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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  15.01. 2016 până  la 21.01.2016 

 

Igor TALMAZAN, şeful Inspectoratului Ecologic de Stat; 

 tel: 226941; fax: 226915. 

ies@mediu.gov.md; str. Cosmonauţilor,  9 

 

Nr

. 

Compo

nenta 
Material descriptiv 

I. Activităţi curente de mediu ale direcţiilor şi secţiilor specializate ale IES. 

 

a) Generalizarea activităţii subdiviziunilor IES, inclusiv A/I Ecologice. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări 

totalizat-

oare pe  

Inspecto-

rat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări mai importante din activitatea de bază: 

 au fost încheiate 141 acte de control; 

 au fost încheiate 65 procese-verbale  ( art.109 al.1 – ;  art.109 al.2 – ; 
art.109 al.3 – ;  art.109 al.4 – 6; art.111 al.1 – ;  art.110 al.2 – 2; 

art.112 – ; art.113 al.1 – ;   art.113 al.3 – ;  art.113 al.5 – ; art.114 

al.1 – ; art.114 al.2 – ;  art.115 al.1 – ; art.115 al.3 – ; art. 116 al. 1 – ; 

art.116 al.2 – 2;  art.119 al.1 – ;  art. 120  – ;   art.122 al.1 – 18;  

art.122 al.2 – ; art.122 al.3 – ;  art.127 al.1 – 1; 127 al.2 – ; art.128 

al.1 –  3;   art. 128 al.2 – 1; art. art.135 – 1; art.136 – ;  art.137  – ; 

art.142 al.1 – 1; art.142 al.2 – 5; art.142 al.3 – ;  art.143 – ; art.144 – 

2;  art.146 – ; art.147 – 3;  art. 149 – ; art. 151 al.1 – ; art.154 al.1 – 

13; art.154 al.2 – ; art.154 al.10 – 1;  art.154 al. 11 – ; art.156 – ; 

art.182 – 1;  art. 337  - ; art. 95/2 - ).  

 

 au fost prestate servicii contra plată în valoare de 91 168 lei.  

 au fost înaintate amenzi în valoare de 65 400 lei. 

 plata pentru poluarea mediului  calculată   este de 43 624 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate 14 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: 

 -  30 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -  7 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în    

atmosferă; 

 - 2 autorizaţii de folosinţă specială a apei. 

 S-a participat în lucru a 26 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 15 comisii de 

recepţie finală a  obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 14 petiţii parvenite în 

subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale. 
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  În perioada 15 – 21 ianuarie, 2016 cancelaria Inspectoratului Ecologic 

de Stat a înregistrat  44 documente la intrare, dintre  care 11 au parvenit spre 

examinare prin intermediul Ministerului Mediului:  

- 8 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 – 1; 

b) Demersuri - 8; 

c) Invitaţii de participare la sedinţe, seminare – 2. 

În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au perfectat  39 

scrisori, 11 dintre care în adresa Ministerului Mediului.   

 Cazuri 

relevante 

 Cazuri de extragere ilicită a nisipului şi prundişului n-au fost depistate. 

 Au fost efectuate 42 raiduri antibraconaj, încheiate 13 procese-verbale în 

cadrul acestora. 

2. Articole, 

emisiuni 
 Au fost amplasate un  material pe site-ul IES şi raportul săptămînal de 

activitate. 

b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central). 

 

 

1. 

 

 

Acţiuni şi 

măsuri 

curente       

de mediu. 

 

 

 

Examinat: 

 demersul parvenit din partea primăriei com. Şişcani, rl Nisporeni  

privind autorizarea tăierii de regenerare rasă, fiind preconizată obţinerea 

unui volum de 198,0  m
3  

masă lemnoasă.             

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.      

 demersul parvenit din partea primăriei s. Cajba, rl Glodeni privind 

autorizarea tăierii de  regenerare, curăţire, fiind preconizată obţinerea 

unui volum de 264,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 demersul parvenit din partea S.A." Apă Canal" or. Chişinău  privind 

autorizarea tăierii de  curăţire. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 demersul parvenit din partea Agenţiei "Moldsilva" privind autorizarea 

volumului de recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor de 

produse principale pentru anul 2016, fiind eliberate  49 de autorizaţii. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 demersul parvenit din partea V. Golban, or. Sîngerei privind 

autorizarea tăierii de  igienă, fiind preconizată obţinerea unui volum de 

548,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 petiţia dnei. Cuzovlev Elena, or. Rezina referitor la defrişarea unui 

arbore de specia nuc. 

 petiţia dnei. Tofan Ana, s. Vorniceni, rl Străşeni referitor la defrişarea 

unor arbori. 

 şi expertizat  unsprezece dosare a produselor de uz fitosanitar. 

 două dosare cadastrale cu privire la modificarea destinaţiei terenului. 

 un proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la transmiterea şi 

modificarea categoriei de destinaţie a terenurilor. 

 proiectul Regulamentului cu privire la asigurarea curăţeniei şi bună 

gospodărire în localitatea Bulboaca, rl Anenii Noi. 
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 indicaţia Ministrului Mediului, dlui Valeriu Munteanu privind asigurarea 

măsurilor întreprinse de către agenţii economici din sectorul vinicol care 

stochează deşeuri cu conţinut de ferocianură. 

 interpelarea dnei Novic Irina privind modul de gestionare sau distrugere 

a produselor de uz fitosanitar. 

