MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 18.11.2016 până la 24.11.2016
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 293 acte de inspectare;
oare
pe
au fost încheiate 147 procese-verbale ( art.109 al.1 – 5; art.109 al.5
Inspecto– ; art.109 al.2 – 1; art.109 al.4 – 3; art.111 – 1; art.110 al.1 – ;
rat.
art.110 al.2 – ; art.112 – ; art.113 al.1 – ; art.113 al.3 – ; art.113
al.5 – ; art.114 al.1 – 6; art.114 al.2 – ; art.114 al.3 – ; art.119 al.11 –
; art.119 al.1 – ; art.115 al.1 – 2; art.115 al.3 – 1; art. 116 al. 1 – 2;
art.116 al.2 – 1; art.118 – ; art. 121 – ; art.122 al.1 – 17; art.122
al.2 – ; art.122 al.3 – ; art 123 – ; art 126 – ; art.127 al.1 – ; 127 al.2
– ; art.128 al.1 – ; art. 128 al.2 – 5; art. 120 – 3; art. 135 – 1;
art.132 – ; art.136 – ; art.137 – 1; art. 140 al. 1 – ; art.141 al.1 – ;
art.141 al.2 – ; art.142 al.1 – 5; art.142 al.2 – 5; art.142 al.3 – ;
art.143 – 8; art. 144 – 1; art.146 – ; art.147 – ; art. 149 – 1; art. 129
– ; art.154 al.1 – 61; art.154 al.3 – 1; art.154 al.2 – ; art.154 al.10 –
4; art.154 al. 11 – 1; art.153 – ; art.156 – 7; art.181 – ; art.182 - 1;
art. 349 - ; art. 95 al. 1 – 1; art. 95 al. 2 – 1; art. 337 - ).
au fost prestate servicii contra plată în valoare de 76 823 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 100 300 lei.
plata pentru poluarea mediului calculată este de 54 696 lei.
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 49 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:
- 35 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 8 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 1 autorizaţie de folosinţă specială a pei.
- 10 avize ale expertizei ecologice de stat .
S-a participat în lucru a 41 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 17 comisii de
recepţie finală a obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 24 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 18 – 24 noiembrie, 2016 cancelaria Inspectoratului Ecologic
de Stat a înregistrat 91 de documente la intrare dintre care 22 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
- 13 doc . direct prin curierul MM;
- 9 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 – 21;
b) Ordine - 1
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului Ecologic de
Stat au fost perfectate 52 de scrisori, 30 dintre care în adresa Ministerului
Mediului.
Au fost efectuate raiduri antibraconaj şi încheiate procese-verbale.
au fost amplasate materiale pe site-ul IES.

