282 procese-verbale ( art.109 al.1 – 19; art.109 al.3
rat.
– 4; art.109 al.4 – 6; art.111 al.1 –2; art.110 al.1 – 1; art.113 al.1 – ;
art.113 al.3 – ; art.113 al.5 – 1; art.112 – ; art.114 al.1 –2; art.114
al.2 –6; art.115 al.1 –; art.115 al.3 –;art. 116 al. 1 – 17; art.116 al.2 –
4; art.119 al.1 – 1; art. 120 –4; art.122 al.1 – 20; art.122 al.2 – 2;
art.122 al.3 – 1; art.127 al.1 – 4; 127 al.2 – 2; art.128 al.1 – 2; art.
128 al.2 –5; art.135 –11; art.136 – 31; art.137 al.1 – 3; art.142 al.1 –
3; art.142 al.2 –13; art.143 – 2; art.144 – 1; art.146 – ; art.147 – 7;
art.154 al.1 – 85; art.154 al.10 – 4; art.154 al.11 –;art.156 – 13;
art.181 – 2; art. 115 – 1; art. 349 – 1; art. 95/2 - 2).
au fost prestate servicii contra plată în valoare de 132 609 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 183 400 lei.
plata pentru poluarea mediului calculată este de 85 982 lei.
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 57 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:
- 45 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 22 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 8 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 2 autorizaţii de folosinţă specială a apei.
S-a participat în lucru a 33 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 25 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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2.

Articole,
emisiuni

1.

Acţiuni
şi măsuri
curente
de
mediu.

