MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 25.09.2015 până la 01.10.2015
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 330 acte de control;
Inspectoau fost încheiate 215 procese-verbale ( art.154 al.1 – 73; art.154
rat.
al.10 – 5; art.154 al.11 – 2; art.109 al.1 – 12; art.109 al.3 – 3;
art.109 al.4 – 6; art.114 al.1 – 2; art.114 al.2 – 4; art.116 al.1 – 4;
art.122 al.1 –11; art.122 al.2 –1; art. 115 al. 1 – 2; art.127 al.1 – 4;
art.128 al.2 – 1; art. 147 al.1 –10; art.142 al.1 – 2; art.142 al.2 – 2;
art.144 al.2 – 3; art.113 al.1 – 1; 113 al.5 – 3; art.137 – 9; art. 156
–6; art.153 –1; art.110/1 – 1; art.110/2 – 2; art.137 – 1; art.136 –17;
art.146 – 1; art.155 – 1; art.181 – 11; art.349 – 1; art.132 – 1;
art.135 – 8; art.120 – 1.).
au fost prestate servicii contra plată în valoare de 71 637 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 201 100 lei.
plata pentru poluarea mediului calculată este de 106 529 lei.
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 60 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:
- 33 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 21 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 7 avize ale expertizei ecologice de stat;
S-a participat în lucru a 21 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 44 petiţii parvenite în
subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale.
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În perioada 25 septembrie – 01 octombrie, 2015 cancelaria
Inspectoratului Ecologic de Stat a înregistrat 70 documente la intrare, dintre
care 25 au parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
- 15 doc.- direct prin curierul Ministerului Mediului;
- 10 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 – 1;
b) Demersuri - 16;
c) Avizare de proiecte de legi şi Hotărîri de Guvern – 4;
d) Invitaţii de participare la sedinţe, seminare – 3;
e) Ordine ale MM – 1;
În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au perfectat
52 scrisori, 11 dintre care în adresa Ministerului Mediului.
 Cazuri de extragere ilicită a nisipului şi prundişului n-au fost depistate.
 Au fost efectuate 37 raiduri antibraconaj şi încheiate19 procese-verbale.
2.

1.

Articole,
emisiuni

Acţiuni
şi măsuri
curente
de
mediu.

