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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  22.04.2016 până  la 28.04.2016 

 

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 328 acte de control; 

 au fost încheiate 292  procese-verbale  ( art.109 al.1 –22;  art.109 al.2 

– ; art.109 al.3 – 4;  art.109 al.4 – 27; art.111 al.1 – 3;  art.110 al.1 – ; 

art.110 al.2 –  1; art.112 – ; art.113 al.1 – 4;   art.113 al.3 – ;  art.113 

al.5 – 1; art.114 al.1 – 3; art.114 al.2 – 15; art.114 al.3 – ;  art.119 

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

al. 1 – 1; art.116 al.2 – 2;  art.117 al.1 – 1;  art. 120  – 1;   art.122 al.1 

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

al.3 –  ; art.128 al.1 – ;   art. 128 al.2 –  ;  art. 131 – 1;  art. 134 – 1;  

art.135 – ; art.136 – 17;  art.137  – 2; art. 140 al. 1 – ;  art.141 al.1 – ; 

art.141 al.3 – ; art.142 al.1 – 5; art.142 al.2 – 3; art.142 al.3 – 2; 

art.142 al.10 – ;  art.143 – 15;   art. 144 – 2; art.146 – ; art.147 – 1;  

art. 149 –  ;  art. 129  – ; art.154 al.1 –  98; art.154 al.2 – 3; art.154 

al.10 –15; art.154 al. 11 – 2;  art.153 – 1; art.156 – 3; art.181 – 2;  

art.182 - ; art. 349 -; art. 95/1 -   ).  

 

 au fost prestate servicii contra plată în valoare de 125  532 lei.  

 au fost înaintate amenzi în valoare de 154  300 lei. 

 plata pentru poluarea mediului  calculată   este de  140  210 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; 

 -  6 autorizații de degajare a substanțelor poluante în    

atmosferă; 

 - 6  autorizaţii de folosinţă specială a pei 

-  - 19  avize ale expertizei ecologice de stat . 

 S-a participat în lucru a 55 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor și în lucru a 15 comisii de 

recepție finală a  obiectivelor. 

 Au fost examinate și s-a răspuns la 50 petiții parvenite în 

subdiviziunile IES în formă de plîngeri și semnale. 
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  În perioada 22 – 28 aprilie, 2016 cancelaria Inspectoratului Ecologic de 

Stat a înregistrat  83 documente la intrare, dintre  care 26 au parvenit spre 

examinare prin intermediul Ministerului Mediului:  

- 19 doc.- direct prin curierul Ministerului Mediului; 

- 7  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 – 7; 

b) Demersuri - 8; 

c) Ordine MM –5; 

d) Invitaţie de participare la seminare, şedinţe – 4;. 

e) Avizare de proiecte de legi şi Hotărîri de Guvern – 2. 

În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au 

perfectat  42 scrisori, 12 dintre care în adresa Ministerului Mediului.    

 Cazuri 

relevante 

 Au fost efectuate 31 raiduri antibraconaj, încheiate 37  procese-verbale 

în cadrul acestora. 

2. Articole, 

emisiuni 
 Au fost amplasate  7 materiale pe site-ul IES. 

 IE Rîşcani – a publicat un articol cu tema: Arderea anvelopelor în 

perioada Sarbatorilor Pascale. 

 IE Drochia – a publicat un articol în ziarul Glia Drochiană  pe tema: 

,,Lacul Cazimir este în pericol” 

 

 

 

1. 

 

 

Acțiuni și 
măsuri 

curente       

de mediu. 

Examinat: 

 demersul parvenit din partea primăriei s. Bravicea, rl Călăraşi privind 

autorizarea tăierii de curăţire, fiind preconizată obţinerea unui volum 

de 12,0 m
3  

masă lemnoasă.             

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.      

 demersul parvenit din partea Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor 

Naţionale privind autorizarea tăierii de produse principale, fiind 

preconizată obţinerea unui volum de 2,44 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 petiţia Dlui Pletosu Gheorghe referitor la încălcările efectuate în 

pădurea din preajma satului Cigîrleni, raionul Ialoveni. 

 demersul  primăriei com. Grădiniţa, rl Căuşeni referitor la distrugerea 

semănăturilor de către mistreţi pe terenurile comunei Grădiniţa, rl 

Căuşeni. 

 un dosar cadastral cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a  

terenurilor. 

 un proiect de Hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea categoriei 

de destinaţie a terenului. 

 adresarea Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău referitor la 

procedura de nimicire a bunurilor confiscate. 

 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu 

privire la activitatea de control şi supraveghere tehnică de stat în 

domeniul securităţii industriale, înaintat de Ministerul Economiei. 

 serviciile prestate în sumă de 10050 lei pentru expertizarea dosarelor 

PUF şi fertiliizanţi (înaintate şi achitate). 

 interpelarea la IP Centru  cu referire la solicitarea fişelor personale 

pentru întocmirea proceselor verbale contarvenţionale. 
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Transferuri efectuate: 

 suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice la  3 documentaţii de proiect –  5094 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   3    proiecte  de execuţie. 

 

Eliberate: 

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

1. „Centrul de procesare a biomasei agricole pentru producerea peleţilor 

din com. Paşcani, r-nul Criuleni”, Unitatea de Implementare  şi 

Administrare a Proiectului 2KR. 

2. „Proiectarea depozitului agricol cu frigider D+P+M situat în extravilanul 

s. Cojuşna, r-nul Străşeni” al persoanei fizice Gabura Radu. 