În perioada 23 – 29 octombrie, 2015 cancelaria Inspectoratului Ecologic
de Stat a înregistrat 85 documente la intrare, dintre care 17 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
- 9 doc.- direct prin curierul Ministerului Mediului;
- 8 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 – 3;
b) Demersuri - 8;
c) Avizare de proiecte de legi şi Hotărîri de Guvern – 4;
d) Invitaţii de participare la sedinţe, seminare – 2;
e) Ordine ale MM – ;
În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au perfectat
69 scrisori, 17 dintre care în adresa Ministerului Mediului.
 Cazuri de extragere ilicită a nisipului şi prundişului a fost depistate: un
caz la Nisporeni.
 Au fost efectuate 51 raiduri antibraconaj şi încheiate 28 proceseverbale.
IE Rîşcani – au publicat un articol - Actiunea ,,Un arbore pentru
dainuirea noastră”.
IE Glodeni – au participat la o emisiune TV privind organizarea Zilei
Naţionale de Înverzire a Plaiului ”Un arbore pentru dăinuirea noastră”.
au fost amplasate 2 materiale pe site-ul IES şi raportul săptămînal de
activitate.
b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central).
Examinat:
demersul parvenit din partea IM. "Combinatul Servicii Funerare",
mun.Chişinău, str.Mateevici,11" privind autorizarea tăierii de igienă şi
curăţire a arborilor fitosanitar necorespunzători de specie şi diametre
diferite de pe teritoriul bazei de odihnă "Povestea" din Parcul Nistrean,
or.Vadul lui Voda, mun. Chişinău fiind preconizată obţinerea unui volum
de 38,4 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea primăriei s.Corteni, rl Taraclia privind
autorizarea tăierii de igienă rasă, fiind preconizat obţinerea unui volum
de 521,0 m3.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
un dosar cadastral cu privire la modificarea destinaţiei terenului.
şi expertizat şase dosare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
trei proiecte de Hotărâre de Guvern.
capitolul de management al deşeurilor menajere solide prevăzut de
Strategia de dezvoltare social-economică a raionului Floreşti.
demersul S.R.L. „CONVIZIR-GRUP” cu privire la desemnarea unui
colaborator din cadrul Inspectoratului Ecologic de Stat pentru includerea
în component Comisiei de nimicire a bunurilor confiscate.
petiţia cet. Jizdan Andrei privind depozitarea neautorizată a deşeurilor în
extravilanul or. Anenii Noi.
demersul Ministerului Culturii cu privire la încălcarea modului de
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gestionare a deşeurilor solide în limitele teritoriului Rezervaţiei Culturale
Orheiul Vechi.
interpelarea Deputatului în Parlamentul R.Moldova referitor la
depozitarea cu abateri de la normele ecologice a deşeurilor în extravilanul
s. Porumbeni, rl Criuleni.
şi avizat schimbarea destinaţiei imobilului din str. Ştefan cel Mare, 17, or.
Vadul lui Vodă. (Act de control la compartimentul complex).
posibilitatea selectării terenului pentru construcţia staţiei de pompare de
către Termoelectrica. (Act de control la compartimentul complex).
cererea dlui Nicolae Balaur cu privire la depozitarea deşeurilor în com.
Stăuceni.
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 5 proiecte de execuţie.
Transferuri efectuate:
suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 4 documentaţii de proiect – 11 898 lei.
Pregătit:
răspuns la solicitare Agenţiei apele Moldovei cu privire la pieirea peştelui
din lacul Ghidighici.
informaţie către MM la solictarea Comitetului Executiv MoghiliovPodolisk cu privire la activitatea întreprinderii „Tezeu Lux” din s.
Volcineţ, rl Ocniţa.
răspuns la solicitare Agenţiei Moldsilva cu privire la iniţierea lucrărilor de
construcţie în zona de protecţie a rezervaţiei Naturale „Codrii” din s.
Horodca,rl Hînceşti.
răspuns la demersul primăriei com. Ţambula, rl Sîngerei cu privire la
încălcarea regimului de protecţie şi a regulilor de exploatare a deşeurilor
solide în mun. Bălţi de către SRL ,,Salubrity Solutions”.
răspuns către MM la dindicaţia Guvernului cu privire la monitorizarea
situaţiei ecologice în or. Bălţi în rezultatul activităţii SA ,,Vinăria din
Vale”.
Participat:
la şedinţa Consiliului Republican Interdepartamental pentru aprobarea
produselor de uz fitosanitar.
la şedinţa de examinare a proiectului „Programul de dezvoltare şi
cooperare a companiei cehe DECONTA”.
la 23.10.15, la Conferinţa pe tema „Aspecte ştiinţifice şi practice de
obţinere a energiei din surse regenerabile, cît şi interesul economic şi
ecologic a utilizării ei”.
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Eliberat:
5 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
1. „Frigider pentru păstrarea fructelor din s. Scăieni, r-nul Donduşeni” al
G.Ţ. „Popovici Vladimir”.
2. „Reconstrucţia staţiei cu produse petroliere şi gaz lichefiat din contul
demolării construcţiei existente şi amenajarea terenului adiacent din str.
Calea Orheiului 108/1, or. Chişinău” al S.R.L. „M.M.M.”
3. „Construcţia sistemului de alimentare cu apă şi al turnului de apă în s.
Hîrbovăţ, r-nul Anenii Noi”, primăria satului Hîrbovăţ.
4. „Ferma de ovine în extravilanul or. Taraclia” al S.R.L. „Kelley Graine
Impex”.
5. „Complex agroindustrial pentru creşterea nurcilor situat în s. Roşcaniextravilan, r-nul Anenii Noi” al S.R.L. „Mold-Impex”.
Autorizaţii pentru emisia poluanţilor în atmosferă (AEPA) pentru 2
întreprinderi:
1. Î.C.S. „Petrom Moldova” S.A., str. Naţională, or. Ungheni.
2. S.R.L. „Avia Invest”, bd. Dacia, 80/3, or. Chişinău.
au fost restituite materialele pentru eliberarea autorizaţiei pentru emisia
poluanţilor în atmosferă (AEPA) pentru 2 întreprinderi:
1. S.R.L. „Larsan Nor”, s. Hîrbovăţ, r-nul Anenii Noi.
2. S.R.L. „Larsan Nor”, s. Hîrbovăţ, r-nul Anenii Noi.
Autorizaţii de mediu pentru folosinţa specială a apei prin sistemul
ghişeului unic (AMFSA) pentru o întreprindere: Î.M. „Efes Vitanta
Moldova Brewery” S.A. or. Chişinău, str. Uzinelor, 167.
Efectuat:
un control ecologic în comun cu Ministerul Mediului la S.A.
„Metalferos”.
mai multe controale ecologice cu ieşire la faţa locului şi s-a întocmit două
acte de inspectare.
Expediat:
răspunsul în adresa Inspectoratului de Poliţie Rezina privind verificarea
activităţii fabricii de producere a asfaltului din s. Cinişeuţi, r-nul Rezina
ce aparţine Î.C.S. „Genesis Internaţional”, referitor la respectarea
condiţiilor din autorizaţia pentru emisia poluanţilor în atmosferă nr.
002176 din 14.11.2014-14.11.2015, eliberată de Inspectoratul Ecologic de
Stat.
Încheiat:
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Covalji Mihail pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului cinegetic, în temeiul art. 128 alin. (2), Cod contravenţional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 2 000 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Mantea Artiom pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului cinegetic, în temeiul art. 128 alin. (2), Cod contravenţional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1 000 lei.
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un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Crasnov Gheorghi pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului cinegetic, în temeiul art. 128 alin. (2), Cod contravenţional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1 000 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Pavlenco Alexandru
pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi
protecţia fondului cinegetic, în temeiul art. 128 alin. (2), Cod
contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 2 000 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Barburas Sergiu pentru
încălcarea regulilor de gestionare a deseurilor , în temeiul art. 154 alin.
(1), Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 800
lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Bacota Dumitru pentru
încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art.154 alin. (1),
Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 400 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet.Vozian Igor pentru
încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154 alin.
(1), Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 800
lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Caraghiaur Igor pentru
încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154 alin. (1),
Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 400 lei.
un act de control complex întreprinderii SRL „Vas International”, procesverbal în temeiul art. 156 CC administraţiei SRL „Vas International”,
amendă 300 u.c.
c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
2.

