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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  05.02.2016 până  la 11.02.2016 

 

Igor TALMAZAN, şeful Inspectoratului Ecologic de Stat; 

 tel: 226941; fax: 226915. 

ies@mediu.gov.md; str. Constantin Tănase,  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 185 acte de control; 

 au fost încheiate 107 procese-verbale  ( art.109 al.1 – 3;  art.109 al.2 

– ; art.109 al.3 –2 ;  art.109 al.4 – 3; art.111 al.1 – ;  art.110 al.2 – ; 

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

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

– ; art.116 al.2 – 6;  art.119 al.1 – ;  art. 120  – ;   art.122 al.1 – 21;  

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

al.1 –  ;   art. 128 al.2 –  5; art. art.135 – 1; art.136 –8 ;  art.137  –1 ; 

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

art.146 – 1; art.147 – 2;  art. 149 – ; art. 129  – 2 ; art.154 al.1 – 23; 

art.154 al.2 – 1; art.154 al.3 – 1;  art.153 – 1 ; art.156 – 6; art.181 – 3 

;  art. 349 - ; art. 95 al. 1- 1 ).  

 

 au fost prestate servicii contra plată în valoare de 168 399 lei.  

 au fost înaintate amenzi în valoare de 106 100 lei. 

 plata pentru poluarea mediului  calculată   este de 503 060 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate 33 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: 

 -  41 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -  18 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în    

atmosferă; 

-  6 autorizaţii de folosinţă specială a apei. 

- 16 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 17 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 5 – 11 februarie, 2016 cancelaria Inspectoratului Ecologic 

de Stat a înregistrat  75 documente la intrare, dintre  care 28 au parvenit spre 

examinare prin intermediul Ministerului Mediului:  

- 13 doc.- direct prin curierul Ministerului Mediului; 

- 15   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 – 4; 

b) Demersuri - 11; 

c) Avizare de proiecte de legi şi Hotărîri de Guvern – 8; 

d) Ordin MM – 1; 

e) Invitaţie de participare la seminare, şedinţe – 4. 

În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au perfectat  47 

scrisori, 16 dintre care în adresa Ministerului Mediului.   

 Cazuri 

relevante 

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

 Au fost efectuate 40 raiduri antibraconaj, încheiate 33 procese-verbale în 

cadrul acestora. 

2. Articole, 

emisiuni 
 A fost amplasat  pe site-ul IES raportul săptămînal de activitate. 

b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central). 

 

 

1. 

 

 

Acţiuni şi 

măsuri 

curente       

de mediu. 

Examinat: 

 demersul parvenit din partea S.C. „KAFES Clus” SRL privind 

autorizarea tăierii de igienă a 8 arbori de specii diferite din str. Ginta 

latină, 5/3, mun. Chişinău, fiind preconizată obţinerea unui volum de 

0,95 m
3  

masă lemnoasă.             

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.                                                                                                                            

 demersul parvenit din partea Î.M., Combinatul Servicii Funerare 

privind autorizarea tăierii de igienă a 44 arbori de specii diferite din 

str. Doina, 189, mun. Chişinău, fiind preconizată obţinerea unui volum 

de  2,65 m
3  

masă lemnoasă.             

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.  

 petiţia domnului Teleman Ion cu privire la tăierea ilegală a arborilor 

din spaţiile verzi ale comunei Iurceni, raionul Nisporeni parvenită în 

adresa Inspectoratului Ecologic din partea Ministerului Mediului.  

 şi expertizat  unsprezece dosare, a produselor de uz fitosanitar. 

 două dosare cadastrale cu privire la modificarea destinaţiei terenului. 

 două proiecte de Hotărâre de Guvern cu privire la transmiterea şi 

modificarea categoriei de destinaţie a terenurilor. 

 interpelarea Deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, dl 

Vladimir Odnostalco privind controlul legalităţii funcţionării 

întreprinderii SA „Tezeu Lux”. 

 informaţie privind executarea cerinţelor pct. 11 al H.G. Nr. 1543 din 

29.11.2002. 

 solicitarea S.R.L „Victoraş” privind distrugerea mărfii. 

 şi avizat 2 proiecte de Hotărîri ale Guvernului prezentate de către 

Ministerul Sănătăţii: - ,,Strategia sistemului de sănătate la schimbările 

climatice"; - ,,Supravegherea calităţii apei potabile".  

 şi avizat proiectul Ghidului privind elaborarea planului de afaceri 
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pentru dezvoltarea companiilor de Apă – Canal. 

 

Transferuri efectuate: 

 suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice la 4 documentaţii de proiect –  20 700 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 2 proiecte  de execuţie. 

 

Eliberate: 

 7 avize ale expertizei ecologice de stat  la proiectele de execuţie: 

1. „Staţie multicarburant de alimentare a autovehiculelor şi deservirea 

şoferilor pe str. Cetatea Albă, or. Străşeni”  al S.R.L. „Constarexim”. 

2. „Renovarea reţelelor de apă, canalizăre cu asigurarea evacuării apelor 

pluviale în limita str. Independenţei, or. Sîngerei”, primăria oraşului 

Sîngerei. 

3. „Reconstruirea parţială a încăperilor cu edificarea nivelului antresol şi a 

unei anexe cu funcţia de ascensor, situat în mun. Chişinău, sectorul 

Ciocana, strada Transnistria, 5/1” al S.R.L. „Power Team”. 

4. „Construcţia staţiei de alimentare cu combustibil nr.32 din s. Roşu, r-nul 

Cahul” al S.R.L. „Lukoil Moldova”. 

