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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  08.07.2016  până  la 14.07.2016 

 

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 253 acte de control; 

 au fost încheiate 159  procese-verbale  ( art.109 al.1 –10;  art.109 al.5 

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

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

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

1; art.119 al.11 – ;  art.115 al.1 – 2; art.115 al.3 – ;  art. 116 al. 1 – 3; 

art.116 al.2 – 7;  art.117 al.1 – ;  art. 120  – 2;   art.122 al.1 – 9;  

art.122 al.2 – 1;  art.122 al.3 – 1; art 123 – ; art 126 – 1; art.127 al.1 – 

3; 127 al.2 –  ; art.128 al.1 – ;   art. 128 al.2 –  ;  art. 130 – ;  art. 134 

– ;  art.135 – 6; art.136 – 9;  art.137  – ; art. 140 al. 1 – ;  art.141 al.1 

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

art.142 al.10 – ;  art.143 – 9;   art. 144 – 2; art.146 – ; art.147 – 1;  

art. 149 –  ;  art. 129  – ; art.154 al.1 –  57;  art.155 al.1 –  ; art.154 

al.3 – 1; art.154 al.10 –2; art.154 al. 11 – ;  art.153 – ; art.156 – 5; 

art.181 – 5;  art.182 - ; art. 349 - ; art. 95 al. 2 – ; art. 337 - 1 ).  

 

 au fost prestate servicii contra plată în valoare de 65  731 lei.  

 au fost înaintate amenzi în valoare de 100  900 lei. 

 plata pentru poluarea mediului  calculată   este de  52 229 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităților în această 

săptămînă au fost efectuate 59 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: 

 -  22 autorizații  de tăiere a arborilor; 

 -  16 autorizații de degajare a substanțelor poluante în    

atmosferă; 

 - 2  autorizaţii de folosinţă specială a apei;  

-  10  avize ale expertizei ecologice de stat . 

 S-a participat în lucru a 29 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor și în lucru a 13 comisii de 

recepție finală a  obiectivelor. 

 Au fost examinate și s-a răspuns la 37 petiții parvenite în 

subdiviziunile IES în formă de plîngeri și semnale. 
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În perioada 08 – 14 iulie, 2016 cancelaria Inspectoratului Ecologic de 

Stat a înregistrat 61 documente la intrare, dintre  care 19 au parvenit spre 

examinare prin intermediul Ministerului Mediului:  

- 11 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 – 17; 

b) Ordine MM –2; 

În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au 

perfectat  41 scrisori, 18 dintre care în adresa Ministerului Mediului.    

 Cazuri 

relevante 

 Au fost efectuate  raiduri antibraconaj, încheiate  procese-verbale în 

cadrul acestora. 

2. Articole, 

emisiuni 
 au fost amplasate două materiale pe site-ul IES. 

 au fost amplasate materiale pe Facebook. 

 

 

 

 

1. 

 

 

Acțiuni și 
măsuri 

curente       

de mediu. 

Examinat: 

 un proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la transmiterea şi 

modificarea unor terenuri. 

 şi expertizat cinci dosare a produselor de uz fitosanitar. 

 ordonanţa Ofiţerului urmărire penală CAN referitor la pretinsele acţiuni 

ilicite la construcţia vilelor în extravilanul s. Căpriana, rl Străşeni. 

 interpelarea Deputatului în Parlamentul RM privind caracteristica 

depozitelor de deşeuri menajere solide autorizate şi neautorizate. 

 solicitarea Cancelariei de Stat privind soluţionarea problemelor cauzate 

de dezvoltarea ravenelor. 

 demersul dlui Ion Harea, Şef Oficiul teritorial Ungheni al Cancelariei de 

Stat privitor la transmiterea unor terenuri în arendă. 

 demersul IP Rîşcani privind ocuparea ilegală a terenurilor. 

 petiţia unui grup de locuitori a s. Teliţa, rl Anenii Noi privind 

coordonarea extragerii substanţelor ilegale. 

 petiţia dlui Vidraşcu Ion Ş. rl Orhei, s. Step-Soci cu privire la încălcările 

comise de către  cet. Caraman Ion. 

 şi sistematizat informaţia privind controlul de stat la folosirea raţională a 

resurselor naturale şi protecţiei mediului înconjurător a DIFF. 

 

Transferuri efectuate: 

 suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice la  1 documentaţie de proiect – 1800 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  9   proiecte  de execuţie. 

 

Eliberate: 

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

1. „Construcţia unui obiectiv comercial în limitele terenului privat din bd. 
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Cuza Vodă, sect. Botanica, or. Chişinău” persoana fizică Gurdiş 

Ghenadie. 

2. „Reţele de apă şi canalizare din intravilanul satului Tomai, r-nul Leova”, 

primăria satului Tomai. 

3. „Centrala termică pe biomasă pentru termoficarea liceului Ion Sîrbu din 

s. Ignăţei, r-nul Rezina”, Proiectul Moldo-Japonez 2KR. 

4.  „Centrala termică pe bază de biomasă la gimnaziul din s. Furceni, com. 

