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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  19.02.2016 până  la 25.02.2016 

 

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 284 acte de control; 

 au fost încheiate 169 procese-verbale  ( art.109 al.1 – 2;  art.109 al.2 

– ; art.109 al.3 – 14;  art.109 al.4 – 5; art.111 al.1 – ;  art.110 al.2 – 7; 

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

al.1 –4 ; art.114 al.3 – 1;  art.115 al.1 – ; art.115 al.3 – ; art. 116 al. 1 

– 3; art.116 al.2 – 3;  art.118 –1 ;  art. 120  –2 ;   art.122 al.1 – 28;  

art.122 al.2 – 2; art.122 al.3 – ; art 126 – 1; art.127 al.1 – 4; 127 al.2 

– ; art.128 al.1 –  2;   art. 128 al.2 –  6; art. art.135 – 1; art.136 – 5;  

art.137  – 4; art. 140 al. 1 – 4; art.142 al.1 –3 ; art.142 al.2 – 1; 

art.142 al.3 – ;  art.143 – 7;   art. 144 – ; art.146 – ; art.147 – 2;  art. 

149 – ; art. 129  – ; art.154 al.1 – 41; art.154 al.2 – ; art.154 al.3 – 6; 

art.154 al. 10 – 2;  art.153 – ; art.156 – 4; art.181 – 4;  art. 349 - ; art. 

95 al. 1-  ).  

 au fost prestate servicii contra plată în valoare de 157 037 lei.  

 au fost înaintate amenzi în valoare de 193 300 lei. 

 plata pentru poluarea mediului  calculată   este de 393 151 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate 36 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: 

 -  36 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -  27 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în    

atmosferă; 

-  6 autorizaţii de folosinţă specială a apei. 

- 8 avize ale expertizei ecologice de stat . 

 S-a participat în lucru a 26 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 41 petiţii parvenite în 

subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale. 
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  Raport de serviciu pe perioada 22 – 26 februarie 2016 

În perioada 22 – 26 februarie 2016 cancelaria  Inspectoratului Ecologic 

de Stat a înregistrat  62  de documente la intrare. Dintre  acestea 19  au parvenit 

spre examinare prin intermediul Ministerului Mediului:  

- 11 doc. direct prin curierul MM; 

- 8  doc. prin poşta electronică 

În urma unei analize a documentelor parvenite la Inspectorat prin 

intermediul Ministerului Mediului s-a stabilit, că au fost primite spre 

examinare: 

a) Petiţii – 6; 

b) Demersuri – 9; 

c) Avizare de proiecte de legi şi hotărîri de Guvern – 2; 

d) Ordin MM – 2.  

Inclusiv în această perioadă de către angajaţii Inspectoratului Ecologic 

de Stat au fost perfectate  54 de scrisori, 17 dintre care în adresa Ministerului 

Mediului.  
 

 Cazuri 

relevante 

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

 Au fost efectuate 56 raiduri antibraconaj, încheiate 36 procese-verbale în 

cadrul acestora. 

2. Articole, 

emisiuni 
 Au fost amplasate  2 materiale pe site-ul IES şi raportul săptămînal de 

activitate. 

 IE Soroca - 2 articole în ziarul local „Observatorul de Nord” – „Dacă 

eşti crescător de legume şi trăieşti pe malul Nistrului...”; şi  comentariu 

la articolul „Tragedia pârâului Racovăţ”.  

  

b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central). 

 

 

1. 

 

 

Acţiuni şi 

măsuri 

curente       

de mediu. 

 

Examinat: 

 şi pregătit răspuns la cererea prealabilă a cet. Ionaşco A, din s. 

Cojuşna, rl Străşeni, privind respectarea regulilor de gestionare a 

deşeurilor din localitate;  

 şi pregătit răspuns la demersul Primarului com. Pelivan, rl Orhei, 

privind deversarea apelor uzate neepurate de către SRL "Casa 

del Pane"; 

 şi pregătit răspuns la sesizarea Asociaţiei pentru protecţia 

Derepturilor Civile "Adjuta Cives" privind eventualele încălcări 

admise de către cet. Boris Suvac ca rezultat al amenajării unei 

zone de odihnă în localitatea Brăneşti, raionul Orhei, precum 

exploatarea neautorizată a sondei arteziene; 

 şi pregătit răspuns la demersul Primarului comunei Pervomaisc, 

dnei Alla Bordian privind legalitatea forării sondei arteziene de 

către S.R.L. „Caravita Co”; 

 şi pregătit răspuns la petiția cet. A. Oleinicenco, care are ca 

obiect legalitatea construcţiei unei haznale de acumulare a apelor 

uzate neepurate în Î.P. „Valea Mestecenilor”, s. Coloniţa, mun. 