5. „Reconstrucţia staţiei de alimentare cu produse petroliere  şi gaze 

(existente) amplasate în com. Gura Camencii, r-nul Floreşti” al S.R.L. 

„Lukoil Moldova”. 

6. Servicii de prestare pentru lucrările de reparaţie a drumului M3 

Chişinău-Cimişlia-Vulcăneşti-Giurgiuleşti-frontieră cu România 

km.0+000 - km.34+350”, Administraţia de Stat a Drumurilor. 

7. „Reconstrucţia prin extindere a staţiei de alimentare cu carburanţi din 

construcţii uşor demontabile din str. Grădina Botanică, nr.2, teren 006 

sect. Botanica, or. Chişinău, nr. cadastral 0100116.006” al S.R.L. 

„Rinor-Grup”.  

 Autorizaţii pentru emisia poluanţilor în atmosferă (AEPA) pentru 1 

întreprindere: „Docita Prim” S.R.L., str. Gagarin, 1, or. Ceadîr Lunga 

 

Efectuat: 

 mai multe controale ecologice cu ieşire la faţa locului şi s-a întocmit  2 

acte de inspectare. 

 

Participat:   

 la şedinţa organizată de către Ministerul Mediului privind utilizarea 

rezervelor de apă subterană în scopul irigării. 

 la şedinţa organizată de către Ministerul Mediului în comun cu 

reprezentanţii Băncii Europene de Investiţii privind elaborarea studiilor 

de fezabilitate în domeniul managementului deşeurilor solide în trei 

regiuni din Moldova. 

 la conferinţa de prezentare a rezultatelor proiectului de finanţare din 
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partea Secretariatului Convenţiei Basel-iniţiativa PACE „Reducerea  

riscurilor asociate cu sfârşitul duratei de viaţă a echipamentelor de calcul 

în Moldova prin sensibilizarea opiniei publice şi consolidarea 

capacităţilor naţionale”. 

 

Pregătit: 

 Raportul privind implementarea Strategiei de cheltuieli în domeniul 

protecţiei mediului înconjurător pentru perioada 2015-2017, în anul 

2015. 

                                                                                                                

Încheiat: 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Solomon Mihail pentru 

tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 

(1), Cod contravenţional al R. Moldova, fiindu-i aplicată o amendă   

de 1 000 lei, prejudiciul cauzat mediului este de 338,4 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Cerneţchi Serghei 

pentru tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul 

art. 122 (1), Cod contravenţional al R. Moldova, fiindu-i aplicată o 

amendă de 1 000 lei, prejudiciul cauzat mediului este de 169,2 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Tacu Eugen pentru 

încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, 

de transportare şi de export al lemnului în temeiul art. 142 alin. (3), 

Cod contravenţional al R. Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în 

mărime de  8 000 lei.. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Stratan Efim pentru 

încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, 

de transportare şi de export al lemnului în temeiul art. 142 alin. (3), 

Cod contravenţional al R. Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în 

mărime de  8 000 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Eremia  Victor pentru 

încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, 

de transportare şi de export al lemnului în temeiul art. 142 alin. (3), 

Cod contravenţional al R. Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în 

mărime de  8 000 lei. 

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

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 298 

 

3. 

Juridică Au examinat: 

 sesizarea Inspectoratului General de Poliţie privind eliberarea copiei 

procesului verbal contravenţional potrivit prevederilor art. 128, alin. (2), 

CC al R. Moldova întocmit pe cet. Dudca Marian, fiind perfectat 

răspunsul în limitele competenţei. 

 solicitarea Ministerului Mediului privind avizarea proiectului Hotărîrii de 

Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 863 

din 08.10.2014. 

 solicitarea Ministerului Mediului şi Ministerului Justiţiei privind 

prezentarea propunerilor de modificare şi completare a legislaţiei în 

domeniul controlului de stat în vederea perfecţionării mecanismului de 
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lucru a organelor împuternicite cu funcţii de control, stabilirii limitelor 

controlului, respectării drepturilor agenţilor economici şi neadmiterii 

ingerinşelor nejustificate şi abuzive în activitatea acestora, fiind perfectat 

răspunsul în limitele competenţei. 

 solicitarea Ministerului Mediului privind avizarea proiectului Hotărîrii de 

Guvern pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea 

Legii nr. 68 din 05.04.2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de 

descentralizare şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei 

naţionale de descentralizare pentru anii 2012-2015, fiind perfectat 

răspunsul în limitele competenţei. 

 

 

Au perfectat: 

 referinţa la cererea de apel declarată de Gîrbu M. împotriva hotărîrii 

Judecătoriei Rîşcani din 10.11.2015.  

 

Au participat: 

 în cadrul Judecătoriei Centru la data de de 09.02.2016 pe cauza 

contravenţională AO „Lumos” împotriva AE Chişinău privind contestarea 

procesului verbal. 

 în cadrul Curţii de Apel Chişinău la data de 11.02.2016 pe cauza 

contravenţională Afanasiev V. împotriva IES privind contestarea 

procesului verbal. 

 în cadrul Curţii de Apel Chişinău la data de 11.02.2016 pe cauza civilă 

Gîrbu M. împotriva IES privind examinarea apelului declarat de Gîrbu M 

împotriva Hotărîrii Judecătorie Rîşcani din 10.11.2015. 

 

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 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 05.02- 11.02.2015. 

 

 

                                                                                                              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. 