3. „Reconstruirea cu extindere a imobilului nr. 01 în vederea măririi 

spaţiilor Centrului medical în limitele terenului privat şi celui arendat 

din str. Gh. Asachi 71/4, or. Chişinău” al S.R.L. „Petrumed”. 

4. „Staţia de tratare a apei la obiectul „Alimentarea cu apă şi canalizare a 

com. Risipeni, r-nul Făleşti”, primăria com. Risipeni. 

5. „Sistemul de canalizare din s. Congaz, r-nul Comrat. Etapa I”, primăria 

satului Congaz. 

6. „Depozit frigorific din str. Ştefan Vodă, 61b, or. Căinari, r-nul Căuşeni” 

al S.R.L. „Fraţii Vaipan”. 

7. „Proiectarea sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare din s. 

Negreşti, r-nul Străşeni”, primăria satului Negreşti. 

8. „Proiectarea sistemului de canalizare în com. Chircăieştii Noi, r-nul 

Căuşeni”, primăria comunei Chircăieştii Noi.  

 

Efectuat: 

 un raid de salubrizare în mun. Chişinău cu întocmirea a două procese 

verbale conform art. 154 alin.10 Cod Contravenţional. Amendă 

aplicată/achitată – 2000/1000 lei. 

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

două acte de inspectare. 

 

Expediat: 

 răspuns în adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al 

R.M. la Amendamentul NCM G.05.01-2014/A2:2016 „Sisteme de 

distribuţie a gazelor”. 

 răspuns către MM referitor la propuneri la proiectul de Hotărîre a 

Guvernului propus de către Ministerul Transportului în vederea 

micşorării emisiilor de la climatezatoare a transportului auto; 

 răspuns dlui A. Răţoi, s.Cruglic, rl Criuleni pe problema folosirii fără 

spirit gospodăresc a apei potabile din apeductul localităţii; 

 scrisoarea către MM ca răspuns la interpelarea deputatului Angel 

Agache în vederea verificării emisiilor în atmosferă de la întreprinderile 

amplasate în mun. Chişinău.  
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Participat:   

 la şedinţa de lucru organizată de Ministerul Mediului privind dreptul de 

folosinţă asupra terenului pe care este situată priza de apă pentru 

obţinerea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei în scopul 

irigării terenurilor agricole a „Gorobica-Agro” S.R.L. din or. Criuleni.  

 

Încheiat: 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Romaniuc Aurel  

pentru încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor art. 154, alin. (1), 

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

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

încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154, alin. 

(1), Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 400 

lei.  

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

încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154, alin. 

(1), Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 400 

lei. 

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

încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154, alin. 

(1), Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 400 

lei. 

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

încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154, alin. 

(2), Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 400 

lei. 

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

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 298 

2 Finan- 

ciară 
 Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 637, 1 mii lei. 

 

3. 

Juridică Au examinat: 

 cererea prealabilă a cet. Răcilă Dumitru cu eliberarea copiilor de pe actele 

solicitate, fiind perfectat răspunsul în limitele competenţei. 

 cererea cet. Ionaşcu Alexandru referitor la examinarea acţiunilor 

inspectorilor Inspecţiei Ecologice Străşeni, fiind perfectat răspunsul în 

limitele competenţei. 

 cererea prealabilă a cet. Mişcenco Ana referitor la anularea Actului 

inspectării nr. 100614 din 30.03.2016,  fiind perfectat răspunsul în 

limitele competenţei. 

 cererea de coordonare a activităţii carierei a SRL ,,Elisav Prest”, fiind 

perfectat răspunsul în limitele competenţei. 

 

Au perfectat: 

 cererea de apel suplimentară pe dosarul de contencios administrativ SRL 

,,Remih & Co” vs IE Criuleni privind anularea hotărîrii de sistare. 

 acte procedurale şi referinţă pe dosarul civil ,,Istratiev Victor” vs IES 

privind anularea actelor administrative şi recuperarea prejudiciului. 

 acte procedurale şi referinţă pe dosarul civil ,,Moldovanu Vladimir” vs 

IES privind anularea actelor administrative şi recuperarea prejudiciului. 
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Au participat: 

 la 25.04.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe 

cauza contravenţională Pavlenco Alexandr către IES privind anularea 

procesului-verbal cu privire la contravenţie şi decizia agentului 

constatator. 

 la 26.04.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Dubăsari pe 

cauza penală IES către Bejenari Ion privind recuperarea prejudiciului 

cauzat mediului. 

 la 26.04.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Criuleni pe 

cauza civilă IES către SRL ,,Remih & Co” privind recuperarea 

prejudiciului cauzat mediului. 

 la 28.04.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe 

cauza contravenţională Afanasiev Vitalii către IES privind anularea 

procesului-verbal cu privire la contravenţie şi decizia agentului 

constatator. 

  la 28.04.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Anenii Noi pe 

cauza contravenţională Rudenco Ion către IE Anenii Noi privind anularea 

procesului-verbal cu privire la contravenţie şi decizia agentului 

constatator. 

 la  29.04.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe 

cauza contravenţională Bodarev Gheorghe către IES privind anularea 

procesului-verbal cu privire la contravenţie şi decizia agentului 

constatator. 

  la 29.04.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe 

cauza civilă Istratiev Victor către IES privind anularea actelor 

administrative şi recuperarea prejudiciului; 

 

Expertiza juridică: 

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

asigurarea legalităţii 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. 
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Anexa 1. Informație cu privire la rezultatele raidurilor efectuate în perioada 22.04- 28.04.2016. 

 

 

                                                                                                              Igor TALMAZAN, 

                           Șeful Inspectoratului 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. D.Osipov 

0-22-22-69-51                        

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. 


