
 

 

 

  1  

 

 

MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  27.05.2016  până  la 02.06.2016 

 

Igor TALMAZAN, șeful Inspectoratului Ecologic de Stat; 

 tel: 226941; fax: 226915. 

mediu@ies.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 204  acte de control; 

 au fost încheiate 138  procese-verbale  ( art.109 al.1 –10;  art.109 al.5 

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

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

al.5 – 2; art.114 al.1 – 4; art.114 al.2 – 7; art.114 al.5 – ;  art.119 al.1 

– ; art.119 al.11 – ;  art.115 al.1 – ; art.115 al.4 – 1;  art. 116 al. 1 – 9; 

art.116 al.2 – 8;  art.117 al.1 – ;  art. 120  – 1;   art.122 al.1 – 2;  

art.122 al.2 – 1;  art.122 al.4 – ; art 125 – 1; art 126 – ; art.127 al.1 – 

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

;  art.135 – 5; art.136 – 5;  art.137  – ; art. 140 al. 1 – ;  art.141 al.1 – ; 

art.141 al.3 – ; art.142 al.1 – ; art.142 al.2 – 4; art.142 al.3 – ; art.142 

al.10 – ;  art.143 – 6;   art. 144 – 2; art.146 – ; art.147 – 1;  art. 149 –  

;  art. 129  – ; art.154 al.1 –  42;  art.155 al.1 –  1; art.154 al.2 – ; 

art.154 al.10 –2; art.154 al. 11 – 3;  art.153 – ; art.156 – 7; art.181 – 

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

 

 au fost prestate servicii contra plată în valoare de 62 001 lei.  

 au fost înaintate amenzi în valoare de 103 700 lei. 

 plata pentru poluarea mediului  calculată   este de  57 310  lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităților în această 

săptămînă au fost efectuate 56 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: 

 -  21 autorizații  de tăiere a arborilor; 

 -  7 autorizații de degajare a substanțelor poluante în    

atmosferă; 

-  12  avize ale expertizei ecologice de stat . 

 S-a participat în lucru a 28 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor și în lucru a 14 comisii de 

recepție finală a  obiectivelor. 

 Au fost examinate și s-a răspuns la 17 petiții parvenite în 

subdiviziunile IES în formă de plîngeri și semnale. 
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În perioada 27 mai – 02 iunie, 2016 cancelaria Inspectoratului Ecologic 

de Stat a înregistrat  39 documente la intrare, dintre  care 9 au parvenit spre 

examinare prin intermediul Ministerului Mediului:  

- 5 doc.- direct prin curierul Ministerului Mediului; 

- 4  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 – 5; 

b) Demersuri -2; 

c) Ordine MM –2; 

În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au 

perfectat  28 scrisori, 5 dintre care în adresa Ministerului Mediului.    

 Cazuri 

relevante 

 Au fost efectuate 18 raiduri antibraconaj, încheiate 12  procese-verbale 

în cadrul acestora. 

2. Articole, 

emisiuni 
 A fost amplasat  un  material pe site-ul IES. 

 IE Căuşeni -  a participat la televiziunea locală ”Studio-L”  cu tema: 

Protecţia aerului atmosferic. 

 IE Briceni – au fost publicate  2 articole  în revista „Meleag Natal” cu 

tema: „Vandalism faţă de flori”,  „Aerul, apa, flora şi fauna, toate 

acestea sunt casa noastra comună. Cum s-o protejăm?” 

 

 

 

1. 

 

 

Acțiuni și 
măsuri 

curente       

de mediu. 

Examinat: 

 demersul parvenit din partea S.R.L. ,,Vinomex” privind autorizarea 

tăierii de igienă, fiind preconizată obţinerea unui volum de 8,90 m
3  

masă lemnoasă.             

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.      

 demersul parvenit din partea ,,Moldelectrica”,  filiala "R.E.T.Î. 

Centru" privind autorizarea tăierii de igienă, fiind preconizată 

obţinerea unui volum de 15.0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 demersul parvenit din partea A.G.S.V. privind autorizarea tăierii de 

igienă, fiind preconizată obţinerea unui volum de 2,69 m
3  

masă 

lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 două dosare cadastrale cu privire la modificarea categoriei de destinaţie 

a  terenurilor. 

 expertizate şapte dosare a produselor de uz fitosanitar. 

 petiţia cet. Helebet Gh., locuitor al mun. Chişinău, str. Uzinilor, 33 

referitor la activitatea ilicită de întreprinzător de către Arsenii V.. 

 petiţia cet. Scurtu V., locuitoare a or. Cahul, str. Strada Veche, 122 

referitor la depozitarea materialelor de construcţie şi a deşeurilor 

menajere solide în loc public de către Chirilă I. 

 adresarea Întreprinderii municipale „Regia Autosalubritate” referitor la 

reluarea procesului tehnologic de transportare şi depozitare a deşeurilor 

la poligonul pentru deşeuri Ţînţăreni. 

 adresarea dlui  Doţenco E., şeful Administraţiei de Stat al Regiunii 

Kotovsc din Ucraina privind cooperarea transfrontalieră moldo-

ucraineană în domeniul mediului. 

 şi înnaintat prescripţii agentului economic ÎDT ,,Bardar” din s. Bardar, rl 

Ialoveni în scopul prezentării informaţiei cu privire la îndeplinirea 
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indicaţiilor obligatorii prescrise în actele de control precedente. 

 

Transferuri efectuate: 

 suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice la  4 documentaţii de proiect –  13 916. 

 

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  3    proiecte  de execuţie. 

 

Eliberate: 

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

1. „Staţie multicarburant de alimentare a autovehiculelor pe str. Alexandru 

cel Bun, or. Ialoveni. Reconstrucţie” al S.R.L. „Grand Oil”. 