Chişinău; 

 două dosare, a produselor de uz fitosanitar; 
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 trei dosare cadastrale cu privire la modificarea destinației 

terenului; 

 trei proiecte de Hotărâre de Guvern cu privire la transmiterea și 
modificarea categoriei de destinație a terenurilor; 

 proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea 

Concepției sistemului informational automatizat „Registrul 

fitosanitar de Stat”; 

 demersul parvenit din partea primăria s. Sărata-Răzeși, r. 

Leova  privind autorizarea tăieri de igienă, fiind preconizată 

obţinerea unui volum de 73,0  m
3  

masă lemnoasă.      Ca 

rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;      

 demersul parvenit din partea primăriei s. Horești, r. Ialoveni, 

privind autorizarea tăirii de conservare, fiind preconizată 

obţinerea unui volum de 292,0 m
3  

masă lemnoasă. 

                      Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător; 

 demersul parvenit din partea A.S.E.M, or. Chișinău,   privind 

autorizarea tăierii de  igienă, fiind preconizată  obținerea unui 

volum de 7,49 m
3
 masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

 demersul parvenit din partea primăriei s. Gura Galbenă, r. 

Cimișlia, privind autorizarea tăierii de  curățire, fiind 

preconizată obţinerea unui volum de 25,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

 demersul parvenit din partea primăriei s.Caracui, r. Hîncești, 
privind autorizarea tăieri de  curățire, fiind preconizată 

obţinerea unui volum de 336,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere 

corespunzător. 

 

Transferuri efectuate: 

 suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru 

efectuarea expertizei ecologice la 3 documentaţii de proiect –  8 

298 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  15 proiecte  de 

execuţie. 

 

Eliberate: 

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

 „Stație multicarburant de alimentare a autovehiculelor și 
deservirea șoferilor din s. Peresecina, r-nul Orhei. Modernizare” 

al S.R.L. „Redrex&Co”; 

 „Complexul de recepționare, prelucrare, uscare și păstrare a 

cerealelor cu capacitata de 15000 t pentru „Agro-SZM” S.R.L, 
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or. Drochia” al S.R.L „Agro-SZM”; 

 „Construcția fabricii de producere a cablului electric din or. 

Strășeni” al S.R.L. „La Triveneta Cavi Development”; 

 

Efectuat: 

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

întocmit trei acte de inspectare. 

 

Participat:   

 la 25 februarie, 2016 la Atelierul de lucru privind procedura de 

evaluare a impactului asupra mediului, organizat de Ministerul 

Mediului în colaborare cu asociaţia Obştească „Ecocontact”.  

 

Pregătit: 

 şi prezentat Informaţia privind măsurile realizate pe parcursul 

anului 2015, în conformitate cu punctul 3 din Hotărârea 

Guvernului nr. 1009 din 10.12.2014 cu privire la aprobarea 

Strategiei de adaptare la schimbarea climei pînă în anul 2020 şi a 

Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia; 

 Informație privind realizarea Planului de acțiuni privind 

implementarea Strategiei de gestionare a deșeurilor în 

Republica Moldova pentru anii 2013-2027, aprobat prin H.G. 

nr. 248 din 10.04.2013; 

 și expediat răspunsul în adresa Ministerului Mediului la 

solicitarea Î.C.S. „Bemol” S.R.L. privind coordonarea 

proiectului de execuție „Stație multicarburant de alimentare a 

autovehiculelor și deservirea șoferilor pe bd. Renașterii, mun. 

Chișinău”;  

 și expediat răspunsul în adresa Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor privind rezultatele expertizei 

ecologice de stat la  proiectul de execuție „Construirea  unui 

ansamblu rezidențial cu obiective de agrement, sport, 

comerț/prestări servicii în limitele terenului din str. A. Doga, 

sectorul Rîșcani, mun. Chișinău”;  

 și expediat răspunsul în adresa Ministerului Mediului la 

solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

referitor la examinarea Hotărîrii Guvernului nr. 933 din 

12.11.2014 cu privire la armonizarea reglementărilor tehnice și a 

standardelor naționale în domeniul construcțiilor cu legislația și 
standardele europene”. 

