MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 09.10.2015 până la 15.10.2015
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 292 acte de control;
Inspectoau fost încheiate 217 procese-verbale ( art.109 al.1 – 30; art.109 al.3
rat.
– 5; art.109 al.4 – 1; art.111 al.1 – 1; art.110 al.2 – 4; art.113 al.1 –
1; art.113 al.2 – ; art.113 al.3 – ; art.113 al.5 – 1; art.114 al.2 –6;
art.115 al.1 –6; art.115 al.3 –1;art. 116 al. 1 – 6; art.116 al.2 – 5;
art.119 al.8 – 3; art. 120 –2; art.122 al.1 – 4; art.122 al.2 – 2;
art.122 al.3 – ; art.127 al.1 – 4; 127 al.2 – ; art.128 al.1 – 14; art.
128 al.2 –4; art.135 –6; art.136 – 10; art.137 al.1 – 2; art.142 al.1 – 1;
art.142 al.2 –2; art.143 – 1; art.144 – 2; art.146 – 1; art.147 – 4;
art.154 al.1 – 71; art.154 al.10 – 1; art.154 al.3 –1;art.156 – 8;
art.181 - 7).
au fost prestate servicii contra plată în valoare de 96 393 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 161 000 lei.
plata pentru poluarea mediului calculată este de 97 217 lei.
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 56 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:
- 37 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 10 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 7 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 4 autorizaţii de folosinţă specială a apei.
S-a participat în lucru a 25 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 21 comisii de
recepţie finală a obiectivelor.
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Au fost examinate şi s-a răspuns la 25 petiţii parvenite în
subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale.
În perioada 09 – 15 octombrie, 2015 cancelaria Inspectoratului Ecologic
de Stat a înregistrat 65 documente la intrare, dintre care 22 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Mediului:
- 12 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 – 3;
b) Demersuri - 15;
c) Avizare de proiecte de legi şi Hotărîri de Guvern – 2;
d) Invitaţii de participare la sedinţe, seminare – 1;
e) Ordine ale MM – 1;
În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au perfectat
53 scrisori, 15 dintre care în adresa Ministerului Mediului.
 Cazuri de extragere ilicită a nisipului şi prundişului n-au fost depistate.
 Au fost efectuate 53 raiduri antibraconaj şi încheiate19 procese-verbale.
2.

Articole,
emisiuni

au fost amplasate 3 materiale pe site-ul IES şi raportul săptămînal de
activitate.
b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central).
Examinat:

1.

Acţiuni
şi măsuri
curente
de
mediu.

