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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  05.08.2016  până  la 11.08.2016 

 

Igor TALMAZAN, şeful Inspectoratului Ecologic de Stat; 

 tel: 226941; fax: 226915. 

mediu@ies.gov.md; str. Constantin Tănase,  9 

 

Nr

. 

Compo

nenta 
Material descriptiv 

I. Activităţi curente de mediu ale direcţiilor şi secţiilor specializate ale IES. 

 

a) Generalizarea activităţii subdiviziunilor IES, inclusiv A/I Ecologice. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări 

totalizat-

oare pe  

Inspecto-

rat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări mai importante din activitatea de bază: 

 au fost încheiate 160  procese-verbale  ( art.109 al.1 –5;  art.109 al.5 

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

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

al.5 – ; art.114 al.1 – 2; art.114 al.2 – 1; art.114 al.5 – ;  art.119 al.8 – 

; art.119 al.1 – ;  art.115 al.1 – 2; art.115 al.3 – 6;  art. 116 al. 1 – ; 

art.116 al.2 – 5;  art.118  – 1;  art. 120  – ; art.122 al.1 – 11;  art.122 

al.2 – 5;  art.122 al.3 – ; art 123 – ; art 126 – ; art.127 al.1 – 3; 127 

al.2 –  7; art.128 al.1 – ;   art. 128 al.2 –  1;  art. 130 – 1;  art. 131 – 1;  

art.135 – 4; art.136 – 5;  art.137  – 2; art. 140 al. 1 – ;  art.141 al.1 – ; 

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

art.142 al.10 – ;  art.143 – 6;   art. 144 – 7; art.146 – ; art.147 – 2;  

art. 149 –  1;  art. 129  – ; art.154 al.1 –  48;  art.155 al.1 –  1; art.154 

al.3 – ; art.154 al.10 –9; art.154 al. 11 – 2;  art.153 – ; art.156 – 12; 

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

 

 au fost prestate servicii contra plată în valoare de 69 097 lei.  

 au fost înaintate amenzi în valoare de 148 900 lei. 

 plata pentru poluarea mediului  calculată   este de 37 384 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate 42 raiduri  de salubrizare în primării şi 
localităţi. 

Alte activităţi au fost realizate în volum deplin pe măsura adresărilor 

beneficiarilor sau petiţionarilor fără întîrziere. 

 În această perioadă s-au eliberat: 

 -  30 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -  24 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în    

atmosferă; 

-  2  autorizaţii de folosinţă specială a apei; 

-  19  avize ale expertizei ecologice de stat . 

 S-a participat în lucru a 39 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 13 comisii de 

recepţie finală a  obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 30 petiţii parvenite în 

subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale. 
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În perioada  05– 11 august, 2016 cancelaria Inspectoratului Ecologic de 

Stat a înregistrat 54 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 – 18; 

b) Hotărîri de Guvern – 1; 

În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au 

perfectat  45 scrisori, 11 dintre care în adresa Ministerului Mediului.    

 Cazuri 

relevante 

 Au fost efectuate 27 raiduri antibraconaj, încheiate 17 procese-verbale în 

cadrul acestora. 

2. Articole, 

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

 au fost amplasate materiale pe Facebook. 

 

 

 

1. 

 

 

Acţiuni şi 
măsuri 

curente       

de mediu. 

Examinat: 

 demersul parvenit din partea cet. Eşanu M. privind autorizarea tăierii 

de igienă a arborilor de specii diferite din str. Uzinilor, 12  mun. 

Chişinău, fiind preconizată obţinerea unui volum de 8,81 m
3  

masă 

lemnoasă.             

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.   

 demersul parvenit din partea cet. Efros M. privind autorizarea tăierii 

de curăţire a unui arbore de specie nuc din str. Aerodromului, 17,  

mun. Chişinău.              