Examinat:
demersul parvenit din partea primăriei Plopi, rl Cantemir privind
autorizarea tăierii de igienă, curăţire, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 62,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea primăriei s. Mereni, rl AneniiNoi privind
autorizarea tăierii de conservare, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 203,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea primăriei com. Seseni, rl Călăraşă privind
autorizarea tăierii de igienă rasă, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 57,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea s. Sadaclia, rl Basarabeasca privind
autorizarea tăierii de regenerare rasă, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 101,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea primăriei s. Lozova, rl Străşeni 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 Î.M ,,Spaţii-Verzi” privind autorizarea
tăierii de conservare rasă, fiind preconizată obţinerea unui volum de
124,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea primăriei s. Sturzovca, rl Glodeni 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.
4 (patru) dosare cadastrale cu privire la transmiterea şi modificarea
destinaţiei terenului.
şi expertizat 6(şase) dosare a produselor de uz fitosanitar.
proiectul de Hotărîre a Guvernului ,,Cu privire la transmiterea şi
schimbarea categoriei de destinaţie a unor terenuri”.
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proiectul de Hotărîre a Guvernului ,,Pentru aprobarea Regulamentului
privind condiţiile şi procedurile de organizare şi realizare a executării
activităţilor de protecţie a solurilor, îmbunătăţirea funciară şi sporirea
fertilităţii solurilor”.
demersul Inspectoratului de Poliţie Bălţi nr. 27537 privind desemnarea
unui specialist pentru prelevarea probelor de sol de pe teritoriul
amplasat în str. Ştefan cel Mare, 191, mun. Bălţi.
demersul Gospodăriei Ţărăneşti ,,Morari Vasile Ion” şi al Agenţiei
Ecologice Chişinău nr. 01-06/2196.
solicitările Asociaţiei pentru Reciclarea Deşeurilor ,,MoldRec” privind
acordul transferului deşeurilor de echipamente electrice şi electronice la
fabricile reciclatoare din Germania, România, Polonia şi Ucraina.
sesizarea Consiliului Local Bolohan, r-nul Orhei privind efectuarea
lucrărilor ilegale de decopertare a stratului fertil pe terenul ce aparţine
primăriei Bolohan, r-nulOrhei.
efectuarea calculului privind evaluarea prejudiciului cauzat mediului în
rezultatul extragerii ilegale a resurselor minerale de către S.R.L
,,Natanol-Priorit”.
Transferuri efectuate:
suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la o documentaţie de proiect –2 700 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 exterioară a 4 proiecte de execuţie.
Participat:
la seminarul organizat de Oficiul Schimbarea Climei cu tema: Raport
bienal actualizat în conformitate cu prevederile Convenţiei cadru cu
privire la schimbările climatice.
la conferinţa organizată de ÎS ,,Direcţia Bazinieră de gospodărire a
apelor” cu tema: Soluţii flexibile şi necesare staţiilor de tratare a apelor
uzate în MD.
Expediat:
răspuns la demersul unui grup de cetăţeni din s. Ivancea, rl Orhei privind
eventualele prejudicii cauzate râului Moţa după finisarea şi exploatarea
proiectului de execuţie „Evacuarea şi epurarea apelor uzate din s.
Ivancea, rl Orhei”.
răspuns către MM la petiţia anonimă adresată Parlamentului RM cu
privire la poluarea r. Bîc în rl. Anenii Noi.
răspunsul în adresa S.C. „Axedum” S.R.L. referitor la eliberarea avizului
expertizei ecologice de stat pentru tehnologia de producere a biovitului
şi biohumusului în scopul obţinerii autorizaţiei de prelucrare a deşeurilor
formate la abatoarele avicole.
răspunsul la solicitarea „Untavicom” S.R.L. privind reconfirmarea
avizului expertizei ecologice de stat nr. 05-5-5111/1835 din 06.11.15 la
proiectul de execuţie „Staţia de alimentare cu produse petroliere în
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complex cu staţie de spălat automobile din construcţii uşor demontabile,
în limitele terenului arendat (provizoriu) din str. Melestiu, 24/6, or.
Chişinău”.
Eliberat:
3 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
1. „Construcţia captajului de apă, a staţiei de pompare şi a aducţiunii
pentru sistemul de alimentare cu apă a s. Japca, r-nul Floreşti” , primăria
comunei Japca.
2. „Staţie de alimentare a autovehiculelor cu gaze (modul) pe str. Munceşti,
121, or. Chişinău. Reconstrucţie” al S.R.L. „Eligibil-Con”.
3. „Proiectarea reţelei de apeduct (L=2.50 km) şi a turnului de apă în s.
Dimitrovo, com. Cîietu, r-nul Cantemir, primăria comunei Cîietu.
Efectuat:
deplasare în r-nul Orhei - efectuarea controlului privind activitatea
extragerii resurselor minerale.
un control inopinat la S.R.L ,,Natanol-Priorit” cu întocmirea actului de
control nr. 14-AC/IES-16.
mai multe controale ecologice cu ieşire la faţa locului şi s-a întocmit
două acte de inspectare.
b) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
2

3.

Resurse
umane
Financiară
Juridică

Numărul de personal - 298
Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 187, 5 mii lei.
Au examinat:
indicaţia Ministrului Mediului nr. 3120-c din 08.11.2016 privitor la
avizarea proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la transmiterea unui
teren, fiind perfectat avizul conform competenţei.
solicitarea SA „Red Nord” privind justificarea taxelor impuse de către
IES la eliberarea autorizaţiilor de defrişare, fiind perfectat răspunsul
conform competenţei.
solicitarea SRL „Lengrup-Agro” parvenită la Ministerul Mediului privind
eliberarea autorizaţiei de mediu, fiind perfectat răspunsul conform
competenţei.
solicitarea Ministerului Finanţelor privind examinarea şi avizarea
proiectului Hotîrării Guvernului cu privire la determinarea obligaţiilor
fiscale aferente impozitului pe venit, fiind perfectat avizul conform
competenţei.
Au perfectat:
acte procedurale pe cauza civilă Berzoi Ion vs IES.
acte procedurale pe cauza civilă IES către SRL „Planeta Cafea”.
Au participat:
la 21.11.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe
cauza civilă AO „Eco Contact” vs IES privind contestarea actului
administrativ.
la 21.11.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe
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cauza civilă Fediuc Valentin vs Ministerul Mediului, IES intervenient
accesoriu privind recuperarea prejudiciului.
la 23.11.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Curţii de Apel pe cauza
civilă SRL „Remih &Co” vs IES privind contestarea actului
administrativ.
la 23.11.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe
cauza civilă IES vs SRL „Planeta Cafea” privind recuperarea
prejudiciului.
la 24.11.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe
cauza civilă Gîrbu Nicolae vs IES privind contestarea actului
administrativ.
la 24.11.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe
cauza civilă Răcilă Dumitru vs IES privind contestarea 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.
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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