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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  26.02.2016 până  la 03.03.2016 

 

Igor TALMAZAN, șeful Inspectoratului Ecologic de Stat; 

 tel: 226941; fax: 226915. 

ies@mediu.gov.md; str. Constantin Tănase,  9 

 

Nr

. 

Compo

nenta 
Material descriptiv 

I. Activități curente de mediu ale direcțiilor și secțiilor specializate ale IES. 

 

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

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări 

totalizat-

oare pe  

Inspecto-

rat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări mai importante din activitatea de bază: 

 au fost încheiate 266 acte de control; 

 au fost încheiate 154 procese-verbale  ( art.109 al.1 – 4;  art.109 al.2 

– ; art.109 al.3 – 7;  art.109 al.4 –6; art.111 al.1 –1 ;  art.110 al.2 – ; 

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

al.3 –2 ; art.114 al.2 – 7;  art.119 al.1 –1 ; art.115 al.3 – ; art. 116 al. 

1 –1; art.116 al.2 – ;  art.118 – ;  art. 120  – ;   art.122 al.1 –12;  

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

; art.128 al.1 –  1;   art. 128 al.2 –  ; art. art.135 – 3; art.136 – 18;  

art.137  – 1; art. 140 al. 1 – ; art.142 al.1 –1 ; art.142 al.2 – 6; art.142 

al.3 – 2;  art.143 – 4;   art. 144 – ; art.146 – ; art.147 –3;  art. 149 – ; 

art. 129  – ; art.154 al.1 – 44; art.154 al.2 –4 ; art.154 al.10 –2; 

art.154 al. 11 – 2;  art.153 – ; art.156 – 4; art.181 – 7;  art.182 -1 ; 

art. 35 -2  ).  

 au fost prestate servicii contra plată în valoare de 105 750 lei.  

 au fost înaintate amenzi în valoare de 124 600 lei. 

 plata pentru poluarea mediului  calculată   este de 192 827 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităților în această 

săptămînă au fost efectuate 33 raiduri  de salubrizare în primării și 
localități. 

Alte activități au fost realizate în volum deplin pe măsura adresărilor 

beneficiarilor sau petiționarilor fără întîrziere. 

 În această perioadă s-au eliberat: 

 -  30 autorizații  de tăiere a arborilor; 

 -  18 autorizații de degajare a substanțelor poluante în    

atmosferă; 

-  6 autorizații de folosință specială a apei. 

- 8 avize ale expertizei ecologice de stat . 

 S-a participat în lucru a 18 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor și în lucru a 17 comisii de 

recepție finală a  obiectivelor. 

 Au fost examinate și s-a răspuns la 32 petiții parvenite în 

subdiviziunile IES în formă de plîngeri și semnale. 

Raport de serviciu pe perioada 29 februarie – 4 martie 2016 

În perioada 29 februarie – 4 martie 2016  cancelaria Inspectoratului 

Ecologic de Stat a înregistrat  71 de documente la intrare. Dintre acestea 26  au 
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parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Mediului:  

- 12 doc. direct prin curierul MM; 

- 14 doc. prin poşta electronic. 

În urma unei analize documentelor parvenite la Inspectorat prin 

intermediul Ministerului Mediului s-a stabilit, că am primit spre examinare: 

a) Petiţii – 9; 

b) Demersuri – 12; 

c) Ordin MM – 3; 

d) Invitaţie de participare la seminare, şedinţe – 1; 

e) Avizare de proiecte de legi şi hotărîri de Guvern – 1. 

Inclusiv în această perioadă de către angajaţii Inspectoratului Ecologic 

de Stat au fost perfectate 32 de scrisori, 13 dintre care în adresa Ministerului 

Mediului. 
 

 Cazuri 

relevante 

 Cazuri de extragere ilicită a nisipului și prundișului n-au fost depistate. 

 Au fost efectuate 32 raiduri antibraconaj, încheiate 20 procese-verbale în 

cadrul acestora. 

2. Articole, 

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

activitate. 

 

b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central). 

 

 

1. 

 

 

Acțiuni și 
măsuri 

curente       

de mediu. 

 

Examinat: 

 materialele a trei dosare a produselor de uz fitosanitar şi 

prezentate avize;. 

 un dosar cadastral cu privire la modificarea destinației unui 

teren; 

 demersul parvenit din partea primăriei com. Viișoara, r. 