Ivancea, r-nul Orhei”, Proiectul Moldo-Japonez 2KR. 

5.  „Centrala termică pe bază de biomasă la gimnaziul şi grădiniţa de copii 

„Mihai Moraru” din s. Brăneşti,  r-nul Orhei”, Proiectul Moldo-Japonez 

2KR. 

6. „Cazangerie pe biomasă la gimnaziul şi centrul cultural din s. Micăuţi, r-

nul Străşeni”, Proiectul Moldo-Japonez 2KR. 

 

Efectuat: 

 în baza ordinului Ministerului Mediului şi a Inspectoratului Ecologic 

de Sta verificarea parchetului 77 E1 şi a fost întocmirt act de 

constatare în O.S. Talmaza din Întreprinderea pentru Silvicultură 

Tighina. 

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

două acte de inspectare. 

 

Pregătit: 

 răspuns la solicitarea Preşedintelui rl Criuleni  cu referire la verificarea 

prezenţei ravenelor pe teritoriul localităţii Dubăsarii Vechi, rl Criuleni. 

 răspuns la solicitarea Cancelariei de Stat  cu referire la demersul OTC 

Cahul privind aplicarea cadrului legal la darea în arendă a obiectivelor 

acvatice. 

 răspuns la solicitarea Ministerului Mediului privind examinarea cazului 

de distrugere a barajului bazinului acvatic în hotarele administrativ 

teritoriale Primăria or. Iargara, rl Leova. 

 răspuns la solicitarea Ministerului Mediu referitor la demersul primăriei 

mun. Chişinău în vederea de drept de a schimba destinaţia terenurilor. 

 răspuns la solicitarea Ministerului Mediului cu referire la examinarea 

proiectului Hotărîrii de guvern cu privire la serviciile în domeniul 

standardizării prestate contra plată de către Institutul de Standardizare 

din Moldova. 

 

Participat: 

 la şedinţa extinsă a Comitetului de Coordonare  a Ministerului Mediului. 

 la şedinţa convocată de către MM privind posibilitatea transmiterii la 

păstrare corpurilor de liht mercur în instanţa de judecată. 
b) Probleme de asistență și dezvoltare. (Aparatul Central) . 

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 298 

2 Finan- 

ciară 
 Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 360, 1 mii lei. 

 

3. 

Juridică Au examinat: 

 indicaţia ministrului nr. 399-c din 22 iunie privind examinarea 

suplimentară a proiectului HG „Cu privire la modificarea şi completarea 



 

 

 

  4  

 

HG nr.150 din 2 martie, 2010”,  fiind perfectat răspunsul conform 

competenţei. 

 petiţia dnei Croitor Ludmila, fiind perfectat răspunsul în limitele 

competenţei. 

 indicaţia ministrului nr. 2047 din 06 iulie privind examinarea solicitării 

Agenţiei Funciare şi Cadastru,  fiind perfectat răspunsul conform 

competenţei. 

 indicaţia ministrului nr. 1018-c din 04.07.2016 privind avizarea 

proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la serviciile prestate în 

domeniul metrologiei de catre Institutul Naţional de Metrologie. 

 indicaţia ministrului nr. 428-c din 30.06.2016 privind examinarea şi 

explicarea procedurii de dare în arendă a obiectivelor acvatice,  fiind 

perfectat răspunsul conform competenţei. 

 

Au perfectat: 

 cererea cu privire la intentarea procedurii de executare în privinţa cet. 

Iacuboi Viorel. 

 cerere privitor la intentarea titlului executoriu în privinţa lui Bejenari Ion. 

 demers Procuratura Generală privind statutul cet. Motruc Anatol 

bănuit/învinuit. 

 cererea de încetare a procesului civil pe cauza civilă IES către Sidorenco 

Galina. 

 referinţa la cererea de recurs depusă de Malai Tudor împotriva Deciziei 

Curţii de Apel Chişinău. 

 cererea de chemare în judecată împotriva SRL „Planeta Cafea” privind 

recuperarea prejudiciului cauzat mediului . 

 

Au participat: 

 la 11.07.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe 

cauza civilă Vedacon către IES privind contestarea procesului verbal.   

 la 12.07.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Curţii de Apel Chişinău pe 

cauza civil IES împotriva Bial SRL privind contestarea actului 

administrativ. 

 la 13.07.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe 

cauza contravenţională Lipcan Victor împotriva IES privind anularea 

procesului verbal. 

 la 13.07.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe 

cauza   contravenţională  Afanasiev Vitalie împotriva IES privind 

anularea procesului verbal. 

 la 14.07.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Centru pe 

cauza contravenţional  Mişcenco împotriva IES privind contestarea 

actului administrativ. 

 la 15.07.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe 

cauza   contravenţională  David Alexandru împotriva IES privid încasarea 

prejudiciului material/moral. 

 

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. 
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Anexa 1. Informație cu privire la rezultatele raidurilor efectuate în perioada 08.07- 14.07.2016. 

 

 

                                                                                                                              Igor TALMAZAN, 

                             Șeful Inspectoratului 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. D.Osipov  

0-22-22-69-51                       

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. 


