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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  15.04.2016 până  la 21.04.2016 

 

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 361 acte de control; 

 au fost încheiate 278  procese-verbale  ( art.109 al.1 –9;  art.109 al.2 

– ; art.109 al.3 – 5;  art.109 al.4 – 13; art.111 al.1 – 1;  art.110 al.1 – ; 

art.110 al.2 –  1; art.112 – 1; art.113 al.1 – ;   art.113 al.3 – ;  art.113 

al.5 – 4; art.114 al.1 – 9; art.114 al.2 – 25; art.114 al.3 – 1;  art.119 

al.1 – ; art.119 al.11 – 1;  art.115 al.1 – 3; art.115 al.3 – ;  art. 116 al. 

1 – 6; art.116 al.2 – 10;  art.118 – 1;  art. 120  – 6;   art.122 al.1 – 13;  

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

; art.128 al.1 – 3;   art. 128 al.2 –  ; art. 134 – 1;  art.135 – 9; art.136 

– 12;  art.137  – 5; art. 140 al. 1 – ;  art.141 al.1 – ; art.141 al.3 – ; 

art.142 al.1 – 2; art.142 al.2 – 4; art.142 al.10 – ;  art.143 – 6;   art. 

144 – 4; art.146 – ; art.147 – 3;  art. 149 –  3;  art. 129  – ; art.154 al.1 

–  90; art.154 al.2 – 4; art.154 al.10 –10; art.154 al. 3 – 2;  art.153 – 2; 

art.156 – 3; art.181 – ;  art.182 - 1; art. 349 -; art. 95/1 - 1  ).  

 

 au fost prestate servicii contra plată în valoare de 112  382 lei.  

 au fost înaintate amenzi în valoare de 169  000 lei. 

 plata pentru poluarea mediului  calculată   este de 212 005 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităților în această 

săptămînă au fost efectuate 100 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: 

 -  35 autorizații  de tăiere a arborilor; 

 -  25 autorizații de degajare a substanțelor poluante în    

atmosferă; 

-  - 18  avize ale expertizei ecologice de stat . 

 S-a participat în lucru a 53 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor și în lucru a 16 comisii de 

recepție finală a  obiectivelor. 

 Au fost examinate și s-a răspuns la 53 petiții parvenite în 

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

Stat a înregistrat  80 documente la intrare, dintre  care 28 au parvenit spre 

examinare prin intermediul Ministerului Mediului:  

- 22 doc.- direct prin curierul Ministerului Mediului; 

- 6  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 – 8; 

b) Demersuri - 7; 

c) Ordine MM – 2; 

d) Invitaţie de participare la seminare, şedinţe – 5;. 

e) Avizare de proiecte de legi şi Hotărîri de Guvern – 4. 

f) Hotărîre de Guvern – 2. 

În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au 

perfectat  39 scrisori, 13 dintre care în adresa Ministerului Mediului.    

 Cazuri 

relevante 

 Au fost efectuate 33 raiduri antibraconaj, încheiate  24 procese-verbale 

în cadrul acestora. 

2. Articole, 

emisiuni 
 Au fost amplasate  10 materiale pe site-ul IES. 

 AE Chişinău – a participat la o lecţie deschisă în cadrul Liceului 

Teoretic’’Alexandru cel Bun’’,  or. Sîngera. 

 IE Donduşeni – a participat la Radio-Moldova  cu  tema: ,,Bilunarul de 

salubrizare în rl Donduşeni”. 

 IE Şoldăneşti – a publicat un articol  în  Ziarul  Cuvîntul pe tema: 

,,Salubritatea în rl Şoldăneşti”. 

 IE Briceni – a publicat un articol  în revista „Meleag Natal”. 

 AE Bălţi -  a publicat un articol în revista „SP”; a participat la emisiunea 

„În direct cu publicul”, la PRTV  -  interviu în legătură cu operaţiunea 

„Aer curat” şi „Salubrizarea municipiului”. 

 

 

 

 

1. 

 

 

Acțiuni și 
măsuri 

curente       

de mediu. 

Examinat: 

 două dosare cadastrale cu privire la modificarea categoriei de destinaţie 

a  terenurilor. 

 un proiect de Hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea categoriei 

de destinaţie a terenului. 

 suplimentul cu privire la omologarea PUFşi fertilizanţilor. 

 demersul Curţii de Conturi privind construcţia uzinelor de prelucrare a 

deşeurilor. 

 

Transferuri efectuate: 

 suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice la 5 documentaţii de proiect –   11 088 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   8    proiecte  de execuţie. 
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Eliberate: 

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

1. „Staţie de epurare pentru staţiunea balneoclimaterică „Codru” din satul 

Hîrjauca, r-nul Călăraşi, ,,Confederaţia Naţională a Sindicatelor din 

Moldova”. 

2. „Secţie de îmbuteliere a apei în mănăstirea „Naşterea Domnului”, s. 

Zabriceni, r-nul Edineţ”, Comunitatea Religioasă Mănăstirea cu Hramul 

„Naşterea Domnului”. 