Glodeni  privind autorizarea tăierii de regenerare rasă, fiind 

preconizată obţinerea unui volum de 183,0  m
3  

masă lemnoasă.             

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător      

 demersul parvenit din partea Agenției "Moldsilva", 

O.S.Cuhurești privind autorizarea tăierilor succesive, 

progresive fiind preconizată obţinerea unui volum de 4181,0 

m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

 demersul parvenit din partea APLP 52/431 or. Chișinău, str. A. 

Saharov, 11 privind autorizarea tăierii de  curățire. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

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

privind autorizarea tăierii de  conservare rasă, regenerare rasă 

fiind preconizată obţinerea unui volum de 90,0 m
3  

masă 

lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

 demersul parvenit din partea primăriei com. Florițoaia Veche, 

r. Ungheni privind autorizarea tăierii de  conservare, fiind 
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preconizată obţinerea unui volum de 158,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

 adresarea Primăriei Pelivan, raionul Orhei în vederea încălcărilor 

admise de către S.R.L.” Casa del Pane”. 

 

Transferuri efectuate: 

 suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru 

efectuarea expertizei ecologice  3 documentații de proiect –  

4302 lei.   

 

Primit:  

 prin verificarea prealabilă a complexității documentației de 

proiect, dispunerii de coordonările necesare, corespunderii 

normelor în baza Instrucțiunii nr.188 din 10.09.02, p.2,3. din 

nota anexei 2 și expertiza ecologică ulterioară a  8  proiecte  de 

execuție. 

 

Eliberate: 

 5 avize ale expertizei ecologice de stat  la proiectele de execuție: 

1. „Stație de alimentare cu gaz lichefiat  din com. Băcioi, str. Ștefan 

cel Mare și Sfînt, nr.2/2, mun. Chișinău” al S.R.L. „Agrocom 

Oil” ; 

2. „Secția de producere a sclareolului cu capacitatea de30 t/an 

amplasată în s. Pervomaisc, r-nul Căușeni„ al S.R.L. 

„Molsalvia”; 

3. „Montarea centralei termice pe biomasă la grădinița de copii din 

s. Budăi, r-nul Taraclia”, PNUD; 

4. „Asigurarea încălzirii școlii de arte din or. Taraclia cu energie 

termică din biomasă”, PNUD; 

5. „Sistemul de alimentare cu apă și canalizare din com. Gălești, r-
nul Strășeni”, primăria com. Gălești. 

Efectuat: 

 mai multe controale ecologice cu ieșire la fața locului și s-a 

întocmit 2 acte de inspectare< 

 verificarea Suplimentului  la „Registrul de stat al produselor de 

uz fitosanitar permise pentru utilizare în Republica Moldova”. 

Participat:   

 şedinţa Grupului  de lucru „Ora Planetei”. 

 

Pregătit: 

 şi expediat răspuns în adresa Ministerului Mediului la solicitarea 

S.A. „Apă-Canal Chișinău” privind eliberarea autorizației de 

mediu pentru folosința specială a apei pentru or. Vadul lui Vodă; 

 şi expediat răspunsul în adresa Ministerului Mediului la 

solicitarea G.Ț. „Gherdevară Vasile” din s. Hlinaia, r-nul Edineț 
privind eliberarea autorizației de mediu pentru folosința specială 

a apei utilizată la irigarea terenului agricol. 

 scrisoare către ÎS ” Calea Ferată din Moldova” în vederea 

cantității combustibilului folosit în anul 2015; 

  răspuns către MM cu referire la demersul S.A.” Regia Apă -
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Canal Soroca” în vederea posibilității folosirii prizei de apă 

Egoreni, raionul Soroca. 

Încheiat: 

  un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Neghin 

Dumitru pentru încălcarea prevederilor actelor normative 

privind regulile sanitare în păduri, spații verzi, grădini publice 

în temeiul art. 136, Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o 

amendă în mărime de 400 lei.  

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Creciun Oleg, 

pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind  

regulile sanitare în păduri, spații verzi, grădini publice în 

temeiul art. 136, Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o 

amendă în mărime de 400 lei. 

