MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 11.11.2016 până la 17.11.2016
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 275 acte de inspectare;
oare
pe
au fost încheiate 98 procese-verbale ( art.109 al.1 – 3; art.109 al.5 –
Inspecto; art.109 al.3 – 2; art.109 al.4 – 3; art.111 – ; art.110 al.1 – ; art.110
rat.
al.2 – 1; art.112 – ; art.113 al.1 – ; art.113 al.3 – ; art.113 al.5 – 2;
art.114 al.1 – ; art.114 al.2 – 1; art.114 al.3 – ; art.119 al.11 – ;
art.119 al.1 – ; art.115 al.1 – ; art.115 al.3 – ; art. 116 al. 1 – 1;
art.116 al.2 – ; art.118 – ; art. 121 – ; art.122 al.1 – 19; art.122 al.2
– 1; art.122 al.3 – 1; art 123 – ; art 126 – ; art.127 al.1 – 5; 127 al.2 –
; art.128 al.1 – ; art. 128 al.2 – 3; art. 120 – 1; art. 135 – ; art.132
– ; art.136 – 6; art.137 – ; art. 140 al. 1 – ; art.141 al.1 – ; art.141
al.2 – ; art.142 al.1 – 5; art.142 al.2 – 1; art.142 al.3 – 1; art.143 – 4;
art. 144 – 1; art.146 – ; art.147 – 4; art. 149 – 1; art. 129 – ; art.154
al.1 – 23; art.154 al.3 – ; art.154 al.2 – ; art.154 al.10 – 3; art.154 al.
11 – ; art.153 – 1; art.156 – 4; art.181 – ; art.182 - ; art. 349 - ; art.
95 al. 2 – 1; art. 337 - ).
au fost prestate servicii contra plată în valoare de 72 857 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 93 500 lei.
plata pentru poluarea mediului calculată este de 170 253 lei.
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 38 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:
- 43 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 11 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 11 avize ale expertizei ecologice de stat .
S-a participat în lucru a 39 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 21 comisii de
recepţie finală a obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 15 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 11 – 17 noiembrie, 2016 cancelaria Inspectoratului Ecologic
de Stat a înregistrat 69 de documente la intrare dintre care 20 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
- 7 doc . direct prin curierul MM;
- 13 doc. prin poşta electronică.
În urma analizei documentelor parvenite la Inspectorat prin intermediul
Ministerului Mediului s-a stabilit că am primit spre examinare:
a) Petiţii – 20;
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului Ecologic de
Stat au fost perfectate 65 de scrisori, 22 dintre care în adresa Ministerului
Mediului.
Au fost efectuate 37 raiduri antibraconaj, încheiate 25 procese-verbale
în cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie lei.
au fost amplasate materiale pe site-ul IES.

