MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 04.12. 2015 până la 10.12.2015
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 Realizări mai importante din activitatea de bază:
totalizatau fost încheiate 304 acte de control;
oare
pe
au fost încheiate 243 procese-verbale ( art.109 al.1 – 7; art.109 al.2
Inspecto– 1; art.109 al.3 – 16; art.109 al.4 – 9; art.111 al.1 –4; art.110 al.2 –
rat.
2; art.112 – 1; art.113 al.1 – 2; art.113 al.3 – ; art.113 al.6 – 1;
art.112 – ; art.114 al.1 – 2; art.114 al.2 – 9; art.115 al.1 – ; art.115
al.3 – 1; art. 116 al. 1 – 5; art.116 al.2 – 4; art.119 al.1 – ; art. 120 –
4; art.122 al.1 – 21; art.122 al.2 – 3; art.124 al.1 – ; art.127 al.1 –
7; 127 al.2 – 1; art.128 al.1 – 3; art. 128 al.2 – 7; art.135 – 9;
art.136 – 16; art.137 al.1 – 2; art.142 al.1 – 9; art.142 al.2 – 6;
art.143 – 6; art.144 – 1; art.146 – 1; art.147 – 1; art. 153 – 1; art.154
al.1 – 48; art.154 al.2 – 2; art.154 al.10 – 5; art.154 al. 11 – 2; art.156
– 9; art.181 – 12; art. 337 - 1; art. 95/2 - 2).
au fost prestate servicii contra plată în valoare de 76 770 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 183 100 lei.
plata pentru poluarea mediului calculată este de 143 502 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:
- 47 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 21 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 11 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
- 13 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 19 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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Cazuri
relevante
2.

Articole,
emisiuni

1.

Acţiuni şi
măsuri
curente
de mediu.

În perioada 04 noiembrie – 10 decembrie, 2015 cancelaria
Inspectoratului Ecologic de Stat a înregistrat 77 documente la intrare, dintre
care 25 au parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
- 18 doc.- direct prin curierul Ministerului Mediului;
- 7 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 – 5;
b) Demersuri - 13;
c) Avizare de proiecte de legi şi Hotărîri de Guvern – 2;
d) Invitaţii de participare la sedinţe, seminare – 4;
e) Ordine ale MM – 1.
În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au perfectat
43 scrisori, 8 dintre care în adresa Ministerului Mediului.
 Cazuri de extragere ilicită a nisipului şi prundişului n-au fost depistate.
 Au fost efectuate 49 raiduri antibraconaj şi încheiate 33 procese-verbale
în cadrul acestora.
au fost amplasate 7 materiale pe site-ul IES şi raportul săptămînal de
activitate.
IE Soroca – un articol în ziarul local ,,Observatorul de Nord” cu tema:
„Brazii de Crăciun, tăiaţi ilegal, vă pot costa... până la 3000 de lei!”
b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central).
Examinat:
două dosare cadastrale cu privire la modificarea destinaţiei terenului.
şi expertizat trei dosare al produselor biodistructive.
două proiecte de Hotărâre de Guvern cu privire la transmiterea şi
modificarea categoriei de destinaţie a terenurilor.
Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la Strategia de dezvoltare a
Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale în perioada 2015 - 2025,
înaintat spre examinare de către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.
pregătirea referatelor la tema: „Gestionarea corectă a deşeurilor
radioactive, medicale şi toxice”, „Activităţi de securizare a staţiilor
PECO şi depozitelor petroliere”, „Securizarea recipientelor cu
ferocianuri la fabricile de vin”.
adresarea dlui Vasile Bolea, Deputat în Parlamentul R. Moldova cu
privire la respectarea legislaţiei de mediu de către SA ,,Lafarge Ciment”
din or. Rezina.
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 6 proiecte de execuţie.
Transferuri efectuate:
suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 3 documentaţii de proiect – 10 494 lei.
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Participat:
la seminarul Ştiinţifico - Practic „Solurile Republicii Moldova –
principala resursă naturală a ţării. Probleme şi perspective”.
la întrunirea de lucru pentru examinarea problemelor legate cu
inventarierea, monitorizarea, controlul bifenililor policloruraţi şi a altor
substanţe chimice.
Pregătit:
răspuns la demersul SRL ,,Panfil- Grup” cu privire la distrugerea
stratului de ierburi uscate prin ardere.
Eliberat:
7 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
1. „Frigider-depozit de produse agricole din s. Taraclia, r-nul Căuşeni” al
C.Î. „Struguri Chihlimbarii”.
2. „Sistemul de alimentare cu apă a satului Şerpeni, r-nul Anenii Noi”,
primăria satului Şerpeni.
3. „Staţie de alimentare a autovehiculelor şi deservirea şoferilor în s.
Nimoreni, r-nul Ialoveni. Corectare” al S.R.L. „Bemol-Retail”.
4. „Proiectul pentru extragerea zăcămîntului de calcar pentru construcţii
„Peresecina” şi recultivarea pămînturilor degradate” al S.R..L. „AcitTrans”.
5. „Forarea sondei arteziene din or. Străşeni” al S.R.L. „La Triveneta Cavi
Development”. Aviz negativ.
6. „Sondă arteziană în complex cu turn de apă şi tamponajul sondei
arteziene cu nr.2683 în satul Pîrîta, r-nul Dubăsari”, primăria satului
Pîrîta.
7. „Alimentarea cu apă a sectorului Vălicica Veche din comuna Truşeni,
mun. Chişinău”, primăria comunei Truşeni.
Autorizaţie pentru emisia poluanţilor în atmosferă (AEPA) pentru 1
întreprindere: Î.M. „Uz-Auto Grup” S.R.L., str. Albişoara, 17, or.
Chişinău.
Efectuat:
un control ecologic la SA „Lafarge” Ciment – Moldova, or. Rezina
privitor la respectarea legislaţiei ecologice.
c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
2.