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

Co" pentru 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. Melnic Valerii 

pentru încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare 

în temeiul art. 142, alin.(3), Cod contravenţional, fiindu-i 

aplicată o amendă în mărime de 5000 lei.  

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Potorac Anatolii 

pentru încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare 

în temeiul art. 142, alin.(3), Cod contravenţional, fiindu-i 

aplicată o amendă în mărime de 5000 lei.  

 

Deplasări: 

 în rl Ungheni, Hînceşti. 

 

c) Probleme de asistență și dezvoltare. (Aparatul Central) . 

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 298 

2 Finan- 

ciară 
 Veniturile pentru săptămîna curentă constituie - 421,3  mii lei. 

 

3. 

Juridică Au examinat: 

 

 Solicitarea Ministerului Mediului privind avizarea Proiectului de Lege cu 

privire la  modificarea legii nr.128 din 11.07.2014 privind performanța 

energetică a clădirilor, fiind perfectat avizul în limitele competenței. 

 Solicitarea Cancelariei de Stat privind prezentarea listei 

problemelor/dificultăților cu care ne confruntăm în utilizarea RSC, fiind 

perfectat răspunsul în limitele competenței. 

 Cererea dlui Gîrbu Nicolae cu privire la propunerea de a încheia 

tranzacția de împăcare, fiind perfectat răspunsul în limitele competenței. 

 

Au perfectat: 

 

 Referință la cererea de apel declarată de Magla Angela către IES privind 

recuperarea prejudiciului cauzat mediului.  
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Anexa 1. Informație cu privire la rezultatele raidurilor efectuate în perioada 26.02- 03.03.2016. 

 

 

                                                                                                              Igor TALMAZAN, 

                           Șeful Inspectoratului 
 

 

 

Ex. D.Osipov 

0-22-22-69-51                        

 Capitolul  asistență juridică și combaterea contravențiilor de mediu pentru 

anuarul IES 2015. 

 

Au participat: 

 

 În cadrul Curții de Apel Chișinău la 02.03.2016 pe cauza civilă Magla A. 

către IES privind recuperarea prejudiciului cauzat mediului. 

 La ședință în cadrul Ministerului Justiției la 02.02.2016 cu privire la 

elaborarea amendamentelor la Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind 

controlul de stat asupra activității de întreprinzător . 

 

Expertiza juridică: 

 

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

asigurarea legalității acestora.  

 

 

2. Planificarea activităților direcțiilor și secțiilor și celor comune cu A/I Ecologice 

pentru săptămîna următoare. 

1. Acțiuni 

și măsuri 

    a)  Activități cotidiene – conform Regulamentelor subdiviziunilor și al IES. 

    b)  Activități cu planificare concretă: 

      -  Examinarea petițiilor cu ieșire pe teren. 

      -  Elaborarea autorizațiilor de folosință specială a apei. 

        - Verificarea rapoartelor săptămînale cu privire la controalele planificate și 
inopinate. 

Text standard despre profilul instituției (cuprinde informații care ajută la definirea contextului în 

care respectiva organizație performează): 

 Denumirea organizației: Inspectoratul Ecologic de Stat 

 Structura organizatorică, principalele divizii, subsidiare: AE Chișinău, AE Bălți, AE 

Cahul, UTA Găgăuzia, IE Anenii Noi, IE Basarabeasca, IE Briceni, IE Cantemir, IE 

Cimișlia, IE Criuleni, IE Călărași, IE Căușeni, IE Dondușeni, IE Drochia, IE 

Dubăsari, IE Fălești, IE Florești, IE Edineț, IE Glodeni, IE Hîncești, IE Ialoveni, IE 

Leova, IE Nisporeni, IE Ocnița, IE Orhei, IE Rezina, IE Rîșcani, IE Ștefan Vodă, IE 

Sîngerei, IE Soroca, IE Strășeni, IE Șoldănești, IE Taraclia, IE Telenești, IE Ungheni. 

 locația sediului principal, telefon, fax, email: Chișinău, str. Constantin Tănase 9; 226941, 

226915, ies@mediu.gov.md 

 forma juridică de înregistrare, dacă există servicii prestate: Instituție publică (prestează 

servicii de mediu); 

 mărimea organizației, numărul angajaților: Instituție desconcentrată în teritoriu; 298 

angajați. 