Examinat:
demersul parvenit din partea primăriei satului Popeasca, raionul Ştefan
Vodă privind autorizarea tăierii de conservare şi curăţire a 10, 0 ha
pădure, fiind preconizată obţinerea unui volum de 291,0 m3 masă
lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere
corespunzător.
demersul parvenit din partea primăriei satului Copceac, raionul Ştefan
Vodă privind autorizarea tăierii de igienă rasă pe o suprafaţă de 3,5
ha, fiind preconizată obţinerea unui volum de 17,0 m3 masă
lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea primăriei satului Taraclia, raionul
Căuşeni privind autorizarea tăierii de igienă rasă pe suprafaţa a
4,0 ha, fiind preconizată obţinerea unui volum de 59,0 m3 masă
lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea primăriei satului Maramonovca, raionul
Drochia privind autorizarea tăierii de igienă selectivă a 13,7 ha, fiind
preconizată obţinerea unui volum de 117,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea primăriei satului Slobozia, raionul Ştefan
Vodă privind autorizarea tăierii de igienă selectivă pe o suprafaţă de
9,12 ha, fiind preconizată obţinerea unui volum de 45,0 m3 masă
lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea domnului Golban Veceslav, din oraşul
Sîngerei, str. Voluntarilor, 8 cu privire la autorizarea tăierii de igienă
selectivă pe teren privat cu o suprafaţa de 3, 2887 ha, fiind preconizată
obţinerea unui volum de 21,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea primăriei satului Climăuţii de Jos, raionul
Şoldăneşti privind autorizarea tăierii de curăţire a 11,0 ha, fiind
preconizată obţinerea unui volum de 74,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea primăriei satului Cigîrleni, raionul
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Ialoveni privind autorizarea tăierii de conservare şi curăţire a 9,2 ha,
fiind preconizată obţinerea unui volum de 34,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
4 (patru) dosare cadastrale cu privire la transmiterea şi modificarea
destinaţiei terenului.
expertizate 5(cinci) dosare a produselor de uz fitosanitar.
demersul doamnei Ilovan Liuba, consilier com.Ţînţăreni, r-nul Anenii
Noi privind suspendarea proiectului Hotărîrii Guvernului ,,Cu privire la
constituirea comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea unităţii
publice de interes naţional a terenului cu suprafaţa de 24,6949 ha din
extravilanul com.Ţînţăreni, r-nul Anenii Noi”.
Transferuri efectuate:
suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 3 documentaţii de proiect –5 400 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 4 proiecte de execuţie.
Participat:
la şedinţa Comitetului coordonator al dialogului naţional privind politica
în domeniul gestionării apei.
Expediat:
răspunsul la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor privind examinarea şi avizarea proiectului documentului
normativ în construcţii (PA): - CP G 04.0X.201X „Calculul schemelor
termice pentru centrale termice” plasat pe pagina web a Ministerului:
www.mdcr.gov.md.
răspunsul la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor privind examinarea şi avizarea proiectului documentului
normativ în construcţii (PA): - CP G 04.0X.201X „Calculul schemelor
termice pentru sursele de alimentare cu căldură” plasat pe pagina web a
Ministerului: www.mdcr.gov.md.
răspunsul la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor privind examinarea şi avizarea proiectului Hotărîrii de
Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind inspecţia periodică a
sistemelor de climatizare din clădiri.
răspunsul la solicitarea Î.C.S. „Grip-Engineering” privind eliberarea
avizului expertizei ecologice de stat pentru activitatea de extragere şi
îmbuteliere a apei potabile din sonda nr. 4677/2, amplasată pe str.
Chişinăului1, s. Goian, com. Ciorescu.
răspunsul în adresa Ministerului Mediului la solicitarea Î.M. „ApăCanal” Drochia privind folosirea terenului subsolului la captarea apelor
subterane pentru necesităţile potabile şi menajere ale locuitorilor
oraşului.
răspunsul la solicitarea primarului or. Cimişlia, dl Gheorghe Răileanu,
copia Avizului nr. 05-5-5336/1787 din 24.10.2016 al expertizei
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ecologice de stat la proiectul de execuţie „Staţie multicarburant de
alimentare a autovehiculelor pe str. Ştefan cel Mare, 115, or. Cimişlia”
al S.R.L. „Grand Oil”.
Eliberat:
5 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
1. „Construcţia bazinului acvatic din s. Sărata Nouă, rl Făleşti”, persoana
fizică, Druţa Natalia.
2. „Evacuarea şi epurarea apelor uzate din comuna Botnăreşti, rl Anenii
Noi”, primăria comunei Botnăreşti.
3. „Punct de alimentare a automobilelor cu gaz lichefiat în s. Corlăteni, rl
Rîşcani. Reconstrucţie” al S.R.L.„Datario”.
4. „Gospodărie fermieră zootehnică" în s. Horeşti, rl Ialoveni” al cet.
Dogot Vladimir, s. Horeşti, rl Ialoveni.
5. „Construcţia reţelelor de alimentare cu apă din s. Nişcani, r-nul
Călăraşi”, primăria satului Nişcani.
Efectuat:
o deplasare în r-nul Orhei cu privire la efectuarea controlului privind
activitatea extragerii resurselor minerale.
b) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
2

3.

Resurse
umane
Financiară
Juridică

Numărul de personal - 298
Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 336, 4 mii lei.
Au examinat:
indicaţia Ministrului Mediului nr. 3121 din 28.10.2016 privitor la acţiunea
civilă depusă de către primarul or. Cimişlia vs Ministerul Mediului, fiind
perfectat răspunsul conform competenţei.
indicaţia Ministrului Mediului nr. 3151-c din 01.11.2016 privind
examinarea şi avizarea proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la
aprobarea Regulamentului Centrului de dirijare şi situaţii excepţionale al
Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, fiind
perfectat răspunsul conform competenţei.
solicitarea Ministerului Afacerilor Interne nr. 19/6-2273 din 09.11.2016
privind avizarea proiectului HG cu privire la aprobarea Regulamentului
privind acordarea suportului ţării gazdă în situaţii expeţionale, fiind
perfectat răspunsul conform competenţei.
solicitarea Guvernului Republicii Moldova nr. 01-04-256/v.m-b din
11.11.2016 privind prezentarea informaţiei cu privire la programele de
derulare şi cele de perspectivă, orientate spre soluţionarea problemelor cu
care se confruntă tinerii din ţară, fiind perfectat răspunsul conform
competenţei.
cererea prealabilă ,,Salubrity Solutions” către Inspectoratul Ecologic de
Stat privind anularea actului de inspectare şi a prescripţiilor înaintate de
IE Sîngerei, fiind perfectat răspunsul conform competenţei.
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Au perfectat:
acte procedurale, referinţă pe cauza civilă Coadă Anatolii vs IES.
acte procedurale, referinţă pe cauza civilă Ionaşcu Alexandru vs IES
Au participat:
la 17.11.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Curţii de Apel Chişinău pe
cauza contravenţională Pavlenco Alexandru vs IES privind anularea
procesului-verbal şi decizia agentului constatator.
la 17.11.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe
cauza civilă Coadă Anatolii vs IES privind anularea Ordinului Şefului
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.
Igor TALMAZAN,
Şeful Inspectoratului

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