petiția dlui Certan Gh., locuitor al s. Vărzărești, r. Nisporeni cu privire
la legalitatea și corectitudinea desfășurării activității complexului de
porcine din s. Soltănești, r. Nisporeni.
demersul Ministerului Justiției referitor la elaborarea proiectului pentru
construcția unui penitenciar în mun. Chișinău;
cererea dlui Cebotari Iu., Director S.R.L. „ORIENT ACCENT” referitor
la efectuarea procesului de distrugere a mărfii;
și expediat propuneri Ministerului Mediului la solicitarea Ministerului
Dezvoltării Regionale și Construcțiilor de a examina proiectul
documentului normativ:- NCM C.03.00:2015 „Depozite de
îngrășăminte minerale uscate și substanțe chimice de protecție a
plantelor”;
și expediat răspunsul la demersul primarului satului Șestaci, r-nul
Rezina privind comunicarea listei de documente care urmează a fi
prezentate pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru
proiectarea unei fîntîni arteziene, rețelei de apeduct, canalizaţiei și
stației de epurare;
și expediat răspunsul în adresa primarului com. Cubolta, r-nul Sîngerei
privind efectuarea expertizei ecologice de stat pentru curățarea r. Cubolta
şi eliberarea Autorizației de Mediu pentru folosința specială a apei
(AMFSA) pentru evacuarea apei din rîu;
și expediat răspunsul în adresa Asociației producătorilor de conserve
„Speranța-Con din Moldova cu privire la examinarea unor documente
înaintate de „T.B. Fruit” S.R.L. din or. Edineț;
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și expediat răspunsul în adresa S.C. „Tasty Fruits” S.R.L. privind
obținerea Autorizației de Mediu pentru folosința specială a apei
(AMFSA) cu captare din sonda arteziană în scopul irigării terenurilor
agricole;
și pregătit răspuns la solicitarea primăriei or. Anenii Noi cu privire la
acordarea grantului pentru reabilitarea sistemului de canalizare și
renovarea stației de pompare din s. Bulboaca, rl Anenii Noi;
și pregătit răspuns la solicitarea SA Termoelectrica cu rpivire la
coordonarea reconstrucției rețelelor termice în mun. Chișinău;
și pregătit răspuns la demersul dnei Ecaterina Iordachi cu privire la
incomoditățile de trai provocate în rezultatul desfășurării neautorizate a
lucrărilor de sudare în or. Călărași;
și pregătit răspuns la cererea cet. Igor Cazacu cu privire la extragerea
ilicită a zăcămintelor în limitele administrativ-teritoriale ale s.Cașuna, rl
Florești;
și pregătit răspuns la petiția colectivă a locuitorilor s. Cojușna, rl Strășeni
cu privire la incomoditățile de trai provocate în rezultatul activității SRL
„Primplast”.
interpelarea Dlui Ruslan Petrușenco, Șef al Direcției nr.3 al INI al IGP
referitor la prezentarea copiilor autentificate ale pachetului de acte
premergătoare eliberării autorizațiilor de tăiere în fondul forestier
gestionat de către I.S.S. Călărași pentru anii 2014-2015, precum și alte
acte de verificare.
în limita competențelor, interpelarea Procuraturii Generale privind
delimitarea hotarului Întovărășirii Pomicule "Bostancea" din conturul
fondului forestier
proprietate
a administrației publice locale.
Aprecierea categoriei de destinatie, modul de folosința și apartenența
terenului cu o suprafată de 2.93 ha, din conturul 490, poate fi efectuată
numai după intrarea în vigoare a unei decizii definitive a organelor
judiciare.
Transferuri efectuate:
de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea expertizei ecologice la 2
documentaţii de proiect – 5490 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 ulterioara expertiză ecologică 4
proiecte de execuţie :
a.

„Construcția bazinelor acumulatoare de apă și sistemul de irigare pe
terenul firmei „Max-Victor” S.R.L., satul Saharna, r-nul Rezina” al
S.R.L. „Max-Victor”..

b. „Forarea sondei arteziene în s. Plop, r-nul Dondușeni în scopul

aprovizionării cu apă a întreprinderii de stat Editura de Imprimare
„Statistica” al Î.S. Editura de Imprimare „Statistica”.
c.

„Sistemul de canalizare în satul Giurgiulești, r-nul Cahul (modificarea

3

stației de epurare), primăria satului Giurgiulești
d. „Atelier autoservicii cu spălătorie auto și sector pentru reparația
utilajului de cosit iarba și altele din or. Hîncești”., al persoanei fizice
Pavliuc Artur.

Pregătit: Materiale pentru Conferinţa IES.
Eliberat:
4 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuție:
„Reconstrucția rețelelor de alimentare cu apă în s. Morenii Noi, r-nul Ungheni”,
primăria com. Morenii Noi.
2. „Proiectarea clădirii administrative și clădirilor de depozitare pentru păstrarea
cerialelor, situate în extravilanul s. Onești, r-nul Strășeni”.
3. „Fabrica de biogaz din s. Badea, com. Bolohan, raionul Orhei” al S.R.L.
„Caliconics”.
4. „Casă de ambalare cu frigider pentru păstrarea fructelor și a sondei arteziene din
s. Ochiul Alb,. r-nul Drochia” al G.Ț. „Ababii Ion Ion”.
1.

autorizații pentru emisia poluanţilor în atmosferă (AEPA) pentru 2
întreprinderi:
1. Î.C.S. „Petrom Moldova” S.A., str. Națională, or. Ungheni.
2. S.R.L. „Avia Invest”, bd. Dacia, 80/3, or. Chișinău.