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.    

 demersul parvenit de la Procuratura raionului Cahul cu privire la 

tăierea ilicită a arborilor din lunca Prutului, care este administrată pe 

acest sector de primăria comunei Goteşti, raionul Cantemir.  

  petiţia domnului Bulgac Valeriu  cu privire la tăierea ilicită a patru 

arbori de pe teritoriul cimitirului din satul Mardareuca, comuna 

Boşcana.  

 petiţia dlui P. Bulgaru referitor la ameliorarea şeptelului de oi şi capre 

din republică pentru perioada anilor 2014-2020.                                                                                                                

 şi expertizat şase dosare a produselor de uz fitosanitar. 

 un dosar cadastral cu privire la transmiterea şi modificarea unor terenuri. 

  trei dosare a produselor biodistructive. 

 repetat demersulS.RL „Proalfa-Service” privind lipsa obiectivelor 

(poligoanelor) de stocare a deşeurilor managere solide. 

 proiectele „Deciziei privind măsurările adoptate în cadrul şedinţei 

Comisiei pentru Situaţii Excepţionale” şi „Planului măsurărilor pentru 

prevenirea întroducerii Pestei porcine africane pe teritoriul Republicii 

Moldova”. 

 demersul Primăriei s. Covorului, rl Leova privind solicitarea de a 

coordona extragerea substanţelor minerale. 

 cererea Primariei Străşeni în vederea posibilităţii amplasării SEB a 

apelor uzate din  rl Străşeni. 

 

Transferuri efectuate: 

 suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 
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expertizei ecologice la  5 documentaţii de proiect – 15716,0 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  6   proiecte  de execuţie. 

 

Eliberat: 

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

1. „Exploatarea zăcămîntului de nisip pentru construcţii „Manta II” şi 

recultivarea carierei din s. Manta, r-nul Cahul” al S.C. „D.C. ADIM” 

S.R.L.  

2. „Planul urbanistic general al or. Călăraşi”,  primăria or. Călăraşi. 

3. „Construcţia staţiei de testare auto şi analiza tehnică din str. Jucovski, 

63, or. Lipcani, r-nul Briceni” al S.R.L. „Testare-Nord”. 

4. „Staţie multicarburant de alimentare a autovehiculelor din or. Tvardiţa, 

r-nul Taraclia” al S.R.L. „Grand Oil”. 

5. „Post de alimentare cu gaz lichefiat (HGL) în componenţa staţiei 

existente nr.40 din str. Ştefan cel Mare, or. Soroca” al S.R.L. „Lukoil 

Moldova” . 

6. ,,Complex de spălătorie şi staţie de deservire tehnică situat în mun. 

Chişinău, com. Stăuceni” al SRL "Danatpet" mun.Chişinău, str. 

Testemiţianu, 9/1. 

7. „Forarea sondei arteziene în s. Tănătari, r-nul Căuşeni în scopul 

aprovizionării cu apă a Î.M. „Altus Group” S.R.L.  

8. „Amplasarea temporară a uzinei de producere a asfaltului din str. V. 

Cupcea, or. Orhei” al S.R.L. „Aspect-M”. 

9. „Construcţia unei aducţiuni a apei în s. Volintiri, r-nul Ştefan Vodă” al 

SRL "Triagrolux" s. Volintiri, r-nul Ştefan Vodă. 

10. ,,Evacuarea şi epurarea apelor reziduale în s.Grozeşti, r. Nisporeni" al 

Primăriei s.Grozeşti, r. Nisporeni. 

11. ,,Reparaţia capitală a străzii Petru Rareş din or. Străşeni” al primăriei or. 

Străşeni. 

12. „Servicii de proiectare la efectuarea lucrărilor de construcție a drumului 

intercomunitar Marianca de Jos-Feşteliţa cu extinderea spre biserica 

parohială, 3,5 km”, din r-nul Ştefan Vodă”. 

 

Efectuat: 

 un control inopinat la I.D.T. Bardar, r-nul. Ialoveni cu întocmirea unui 

act de control şi unui proces-verbal conforrm art. 154, alin. (10). 

 o deplasare în r-nul Şoldaneşti privind extragerea nisipului din rîul 

Nistru.  

 mai multe controale ecologice cu ieşire la faţa locului şi s-a întocmit  4 

acte de inspectare. 

