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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  04.03.2016 până  la 11.03.2016 

 

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 230 acte de control; 

 au fost încheiate 159 procese-verbale  ( art.109 al.1 – 8;  art.109 al.2 

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

art.112 – ; art.113 al.1 – ;   art.113 al.3 – ;  art.113 al.5 – 4; art.114 

al.1 – 4; art.114 al.2 – 1; art.114 al.3 – 2;  art.119 al.1 – ; art.115 al.3 

– ; art. 116 al. 1 –; art.116 al.2 – 8;  art.118 – ;  art. 120  – ;   art.122 

al.1 – 9;  art.122 al.2 – 14;  art.122 al.3 – ; art 126 – 2; art.127 al.1 – 

2; 127 al.2 – ; art.128 al.1 –  1;   art. 128 al.2 –  ; art. art.135 – ; 

art.136 – 6;  art.137  – ; art. 140 al. 1 – 1; art.142 al.1 – 1; art.142 al.2 

– 3; art.142 al.3 – ;  art.143 – 4;   art. 144 – 3; art.146 – ; art.147 –;  

art. 149 – 4; art. 129  – ; art.154 al.1 – 63; art.154 al.2 – ; art.154 

al.10 –1; art.154 al. 11 – ;  art.153 – ; art.156 – 1; art.181 – 1;  art.182 

- ; art. 349 - 1 ).  

 au fost prestate servicii contra plată în valoare de 76 243 lei.  

 au fost înaintate amenzi în valoare de 130 300 lei. 

 plata pentru poluarea mediului  calculată   este de 145 514 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităților în această 

săptămînă au fost efectuate 34 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: 

 -  32 autorizații  de tăiere a arborilor; 

 -  10 autorizații de degajare a substanțelor poluante în    

atmosferă; 

-  1 autorizație  de folosință specială a apei. 

- 9  avize ale expertizei ecologice de stat . 

 S-a participat în lucru a 30 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor și în lucru a 9 comisii de 

recepție finală a  obiectivelor. 

 Au fost examinate și s-a răspuns la 33 petiții parvenite în 

subdiviziunile IES în formă de plîngeri și semnale. 
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  În perioada 04 – 11 martie, 2016 cancelaria Inspectoratului Ecologic de 

Stat a înregistrat  47 documente la intrare, dintre  care 17 au parvenit spre 

examinare prin intermediul Ministerului Mediului:  

- 9 doc.- direct prin curierul Ministerului Mediului; 

- 8   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 - 12; 

c) Ordin MM – 1; 

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

În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au 

perfectat  31 scrisori, 10 dintre care în adresa Ministerului Mediului.   

 Cazuri 

relevante 

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

 Au fost efectuate  29 raiduri antibraconaj, încheiate 11  procese-verbale 

în cadrul acestora. 

2. Articole, 

emisiuni 
 Au fost amplasate  6 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: 

 demersul parvenit din partea primăriei com. Javgur, rl Cimişlia  

privind autorizarea tăierii de conservare, fiind preconizată obţinerea 

unui volum de 216,0  m
3  

masă lemnoasă.            

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.      

 demersul parvenit din partea primăriei s. Cetireni, rl Ungheni privind 

autorizarea tăierii de  regenerare  rasă,  fiind preconizată obţinerea 

unui volum de 104,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 demersul parvenit din partea primăriei com. Plopi, rl Cantemir privind 

autorizarea tăierii de  igienă rasă, fiind preconizată obţinerea unui 

volum de 51,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 demersul parvenit din partea A.G.S.V. Parcul ,,Valea Morilor" privind 

autorizarea tăierii de  igienă, fiind preconizată obţinerea unui volum de 

11,58 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 şi expertizat  două dosare a produselor de uz fitosanitar. 

 un proiect de Hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea categoriei 

de destinaţie a terenului. 

 demersul viceprimarului or. Orhei cu privire la aprobarea Planului 

Urbanistic General al oraşului Orhei cu perfectarea răspunsului. 

 demersul primarului s. Scorţeni, r-nul Teleneşti referitor la acordarea 

unui suport financiar pentru procurarea materialului săditor pentru 

plantarea unor terenuri degradate cu perfectarea răspunsului. 

 adresarea SRL ,,Business Market” cu privire la nimicirea unui lot de 

produse din tutun cu termen de valabilitate expirat cu perfectarea 

răspunsului. 
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Transferuri efectuate: 

 suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice a 3  documentaţii de proiect –   8 388 lei.   

 

Primit:  

 primite 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: 

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

1. „Reconstrucţia  lacului de acumulare „Valea morilor”, tranşa IV 

(amenajarea parcului „Valea morilor”) din mun. Chişinău”, Direcţia 

construcţii capitale a primăriei mun. Chişinău. 