Efectuat:
o deplasare pentru efectuarea controlului în vederea stabilirii legalității
gestionării gunoiștii din c. Ţânţăreni, r. Anenii Noi.
Expediat:
demersul pentru examinare prin prisma prevederilor Legii nr. 130 din
08.06.2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă,
în privința locuitorului satului Slobozia Mare, r. Cahul - Druța Andrei,
al cărui armă de vînatoare a fost ridicată și predată la păstrare
Inspectoratului de Poliție al raionului Cahul.
cererea privind intentarea procedurii de executare potrivit proceselor verbale cu privire la contravenție:
Cahul - dna Florean Evdochia
Călărași - dl Lozovan Andrei
Orhei - dl Cobîlețchii Gheorghe
În corespundere cu prevederile art. 84 al Legii privind protecția
mediului înconjurător nr. 1515 din16.06.93, suma amenzii urmeaza a fi
transferată pe contul Inspectoratului Ecologic de Stat.
Participat:
la conferința organiyată de Centrul de Guvernare Electronică și Star Storage
România privind problemele depistate în Platforma Comună privind Autorizarea
de Mediu pentru folosința specială a apei.

Încheiat:
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet.Cepuc Veaceslav, pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind tăierea ilegală a
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arborilor, în temeiul art. 122, alin. (1) Cod contravenţional al R.
Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1000 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Cernatinschii Arcadie,
pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea si
protecția fondului cinegetic, în temeiul art. 128, alin. (1) Cod
contravenţional al R. Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de
400 de lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Frăsineanu Vitalie,
pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea si
protecția fondului cinegetic, în temeiul art. 128, alin. (1) Cod
contravenţional al R. Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de
400 de lei.
c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
2.

3.

Resurse
umane
Financiară

Numărul de personal - 298

Juridică

Au examinat:
- Proiectul Hotărîrii Guvernului „ Cu privire la aprobarea proiectului de lege
pentru modificarea și completarea Legii nr. 105-XV din 13 martie. 2003 privind
protecția consumatorului, fiind perfectat avizul în limita competenţelor.
- Scrisoarea Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova prin care s-a
solicitat prezentarea informației cu privire la gradul de realizare a acțiunilor cu
menționarea indicatorilor de progres întreprinse întru realizarea Planului de
acțiuni aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.974 din 21.12.2012, fiind perfectat
răspunsul în limita competenţelor.
- Cererea Asociației Obșteşti „Centrul Național de Mediu”.
- Cererea Asociației Vînătorilor și pescarilor „Nistrul de Jos”.
- Cererea de David Alexandru privind executarea titlului executoriu.
- Scrisoarea Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale privind eliberarea
mandatelor de control și deciziilor de control pentru efectuarea controlului
planificat pentru trimestrul IV, fiind perfectat răspunsul în limita competențelor.
Cererea de revizuire pe cauza civilă David Alexandru către IES.

Contribuţia la FEL - conform planului de finanţare s-au aprobat venituri pentru
anul 2015 în sumă de 13700,0 mii lei. Veniturile pentru săptămîna curentă
constituie -171,1 mii lei.

Au participat:
La şedinţa de judecată din 15.10.2015 în cadrul Judectoriei Rîșcani în
calitate de agent constatator în privința contravenientului Boldurescu Lilia, fiind
stabilită o nouă şedinţă.
Au perfectat:
Referința pe marginea contestației în privința procesului-verbal
contravențional din 03.09.2013 și Decizia agentului constatator privind
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aplicarea sancțiunii administrative din 03.09.2013 dnei Lilia Boldurescu.
Expertiza juridică:
A fost coordonată emiterea a 19 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 09.1015.10.2015.
Anexa 2. Informaţia cu privire la articolele CC al R Moldova pe care au fost încheiate
procese-verbale în perioada 09.10-15.10.2015.

Igor TALMAZAN,
Şeful Inspectoratului

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