2. „Reparaţia podului pe drumul R4 Chişinău-Criuleni, km. 19”, Î.S. 

„Administraţia de Stat a Drumurilor”. 

3. „Sistemul de alimentare cu apă al s. Sturzovca, r-nul Glodeni”, primăria 

satului Sturzovca. 

4. „Instalaţia de producere şi dozare a hipocloritului de sodiu la staţia de 

pompare a apei (SP-2) din or. Orhei”, S.A. ,,Regia Apă Canal-Orhei”. 

5. „Staţia de alimentare cu gaz lichefiat pe teritoriul staţiei de alimentare cu 

produse petroliere din str. Luceafărul, nr. 1a, or. Ocniţa” al S.R.L. 

„Guvast-Nord ”. 

6. „Sistem de canalizare şi staţie de epurare a unor obiecte social-culturale 

în com. Pepeni, r-nul Sîngerei”, primăria s. Pepeni. 

7. „Reţele de aprovizionare cu apă, canalizare şi staţia de epurare a s. 

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

8. „Exploatarea zăcămîntului de nisip-prundiş „Cosăuţi-II” şi recultivarea 

carierei din s. Cosăuţi, r-nul Soroca” al S.R.L: „VEER”. 

9. „Evacuarea şi epurarea apelor uzate din s. Coropceni, r-nul Teleneşti”, 

primăria satului Coropceni. 

10. „Reţele de evacuare a apelor uzate din or. Cantemir. Extindere”, 

primăria or. Cantemir. 

11. „Staţie de testare a automobilelor din str. Lenin, or. Vulcăneşti” al 

S.R.L. „Saxon-D”. 

 Autorizaţie pentru emisia poluanţilor în atmosferă (AEPA) pentru 1 

întreprindere: Î.C.S. „Petrom-Moldova” S.A., com. Stăuceni, str. 

Bucovinei, 13, mun. Chişinău. 

 

Efectuat: 

 o deplasare în rl. Călăraşi cu scopul examinării informaţiei în coraport 

cu obiectivul „Construcţia unui bazin acvatic în s. Rădeni, rl Călăraşi” 

ce necesită a fi supus expertizei ecologice de stat. Act de control  - 

complex. 

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

două acte de inspectare. 

 

Expediat: 

 răspuns în adresa Ministerului Mediului la solicitarea dlui Stoicov 
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Stepan privind soluţionarea problemelor apărute în procesul activităţii 

carierei din s. Moscovei, r-nul Cahul ce aparţine  S.R.L. „Colomeeţ 

Valentin”. 

 răspuns în adresa Ministerului Mediului la solicitarea primăriei s. 

Horodişte, r-nul Rîşcani referitor la încălcarea legislaţiei funciare de 

către agentul economic „Stînca Nord” S.R.L. 

 

Participat: 

 la şedinţa Centrului de Sănătate publică pentru înregistrarea produselor 

biodistructive. 

 la şedinţa de lucru a ÎS „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea 

Produselor de Uz Fitosanitar”. 

  

Prezentat: 

 răspuns la demersul Agenţiei ,,Apele Moldovei” cu privire la 

exploatarea lacului din rl Briceni, s. Teţcani. 

 răspuns la demersul unui grup de locuitori din s. Bălăneşti, rl Nisporeni 

cu privire la ocuparea ilegală a unui teren şi defrişarea arborilor de către 

cet. Ion Bodrug. 

 propuneri la demersul SRL ,,Galchim Co” a dezinfectantului de dioxid 

de clor. 

 informaţie la solicitarea Procuraturii Botanica cu privire la defrişarea 

unor nuci din fondul forestier din sect. Botanica. 

 

Încheiat: 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Berioziov Victor  

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

Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 800 lei.  

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Sinigur Nicolae pentru 

încălcarea modului şi a termenelor de împădurire a parchetelor 

exploatate şi terenurilor neîmpădurite în temeiul art. 125, Cod 

contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1 000 lei.  

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

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 298 

2 Finan- 

ciară 
 Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 725, 9 mii lei. 

 

3. 

Juridică Au examinat: 

 solicitarea Consiliului Concurenţei referitor la  prezentarea informaţiei 

privind barierele anticoncurenţiale şi acţiunile  care urmează a fi realizate 

pentru dezvoltarea unui mediu concurenţial atractiv, fiind perfectat 

răspunsul conform competenţei. 

 petiţia cet. Martinişin Iaroslav referitor la neregulile ce se comit la fabrica 

de cablu din Străşeni, „La Trivinieta Cavi Development”, urmează a fi 

perfectat răspunsul conform competenţei. 

 

Au perfectat: 

 ordinul IES cu privire la prevederile legii antifumat. 

 referinţă la contestaţia în judecată depusă de Magla Angela privind 
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Anexa 1. Informație cu privire la rezultatele raidurilor efectuate în perioada 27.05- 02.06.2016. 

 

 

                                                                                                              Igor TALMAZAN, 

                           Șeful Inspectoratului 
 

 

 

Ex. D.Osipov 

0-22-22-69-51                        

anularea procesului verbal contraventional. 

 cererea de chemare în judecată depusă de IES împotriva Sidorenco Galina 

privind recuperarea prejudiciului cauzat mediului. 

 

Au participat: 

 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Criuleni pe cauza civilă 

,,Remih & Co” către IES privind recuperarea prejudiciului.   

 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău pe 

cauza contravenţională Mifodi Vasluian către IES, contravenţional. 

 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău pe 

cauza contravenţională Magla către IES, contravenţional. 

 la şedinţa de judecată în cadrul Curţii de Apel, mun. Chişinău pe cauza 

civilă ,,Vinăria din Vale” către IES privind anularea actului administrativ. 

 

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. 

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. 