 

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: 

1. „Valorificarea zăcămîntului de nisip –prundiş „Tarasova-II” din s. 

Tarasova, com. Solonceni, r-nul Rezina şi recultivarea terenurilor 

afectate de activităţi miniere” al S.R.L. „Sand & Gravel”. 

2. „Staţie multicarburant de alimentare a autovehiculelor cu magazin mixt 

şi centru de deservire din com. Leuşeni, r-nul Hînceşti” al S.R.L. 

„Bemol Retail”. 

3. „Sistemul de alimentare cu apă şi canalizare din com. Găleşti, r-nul 

Străşeni”, primăria com. Găleşti. 

 

 Pregătit: 

 răspuns la interpelarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării 

Europene a Republicii Moldova privind majorarea volumelor de 

scurgere a apelor reziduale din or. Tvardiţa în rîul Kirghij - Kitai, 

raionul Taraclia. 

 cerere către Executorul Judecătorsc, dl. Dinu Lanciu privind intentarea 

procedurii de executare a procesului - verbal contravenţional încheiat în 

baza art.153, CC al R. Moldova. 

 Răspuns la demersul Primăriei municipiului Chişinău privind 

actualizarea (modificarea) Planului Urbanistic General al or. Chişinău şi 

Planului de Amenajare a Teritoriului municipiului Chişinău. 

  răspuns la petiţia cet. Anatol Capşa, locuitor al comunei Chiperceni, 

raionul Orhei cu privire la incomodităţile de trai cauzate în rezultatul 

activităţii Centrului de zi „Walker House”. 

 

Eliberat: 

 Autorizaţie pentru emisia poluanţilor în atmosferă (AEPA) pentru 1  

întreprindere: „Datario” S.R.L., str. L. Deleanu, 6, or. Durleşti, mun. 

Chişinău. 

 

Efectuat: 

 mai multe controale ecologice cu ieşire la faţa locului şi s-a întocmit 

trei acte de inspectare. 

 o deplasare în rl Cimişlia privind controlul activităţii Inspecţiei 

Ecologice Cimişlia. 

 

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) . 
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1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 298 

 

3. 

Juridică Au examinat: 

 cererea de Apel înaintată de către cet. Gîrbu Maria cu privire la anularea 

Hotărîrii Judecătoriei sect. Rîşcani cu privire la respingerea cererii privind 

anularea actului administrativ, urmează a fi perfectată referinţa la caz. 

 cererea de chemare în judecată depusă de către AO „EcoContact” privind 

anularea Avizului Expertizei Ecologice de Stat, urmează a fi perfectată 

referinţa la caz. 

 nota informativă a IE Rezina privind solicitarea interpretării unor 

prevederi ale legislaţiei în vigoare referitor la practica pescuitului sportiv 

şi de amator, fiind perfectat proiectul adresării către Ministerul Mediului 

privind întreprinderea unor măsuri necesare reglementării activităţilor de 

eliberare a permiselor de pecsuit sportiv şi de amator. 

 

Au perfectat: 

 răspunsul la cererea prealabilă adresată de ÎCS ,,Floxal Plus SRL” privind 

anularea avizului nr. 001311 din 20.11.2009, eliberat de AE Bălţi pentru 

obiectivul din str. Vasile Alecsandri, 4, mun. Bălţi. 

 

Au participat: 

 la 19 ianuarie, la Judecătoria Rîşcani pe cauza AO ,,EcoContact” vs IES, 

contencios administrativ, obligarea IES să întreprindă anumite măsuri în 

raport cu ,,TB Fruit”. 

 la 19 ianuarie, la Judecătoaria sect. Centru pe cauza contravenţională 

Boldurescu L. privind încetarea termenului de executare a sancţiunii 

contravenţionale. 

 la 22 ianuarie, la Judecătoria Rîşcani, Lipcan Victor vs IES pe cauza 

contravenţională privind anularea procesului-verbal cu privire la 

contravenţie încheiat de V. Rusu (braconaj). 

 la 22 ianuarie, la Judecătoria Rîşcani, ,,Astra-K” vs IES pe cauza 

contravenţională privind procesul-verbal cu privire la contravenţie 

încheiat de V. Rusu (tăiere ilicită). 

 

Expertiza juridică: 

 a fost coordonată emiterea a circa 15 acte administrative ale IES cu 

asigurarea legalităţii acestora.  

 a examinat raporturile anuale ale IE Orhei, IE Căuşeni, IE Călăraşi, IE 

Glodeni, AE Găgăuzia, IE Donduşeni. 

 

2. Planificarea activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu A/I Ecologice 

pentru săptămîna următoare. 

1. Acţiuni 

şi măsuri 

    a)  Activităţi cotidiene – conform Regulamentelor subdiviziunilor şi al IES. 

    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. 
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Anexa 1. Informaţie cu privire la rezultatele raidurilor efectuate în perioada 15.01- 21.01.2015. 

 

 

 

                                                                                                              Igor TALMAZAN, 

                           Şeful Inspectoratului 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. D.Osipov 

0-22-22-69-51                        

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. 


