MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 04.09.2015 până la 10.09.2015
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 299 acte de control;
Inspectoau fost încheiate 270 procese-verbale ( art.154 al.1 – 105; art.154
rat.
al.3 – 1; art.109 al.1 – 2; art.109 al.3 – 5; art.109 al.4 – 4; art.114
al.1 – 1; art.114 al.2 – 12; art.116 al.1 – 6; art.116 al.2 – 1; art.113
al.3 - 2; art.113 al.5 - 1; art.110 al.2 – 3; art.122 al.1 –23; art.122
al.2 –1; art. 119 al. 1 – 1; art.127 al.1 – 2; art.127 al.2 – 16; art. 115
al.1 –5; art.137 al.1 – 5; art.142 al.2 – 11; art.144 – 3; art.146 – 2;
art.143 – 62 art.149 – 1; art. 156 –9; art.123 –1; art.111 – 1; art.153
– 3; art.120 – 1; art.147 – 6; art.136 – 17; art.181 – 9; art.135 – 8.).
au fost prestate servicii contra plată în valoare de 98 435 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 186 200 lei.
plata pentru poluarea mediului calculată este de 84 184 lei.
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 75 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:
- 25 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 13 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 13 avize ale expertizei ecologice de stat;
S-a participat în lucru a 36 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 42 petiţii parvenite în
subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale.
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În perioada 4 – 10 septembrie, 2015 cancelaria Inspectoratului Ecologic
de Stat a înregistrat 65 documente la intrare, dintre acestea 18 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
- 15 doc.- direct prin curierul Ministerului Mediului;
- 3 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 - 10;
c) Avizare de proiecte de legi şi Hotărîri de Guvern – 1;
d) Invitaţii la sedinţe, seminare – 2;
e) Ordine ale MM – 1;
f) Hotărîre de Guvern– 1.
În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au perfectat
50 scrisori, 12 dintre care în adresa Ministerului Mediului.

2.

Articole,
emisiuni

1.

Acţiuni
şi măsuri
curente
de
mediu.

 Cazuri de extragere ilicită a nisipului şi prundişului n-au fost depistate.
 Au fost effectuate 19 raiduri antibraconaj şi încheiat un proces-verbal,
au fost ridicate – 2 arme.
IE Străşeni – a fost publicat un articol cu tema: ,,Săptămîna Mobilităţii
Europene”.
au fost amplasate 4 materiale pe site-ul IES.
b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central).
Examinat:
demersul parvenit din partea ÎM. „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor
Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă şi curăţire a arborilor din
sectorul Centru a mun. Chişinău, fiind preconizată obţinerea unui volum
de 12,63 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea ÎM. „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor
Verzi” privind autorizarea tăierii de curăţire a unui arbore de specia ulm
de pe strada Ciuflea, 12.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit de la Inspectoratul de Poliţie Bălţi al IGP cu privire la
cazul defrişării copacilor pe adresa mun. Bălţi, str. I. Franco, 44/A,
pentru construcţia unui imobil.
cererile Î.M. „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” privind
autorizarea tăierilor arborilor fitosanitar necorespunzători din sectoarele
Rîşcani şi Centru.
informaţia pe luna august de la Agenţiile şi Inspecţiile Ecologice
raionale cu privire la îndeplinirea Deciziei Consiliului Suprem de
Securitate privind controlul stării fondului forestier de stat, cît şi a
vegetaţiei forestiere din afara acestuia.
un dosar cadastral cu privire la modificarea categoriei destinaţiei
terenului.
şi expertizat 9 dosare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
două proiecte de hotărîri ale guvernului cu privire la modificarea
destinaţiei terenurilor.
2