3. „Exploatarea zăcămîntului de calcar pentru construcţii „Zăicani” şi 

recultivarea carierei din UTA Zăicani, r-nul Rîşcani” al S.R.L. 

„Rocaprund”. 

4. „Alimentarea cu apă potabilă a satului Huzun, r-nul Străşeni”, primăria 

com. Micleuşeni. 

5. „Clădire cu încăperi, replanificarea încăperilor nelocative în încăperi 

servicii auto şi spălătorie auto şi  încăperi comerciale din str. 

Testemiţanu, nr.1, or. Bălţi” al persoanei fizice Hortiuc Alexandr. 

6. „Iaz excavat în hotarele administrativ-teritoriale ale s. Grimăncăuţi, r-nul 

Briceni” al persoanei fizice Gojan Ivan. 

 Autorizaţii pentru emisia poluanţilor în atmosferă (AEPA) pentru 2 

întreprinderi: 

            1. S.C. „Basapetrol” S.R.L., s. Ciucur Mingir, r-nul Cimişlia.  

            2. S.C. „Basapetrol” S.R.L., s. MIhailovca, r-nul Cimişlia.  

 

Efectuat: 

 un  raid în zonele de protecţie a rîurilor Răut şi Bîc. 

 

Participat:   

 la şedinţa de lucru organizată de Ministerul Mediului privind 

coordonarea activităţii carierei S.C. „Elisav Prest” din s. Jevreni, r-nul 

Criuleni.  

 

Prezentat: 

 răspuns la petiţia Deputatului în Parlament Anghel Agache în vederea 

verificării emisiilor în atmosferă de la SA ,,Bucuria” şi ÎM ,,Efes Vitanta 

Moldova Brevery”. 

 răspuns la solicitarea Primăriei s. Sipoteni, rl Călăraşi în vederea 

posibilităţii transmiterii sondei arteziene de la ÎSS ,,Călăraşi” către APL 

Sipoteni. 

 răspuns la petiţia cet. Petrovici Nicolai cu privire la arderea varului în s. 

Trinca rl Edineţ. 

 răspuns la petiţia cet. Todos Dinu cu privire la litigiile funciare privitor 

la un bazin acvatic din s. Luceşti, rl Cahul. 

 răspuns către MM la solictarea Primarului de Orhei în vederea 

conservării sondelor arteziene a întreprinderilor din or. Orhei. 

 

Încheiat: 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Murzac Chiril  pentru 

încălcarea regulilor de protecţie a resurselor piscicole,  în temeiul art. 

114, alin (1), Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime 

de 100 lei, prejudiciul cauzat mediuluieste de 200 lei.  

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Cuflic Igor pentru 
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încălcarea regulilor de pescuit, cu excepţia pescuitului în obiectivele 

acvatice aflate în gestiune privată în temeiul art. 114, alin. (2), Cod 

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

prejudiciul cauzat mediului este de 2000 lei.  

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Caldarova Evdochia 

pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi 

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

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

 un proces-verbal cu privire la contravenţie în temeiul art. 114 alin. 3 al 

CC, cu aplicarea sancţiunilor sub formă de amendă în mărime de 2000 

lei. 

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

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 298 

2 Finan- 

ciară 
 Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 403, 0 mii lei. 

 

3. 

Juridică  

Au examinat: 

 solicitarea Ministerului Mediului de a aviza proiectul Hotărîrii Guvernului 

pentru aprobarea proiectului de lege de modificare şi completare a Legii 

apelor nr. 272 din 23.12.2011, fiind perfectat răspunsul în limitele 

competenţei. 

 solicitarea Ministerului Mediului de a aviza proiectul Legii privind 

statutul municipiului Bălţi, fiind perfectat răspunsul în limitele 

competenţei. 

 solicitarea Direcţiei de poliţie a UTA Găgăuzia privind furnizarea 

documentaţiei referitor la proiectul Primăriei s. Baurci, finanţat din FEL, 

pentru procurarea tehnicii de producere a combustibilului din biomasă. 

 

Au perfectat: 

 cererea de apel suplimentară pe dosarul de contencios administrativ 

,,Bial” SRL vs Agenţia Ecologică Chişinău privind anularea Hotărîrii 

nr.01-22/47 din 23.09.2015. 

 contract tip privind responsabilitatea materială individuală. 

 acte procedurale şi referinţă pe dosarul civil ,,Coadă Anatolie” vs IES 

privind anularea actelor administrative şi recuperarea prejudiciului. 

 acte procedurale şi referinţă pe dosarul civil ,,Dodon Vasile” vs IES 

privind încasarea despăgubirilor. 

 

Au participat: 

 la 20.04.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Curţii de Apel Chişinău pe 

cauza civilă IES către Angela Magla privind recuperarea prejudiciului 

cauzat mediului. 

 la 21.04.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe 

cauza civilă Coadă Anatolie către IES privind contestarea actului 

administrativ. 

 

Expertiza juridică: 

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

asigurarea legalităţii acestora. 
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Anexa 1. Informație cu privire la rezultatele raidurilor efectuate în perioada 15.04- 21.04.2016. 

 

 

                                                                                                              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. 