2. „Instalarea centralei termice pe biomasă pentru încălzirea gimnaziului 

din s. Albota de Jos, r-nul Taraclia”, PNUD . 

3. „Instalarea centralei termice pe biomasă la liceul teoretic „Sveti Paisii 

Hulendarski” din s. Corten, r-nul Taraclia. 

4. „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”. 

5. „Forarea sondei exploatabile pentru aprovizionarea cu apă a S.R.L. 

„Max-Victor”, s. Saharna, r-nul Rezina şi construcţia unui traseu de 

alimentare cu apă” al S.R.L. „Max-Victor” . 

6. „Extinderea clădirii staţiei cu amplasarea postului de alimentare a 

autovehiculelor cu gaze la staţia existentă din str. Plaiului, or. Codru, 

mun. Chişinău” al S.R.L. „Elex”. 

 

Efectuat: 

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

două acte de inspectare. 

 

Participat:   

 la şedinţa de la Ministerul Mediului - ,,Apă şi Sanitaţie”. 

 

Prezentat: 

 răspuns către MM cu privire la informaţia despre datele cantitative 

privind importul, comercializarea substanţelor şi produselor ce conţin 

substanţe care distrug stratul de ozon. 

 răspuns la solicitarea Viceministrului Mediului, dl Victor Morgoci cu 

privire la contracararea spălării neautorizate a transportului auto din str. 

Constantin Tănase, 9. Ca urmare şoferii transporturilor auto au fost 

avertizaţi în formă scrisă despre pericolul faptei săvîrşite şi 

recomandarea de a respecta pe viitor dispoziţiile legale. 

 răspuns către MM şi Agenţia Apele Moldovei la solictarea Ministerul 

Afacerilor  Externe şi Integrării Europene cu privire la starea ecologică a 

rîului Kirghij-Kitai. 

 răspunsul în adresa Ministerului Mediului la solicitarea S.C. „Gorobica-

Agro” S.R.L., str. Florilor, 11, or. Criuleni privind eliberarea autorizaţiei 

de mediu pentru folosinţa specială a apei utilizată la irigarea terenurilor 
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agricole. 

 răspunsul în adresa Centrului Naţional Anticorupţie privind eliberarea 

Avizului expertizei ecologice de stat la proiectul ,,Construirea fabricii 

de producere a sucurilor concentrate din or. Edineţ (extravilan-zona 

„Parcul Industrial Edineţ”)” al S.R.L. „T.B. Fruit”. 

 

Încheiat: 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Samson Silviu pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia 

fondului cinegetic în temeiul art. 128, alin. (1), Cod contravenţional al 

R Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 4000 lei.  

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Gheliţchii Iurie  pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind  modul de folosire a 

fondului de exploatare în temeiul art. 142, alin. (2), Cod 

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

de 6000 lei.  

 

Deplasări: 

 în rl Briceni – în scopul verificării cazurilor de evacuare a apei din 

bazine acvatice. Ca rezultat s-a întocmit un proces-verbal în temeiul art. 

110 alin. 2 CC al RM  directorului ÎI Bulhac Iacuboi cu aplicarea 

amenzii în mărime de 8 000 lei. 

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

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 298 

2 Finan- 

ciară 
 Veniturile pentru săptămîna curentă constituie - 216,8 mii lei. 

 

3. 

Juridică Au examinat: 

 solicitarea Ministerului Afacerilor Interne privind avizarea setului de 

documente necesare ale proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea 

Reglementării tehnice cu privire la echipamentele şi sistemele de protecţie 

destinate utilizării în atmosferă potenţial explozive,  fiind perfectat avizul 

în limitele competenţei. 

 plîngerea dlui Ionaşcu Alexandru, urmează a fi perfectat răspunsul în 

limitele competenţei. 

 sesizarea Procuraturii Ciocana privind neregulile la autorizarea efectuării 

tăierilor în Parcul Nistrean, fiind perfectat răspunsul în limitele 

competenţei. 

 

Au perfectat: 

 referinţa la cererea de apel înaintată de către Malai Tudor împotriva IES 

privind anularea hotărîrii Judecătoriei Rîşcani din 22.12.2015. 

 

Au participat: 

 în cadrul Comisiei de disciplină la data  11.03.2016 pe cauza disciplinara 

intentată în privinţa inspectorului Ion Ţurcanu. 

 

Expertiza juridică: 

 a fost coordonată emiterea a circa 10 acte administrative ale IES cu 

asigurarea legalităţii acestora.  
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Anexa 1. Informație cu privire la rezultatele raidurilor efectuate în perioada 04.03- 11.03.2016. 

 

 

                                                                                                              Igor TALMAZAN, 

                           Șeful Inspectoratului 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. D.Osipov 

0-22-22-69-51                        

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. 