 

Încheiat: 

 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Supceanu Olga pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind colectarera sau nimicirea 

plantelor în temeiul art. 140 alin. (1), Cod contravenţional, fiindu-i 

aplicată o amendă în mărime de  1000 lei; 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Magomedov Igor pentru 
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încălcarea prevederilor actelor normative privind colectarera sau nimicirea 

plantelor în temeiul art. 140 alin. (1), Cod contravenţional, fiindu-i 

aplicată oamendă în mărime de  1000 lei; 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Toaca Ion pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind colectarera sau nimicirea 

plantelor în temeiul art. 140 alin. (1), Cod contravenţional, fiindu-i 

aplicată o amendă în mărime de  1000 lei; 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Stoianova Margareta 

pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind colectarera sau 

nimicirea plantelor în temeiul art. 140 alin. (1), Cod contravenţional, 

fiindu-i aplicată o amendă în mărime de  1000 lei; 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Vidmidi Vergilia pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind tăierea ilegală sua 

vătămarea arborilor și arbuștilor în temeiul art. 122 alin. (1), Cod 

contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1000 lei, 

prejudiciul cauzat mediului constitue - 507,60 lei;   

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Salogub Ion pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind încălcarea regulilor de 

gestionare a deșeurilor în temeiul art. 154 alin. (1), Cod contravenţional, 

fiindu-i aplicată amendă în mărime de 800 lei;  

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

încălcarea prevederilor actelor normative privind încălcarea regulilor 

sanitare în păduri, spații verzi, grădini publice în temeiul art. 136, Cod 

contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 400 lei, 

prejudiciul cauzat mediului constitue - 129,60 lei;  

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

încălcarea prevederilor actelor normative privind încălcarea modului de 

folosire  a fondului de exploatare în temeiul art. 142, alin.(1), Cod 

contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 600 lei;  

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Aftenii Andrei pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind decopertarea și 
distrugerea neautorizată a litierei în temeiul art. 120, Cod contravenţional, 

fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 600 lei. Prejudiciul cauzat 

mediului constitue - 108,0 lei;   

 un proces-verbal cu privire la contravenţie S.R.L. "Bujutuc" pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind tăierea ilegală sau 

vătămarea  arborilor și arbuștilor în temeiul art. 122, alin (2), Cod 

contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 8000 lei;  

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Baraboi Grigori pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind decopertarea și 
distrugerea neautorizată a litierei în temeiul art. 120, Cod contravenţional, 

fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 600 lei, prejudiciul cauzat 

mediului constitue - 259,20 lei;  

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Cernat Tudor pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind tăierea ilegală sau 

vătămarea  arborilor și arbuștilor în temeiul art. 122, alin (2), Cod 

contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1000 lei,  

prejudiciul cauzat mediului constitue - 327,6 lei;   
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 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Țurcan Ruslan pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind încălcarea regulilor 

sanitare în păduri, spații verzi, grădini publice în temeiul art. 136, Cod 

contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 400 lei;  

 

Deplasări: 

 în rl Orhei, localităţile Pelivan şi Brăneşti, examinarea 

reclamaţiilor; 

 deplasări pe traseul Chişinău-Orhei. 

 

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

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 298 

2 Finan- 

ciară 
 Veniturile pentru săptămîna curentă constituie -771,5  mii lei. 

 

3. 

Juridică Au examinat: 

 

 Cererea dlui Ion Cuțitaru privind restituirea amenzii achitate, fiind 

perfectat răspunsul în limitele competenței. 

 Solicitarea AGRM privind eliberarea mandatului de control pentru 

efectuarea controlului inopinat la solicitarea SRL „Nairi Grup”, fiind 

perfectat răspunsul în limitele competenței. 

 Solicitarea Ministerului Mediului privind avizarea Proiectului Hotărîrii 

Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind sistemul de alertă 

precoce și răspuns rapid pentru prevenirea, controlul bolilor transmisibile 

și evenimentelor de sănătate publică, fiind perfectat avizul în limitele 

competenței. 

 Solicitarea Ministerului Mediului privind înaintarea propunerilor asupra 

Proiectului de lege cu privire la tineret, fiind perfectat răspunsul în 

limitele competenței. 

 

Au perfectat: 

 

 Cerere de recurs împotriva hotărîrii Judecătoriei Centru pe dosarul 

contravențional SRL Bilax&Co împotriva AE Chișinău privind anularea 

procesului verbal.  

 

Au participat: 

 

 În cadrul Judecătoriei Rîșcani la  25.02.2016 pe cauza contravențională 

SRL „Astra K”  împotriva IES privind contestarea procesului verbal. 

 În cadrul Judecătoriei Rîșcani la 23.02.2015 pe cauza civilă Magla A. 

împotriva IES privind contestarea procesului verbal. 

 În cadrul comisiei de concurs privind ocuparea posturilor vacante. 

 În cadrul ședinței comune cu reprezentanții Serviciului Piscicol privind 

inițierea procesului de reorganizare. 
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Anexa 1. Informaţie cu privire la rezultatele raidurilor efectuate în perioada 19.02- 25.02.2015. 

 

 

                                                                                                              Igor TALMAZAN, 

                           Şeful Inspectoratului 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertiza juridică: 

 

 A fost coordonată emiterea a circa 20 acte administrative ale IES cu 

asigurarea legalității 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. 

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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Ex. D.Osipov 

0-22-22-69-51                        