3.

Resurse
umane
Financiară

Numărul de personal - 298

Juridică

Au examinat:
cererea Asociaţiei Obşteşti „EcoContact” privind anularea/revocarea
Avizului pozitiv al expertizei ecologice la proiectul de execuţie
,,Construcţia fabricii de producere a sucului concentrat din or. Edineţ
(extravilan-zona Parcului Industrial Edineţ)” eliberat SRL „TB Fruit”.
Hotărîrea Curţii de Apel Chişinău cu privire la recursul declarat de către
Boldurescu Lilia şi Boldurescu Veaceslav împotriva încheierilor
Judecătoriei Centru, mun. Chişinău din 03 iulie, 2015.
cererea de recurs AO „EcoContact” împotriva IES cu privire la
contestarea refuzului în soluţionarea cererii, urmează a fi perfectată
referinţa.
cererea „Mişcării Ecologiste din Moldova” privind suspendarea
concursului privind amenajarea parcajelor auto în mun. Chişinău.
solicitarea Procuraturii Generale a RM cu privire la ajustarea cadrului

Contribuţia la FEL - conform planului de finanţare s-au aprobat venituri
pentru anul 2015 în sumă de 13 700,0 mii lei. Veniturile pentru săptămîna
curentă constituie -190,0 mii lei.
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normativ la necesităţile justificate de sporire a eficienţei activităţii
organelor de drept şi control, fiind perfectat răspunsul în limitele
competenţei.
scrisoarea ÎCS „Bemol Retail”SRL cu referire la informaţiile vehiculate în
presă privind avizele de mediu nr. 1298 şi 1300, fiind perfectat răspunsul
în limitele competenţei.
Expertiza juridică:
a fost coordonată emiterea a circa 18 de 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 şi
a) Activităţi cotidiene – conform Regulamentelor subdiviziunilor şi al IES.
măsuri
b) 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. Cosmonauţilor 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.
Anexe:
Anexa 1. Informaţie cu privire la rezultatele raidurilor efectuate în perioada 23.1029.10.2015.
Igor TALMAZAN,
Şeful Inspectoratului
Ex. D.Osipov
0-22-22-69-51
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