petiţia unui grup de locuitori ai or. Tvardita, rl Taraclia cu privire la
deversarea în apele rîului Chirghij-Chitai, de către Î.M. ,,Tvardistan” a
apelor uzate, ne epurate.
petiţia unui grup de locuitori ai s. Slobozia-Cremene, SloboziaVărăncău, cu privire la activitatea ilegală a unei cariere de extragere a
substanţelor minerale.
petiţia unui grup de locuitori ai s. Holoşniţa cu privire la starea
nesatisfăcătoare a gunoiştii din localitate.
petiţia dnei Antoci Arina, originară a s. Holoşniţa cu privire la faptul că
S.R.L. ,,Soracidor” nu a efectuat lucrări de recultivare a carierei de nisip
aflată în gestiune.
petiţia dnei Irina Sîrbu, locuitoare a s. Tătărăuca, precum că Iurie Sîrbu
utilizează produse fitosanitare la tratarea livezii proprii în ore interzise
şi în lipsa autorizaţiei de funcţionare.
Transferuri efectuate:
Suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru
efectuarea expertizei ecologice la 6 documentaţii de proiect – 14 796
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 3 proiecte de execuţie.
Pregătit:
răspuns la petiţia locuitorilor din or. Otaci privind legalitatea activităţii
zăcămîntului Vălcineţ.
răspuns la petiţia ÎP “Crîngul Privighetorilor” cu privire la construcţia şi
exploatarea neautorizată a sondei arteziene de către cet. Nicolaev Ion în s.
Izbişte, rl Criuleni.
şi expediat în adresa Ministerului Mediului propunerile respective la
proiectul Codului Urbanismului la solicitarea Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Construcţiilor al R Moldova.
Eliberat:
8 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
1. „Reconstrucţia clădirii staţiei cu amplasarea staţiei monobloc de
alimentare cu gaze PECO-76, raionul Glodeni, or. Glodeni, str. Gheorghe
Asachi,1” a Î.C.S. „Petrom Moldova” S.A.”
2. Staţie multicarburant de alimentare a autovehiculelor în s. Sculeni, raionul
Ungheni” al S.R.L. „TANOLVIR COM”.
3. „Construcţia apeductului şi a sistemei de canalizare în s. Obreja Veche,
raionul Făleşti”, primăria com. Obreja Veche, raionul Făleşti.
4. „Construirea obiectivului comercial service-auto şi oficii cu regim de
înălţime P+E, mun. Chişinău, or. Durleşţi, str. Dimo”.
5. Pensiune agroturistică, or. Străşeni, s. Scoreni, fondul forestier
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"Moldsilva" (construcţii din lemn uşor montabile-demontabile)" al S.R.L.
„Venadin Grup”.
6. „Proiectarea reţelei de apeduct, a rezervorului şi a turnurilor de apă din
com. Bieşti, raionul Orhei”, primăria com. Bieşti, raionul Orhei.
7. „Bazin-acumulator de apă în partea de vest a s. Mileşti, r-nul Nisporeni”
al persoanei fizice Ciobanu Constantin.
8. „Auditul ecologic al întreprinderii „Anvediserana” din s. Suhuluceni, rnul Teleneşti” al S.R.L. „Anvediserana”.
Efectuat:
mai multe controale ecologice cu ieşire la faţa locului şi s-a întocmit
două acte de inspectare.
o deplasare în or. Bălţi unde s-a inspectat depozitul de deşeuri.
o deplasare cu privire la inspectarea Staţiei de epurare biologică a
oraşului Bălţi gestionată de SRL „Glorin Inginering”.
o deplasare unde s-a inspectat întreprinderea ÎDT „Bardar” SA din s.
Bardar, rl Ialoveni.
Încheiat:
un act de control la compartimentul resurse acvatice întreprinderii SRL
„Glorin Inginering”.
un process-verbal cu privire la contravenţie în temeiul art. 111
directorului tehnic al întreprinderii SRL „Glorin Inginering” cu aplicarea
sancţiunii de 800 lei.
un act de control la compartimentul ,,complexe” întreprinderii ÎDT
,,Bardar” SA.
un proces-verbal cu privire la contravenţie în temeiul art. 110, (2) şi 156
CC al R Moldova întreprinderii ÎDT “Bardar” SA cu aplicarea sancţiunii
de 8 000.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Negară Oleg 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.
actul predare recepţie a producţiei tehnico-ştiinţifice conform
Contractului nr. 01-32/1 din 01.02.2010.
c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
2.

Resurse
umane
Financiară

Numărul de personal - 298
Contribuţia la FEL - conform planului de finanţare s-au aprobat venituri
pentru anul 2015 în sumă de 8 700,0 mii lei. Veniturile pentru săptămîna
curentă constituie - 162,8 mii lei.

Juridică
3.

Au examinat:
proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind
inspecţia cazanelor şi a sistemelor de încălzire din clădiri, înaintat de
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, fiind perfectat avizul în
limitele competenţei.
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proiectul Legii cu privire la actele normative, înaintat de Ministerul
Justiţiei, fiind perfectat avizul în limitele competenţei.
Au perfectat:
răspunsul la petiţia dnei Popa Elizaveta cu privire la angajaţii IE
Teleneşti.
graficul controalelor planificate pentru trimestrul IV şi l-au întrodus în
Registrul Controalelor de Stat.
Au participat:
la şedinţa de judecată din data 08.09.2015 cu privire la refuzul de
soluţionare a cererii prin care se solicită recunoaşterea dreptului pretins,
depusă de către Asociaţia Obştească „EcoContact”.
la şedinţa de judecată din 09.09.2015 cu privire la examinarea cauzei
civile în baza cererii de chemare în judecată depusă de IES, Procuratura
mun. Chişinău în interesele statului către Magla Angela privind încasarea
prejudiciului material.
la şedinţa consultativă în cadrul Procuraturii Generale cu privire la
oportunitatea ajustării cadrului normativ existent referitor la atribuirea
unor competenţe organelor abilitate cu dreptul de a iniţia controale şi de a
acorda mandate de control în domeniile de activitate aferente.
Expertiza juridică:
a fost coordonată emiterea a circa 20 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.
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Anexe:
Anexa 1.1. Informaţie cu privire la rezultatele raidurilor efectuate în perioada 03.0910.09.2015.
Anexa 1.2. Informaţie cu privire la rezultatele raidurilor efectuate de la începutul sezonului
de vînătoare (15 august, 2015).
Anexa 2. Informaţia cu privire la articolele CC al R Moldova pe care au fost încheiate
procese-verbale în perioada 03.09-10.09.2015.

Igor TALMAZAN,
Şeful Inspectoratului

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