au fost amplasate 2 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, curăţire şi renovare a
arborilor, din sectoarele Ciocana şi Rîşcani a mun. Chişinău, fiind
preconizată obţinerea unui volum de 26,2 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat au fost eliberate două autorizaţii de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea primăriei Cojuşna, raionul Străşeni privind
autorizarea tăierii de regenerare rasă, pe o suprafaţă de 2,2 ha, cu
obţinerea unui volum de masă lemnoasă de 150,0 m3.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere.
demersul parvenit din partea primăriei Vorniceni, raionul Străşeni
privind autorizarea tăierii de igienă selectivă pe o suprafaţă de 1,0 ha cu
obţinerea unui volum de masă lemnoasă de 8,0 m3.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere.
demersul parvenit de la Î.M. „Agregat” S.A. privind curăţarea unui
arbore secular (monument al naturii).
S-a întocmit act de inspectare cu indicarea prescripţiilor obligatorii.
cererile Î.M. „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” privind
autorizarea tăierilor arborilor fitosanitar necorespunzători din sectoarele
Rîşcani şi Ciocana.
Transferuri efectuate:
suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru
efectuarea expertizei ecologice la 3 documentaţii de proiect – 10 296
lei.
Primit:
prin verificarea prealabilă a complexităţii documentaţiei de proiect,
dispunerii de coordonările necesare, corespunderii normelor în baza
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Instrucţiunii nr.188 din 10.09.02, p.2,3. din nota anexei 2 şi expertiza
ecologică ulterioară a 8 proiecte de execuţie.
Pregătit:
informaţia către Ministerul Mediului cu privire la procedura de schimbare
a destinaţiei terenurilor.
Dispoziţia cu privire la executarea Hotărîrii Curţii de Conturi nr. 39 din
15.07.2013.
scrisoarea către Î.C.S. „Eko Emir” cu privire la modalitatea de activitate
referitor la valorificarea deşeurilor.
scrisoarea către S.R.L. ,,ORIENT ACCENT” referitor la efectuarea
procesului de distrugere a mărfii.
răspuns la solicitarea ÎI ,,Grid- Duca” cu privire la coordonarea unui teren
in mun. Chişinău.
răspuns la solicitarea SRL ,,Aquacom-tur” cu privire la extragerea pietrei
din albia fl. Nistru.
Eliberat:
4 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
1. „Staţie multicarburant de alimentare a autovehiculelor şi deservirea
şoferilor din s. Făleştii Noi, r-nul Făleşti. Reconstrucţie” al S.R.L. „Bemol
Retail”.
2. „Construcţia fabricii de producere a sucurilor concentrate din or. Edineţ
(extravilan-zona „Parcul Industrial Edineţ”).
3. „Fabrica de biogaz din or. Hînceşti” al S.R.L. „Caliconics”.
4. „Secţie de ambalare şi procesare a fructelor uscate din s. Sireţi, r-nul
Străşeni” al C.Î. „Fruitmol-Group”.
Efectuat:
o deplasare în s. Maximovca, rl Anenii Noi pentru examinarea petiţiei dlui
Lorentin Ovod, preşedintele CP ,,Entuziast” referitor la legalitatea
extragerii metalelor preţioase din deşeuri de către Î.C.S. „Eko Emir” .
o deplasare în s. Doroţcaia, rl Dubăsari pentru efectuarea controlului
depozitului de deşeuri.
o deplasare în s. Coşniţa rl Dubăsari pentru examinarea petiţiei dnei
Ecaterina Iordache, cu privire la prestarea serviciilor auto.
o deplasare la 30.09.15 a dnei O. Osoianu în comun cu reprezentantul
Agenţiei „Apele Moldovei”, dl D. Proca la solicitarea primarului comunei
Cubolta, r-nul Sîngerei privind înrăutăţirea stării ecologice a rîului
Cubolta.
o deplasare în rl Dubăsari, unde s-a examinat iniţierea construcţiei zonei
de agrement de către SRL ,,Plăsmuire” în zona de protecţie a fl Nistru.
o deplasare în rl Călăraşi, unde s-a examinat petiţia consiliului Tuzara cu
rpivire la construcţia unei haznale în localitate, s-a inspectat gunoiştea or.
Călăraşi, s-a examinat petiţia cu privire la efectuarea lucrarilor de
reparaţie auto în zona locativă a acestui oraş.
mai multe controale ecologice cu ieşire la faţa locului şi s-au întocmit
patru acte de inspectare.
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Expediat:
propuneri în adresa Ministerul Mediului la proiectul Hotărîrii de Guvern
pentru aprobarea Procedurii de certificare a performanţei energetice a
clădirilor şi unităţilor de clădiri.
răspunsul în adresa „Domac-Auto” S.R.L. privind procedura de eliberare
a autorizaţiei pentru emisia poluanţilor în aerul atmosferic.
Încheiat:
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Severin Dmitri pentru
tăierea ilegală a nouă arbori de diferite specii, în temeiul art. 122 alin. (1),
Cod contravenţional al Republicii Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în
mărime de – 1 000 lei. Prejudiciul cauzat mediului constitue - 1643,4 lei.
Masa lemnoasă în volum de 6,5 m3 s-a transmis conform actului de
predare-primire ocolului silvic Vulcăneşti.
un proces-verbal cu privire la contravenţie SRL „Lunimar Prim” pentru
neîndeplinirea prevederilor legislaţiei privind expertiza ecologică de
stat, în temeiul art. 156 Cod contravenţional al Republicii Moldova,
fiind aplicată o amendă în mărime de – 6 000 lei.
c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
2.

3.

Resurse
umane
Financiară

Numărul de personal - 298

Juridică

Au examinat:
proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Constituţiei Republicii
Moldova (temeiurile de ridicare a mandatului de deputat), fiind perfectat
avizul în limita competenţelor.
petiţia doamnei Tatiana Pinti, fiind perfectat răspunsul în limita
competenţelor.
cererea prealabilă a dlui Anatolie Grosu privind anularea expertizei
ecologice de stat, fiind perfectată referinţa.
cererea cu privire la reexaminarea cererii prealabile din 02 iunie, 2014 a
dnei Gîrbu Maria.
recursul dlui Vlas Grigore către IES cu privire la anularea actului
administrativ.
recursul dlui Cojocari Nicolae către IES cu privire la anularea actului
administrativ

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 -221,9 mii lei.

Au participat:
la şedinţa de judecată din 22.10.2015 în cadrul Judectoriei Rîşcani pe
cauza civilă Malai Tudor, către IES privind anularea ordinului, fiind
stabilită o nouă şedinţă.
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Expertiza juridică:
a fost coordonată emiterea a circa 21 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 25.0901.10.2015.
Anexa 2. Informaţia cu privire la articolele CC al R Moldova pe care au fost încheiate
procese-verbale în perioada 25.09-01.10.2015.

Igor TALMAZAN,
Şeful Inspectoratului

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