Resurse
umane
Financiară
Juridică

3.

Numărul de personal - 298
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 - 224,0 mii lei.
Au examinat:
indicaţia Ministrului Mediului nr. 540-c din 26.11.2015 privind
examinarea şi avizarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte
legislative, înaintat de Cancelaria de Stat prin scrisoarea nr. 1469-950 din
25.11.2015, fiind perfectat avizul în limitele competenţelor.
3

Proiectul de modificare şi completare a Codului de procedură penală
înaintat de Procuratura Generală referitor la investirea organelor cu
dreptul de a iniţia controale şi cu statut de agent constatator a calităţii de
organ de constatare, urmează a fi perfectat avizul în limita competenţelor.
scrisoarea Mişcării Ecologiste din Moldova adresată Ministerul Mediului
privind dispunerea suspendării deciziei de desfăşurare a concursului
pentru desemnarea companiei care va organiza şi gestiona parcările cu
plată în muncipiul Chişinău.
solicitarea Asociaţiei Obşteşti ,,Viitorul Verde” privind înreprinderea
măsurilor de neadmitere a reducerii suprafeţelor spaţiilor verzi în mun.
Chişinău, fiind perfecatată o adresare către organele administraţiei
publice locare competente în soluţionarea problemei respective.
solicitarea Primarului satului Naslavcea, raionul Ocniţa cu privire la
alocarea sumei restante în contraechivalent al 10 % din grantul oferit
pentru realizarea Proiectului ecologic „Prelucrarea şi reciclarea deşeurilor
din mase plastice şi fabricarea plăcilor de trotuar şi alte articole”, fiind
perfectat răspuns în coraport cu nivelul de realizare a proiectului.
Au participat:
la 08.12.2015 în cadrul Judecătoriei sect. Rîşcani, mun. Chişinău pe cauza
contravenţională SRL „Astra-K” către IES privind contestarea procesului
verbal cu privire la contravenţie, fiind stabilită o nouă şedinţă pentru data
de 19.01.2016.
Au perfectat:
demers către instituţiile responsabile privind gestionarea corespunzătoare
a sarcinilor impuse prin crearea ghişeului unic pentru eliberarea
autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei.

1.

Expertiza juridică:
a fost coordonată emiterea a circa 24 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.
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.
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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.

Anexa 1. Informaţie cu privire la rezultatele raidurilor efectuate în perioada 04.1210.12.2015.

Igor TALMAZAN,
Şeful Inspectoratului

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