 

Pregătit: 

 răspuns la solicitarea Deputatului în Parlamentul R Moldova,  dl 

Vladimir Odnostalco cu referire la eliberarea Avizului pozitiv al 

expertizei ecologice de stat a proiectului de execuţie la obiectivul din 

mun. Chişinău, str. Nicolae Milescu-Spătaru, 23. 
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 răspuns la sesizarea dnei Irina Prodan cu referire la posibilitatea poluării 

mediului de către S.R.L.,,Farmaceuticals”, s. Dolinnoe, rl Criuleni.  

 răspuns la solicitarea Ministerului Economiei referitor la prezentarea 

informaţiei situaţiei actuale la Centrul Hidroenergetic Novodnestrovsc, 

Ucraina.  

 interpelare către I.P. Centru, mun.Chişinău  privind solicitarea datelor 

personale ale dlui Igor Olari. 

 

Partcipat: 

 în cadrul atelierului de lucru ,,Cinci directive în domeniul protecţiei 

aerului atmosferic”. 

 

Încheiat: 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie Întreprinderii Silvice 

„Călăraşi” pentru încălcarea  regulilor de folosire a obiectelor fondului 

forestier în temeiul art. 127, alin. (2), Cod contravenţional al R 

Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 2000 lei.  

 un proces-verbal cu privire la contravenţie Întreprinderii Silvice 

„Şoldăneşti” pentru încălcarea regulilor de folosire a obiectelor 

fondului forestier în temeiul art. 127, alin. (2), Cod contravenţional al 

R Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 2000 lei.  

b) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) . 

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 298 

2 Finan- 

ciară 
 Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 284, 6 mii lei. 

 

3. 

Juridică Au examinat: 

 solicitarea Primăriei Horeşti privind alocarea din contul Fondului 

Ecologic a sumei de 204,000 lei  pentru amenajarea unui parc,  fiind 

perfectat răspunsul conform competenţei. 

 petiţia locatarilor blocului de locuit amplasat pe str. N. Milescu-Spătaru, 

23 prvind informarea  cu privire la zona sanitară de protecţie a blocului în 

cauza,  fiind perfectat răspunsul în limitele competenţei. 

 petiţia dnei Poalelungi Lidia privind anularea hotărîrii emise de IE Anenii 

Noi pe cauza contravenţională MAI nr. 03357499 din 24.05.2016,  fiind 

perfectat răspunsul în limitele competenţei. 

 solicitarea Cancelariei de Stat privind prezentarea informaţiei privind 

executarea controalelor de stat pentru anul 2016, trim. I şi II, fiind 

perfectat răspunsul în limitele competenţei. 

 solicitarea Ministerului Afacerilor Interne privind examinarea proiectului 

legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative,  fiind 

perfectat avizul în limitele competenţei. 

 solicitarea Cancelariei de Stat privind avizarea proiectului de lege a 

fondului cinegetic şi protecţia vînatului,  fiind perfectat avizul în limitele 

competenţei. 

 

Au participat: 

 la 12.08.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani, mun. 

Chişinău pe cauza civilă IES împotriva SRL „ Planeta Cafea” privind 

recuperarea prejudiciului cauzat mediului. 
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Anexa 1. Informaţie cu privire la rezultatele raidurilor efectuate în perioada 05.08- 11.08.2016. 

 

 

                                                                                                                             Igor TALMAZAN, 

                             Şeful  Inspectoratului 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. D.Osipov  

0-22-22-69-51                       

Expertiza juridică: 

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

asigurarea legalităţii acestora. 

2. Planificarea activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu A/I Ecologice 

pentru săptămîna următoare. 

1. Acţiuni 

şi măsuri 

    a)  Activităţi cotidiene – conform Regulamentelor subdiviziunilor şi al IES. 

    b)  Activităţi cu planificare concretă: 

      -  Examinarea petiţiilor cu ieşire pe teren. 

      -  Elaborarea autorizaţiilor de folosinţă specială a apei. 

        - Verificarea rapoartelor săptămînale cu privire la controalele planificate şi 
inopinate. 

Text standard despre profilul instituţiei (cuprinde informaţii care ajută la definirea contextului în 

care respectiva organizaţie performează): 

 Denumirea organizaţiei: Inspectoratul Ecologic de Stat 

 Structura organizatorică, principalele divizii, subsidiare: AE Chişinău, AE Bălţi, AE 

Cahul, UTA Găgăuzia, IE Anenii Noi, IE Basarabeasca, IE Briceni, IE Cantemir, IE 

Cimişlia, IE Criuleni, IE Călăraşi, IE Căuşeni, IE Donduşeni, IE Drochia, IE 

Dubăsari, IE Făleşti, IE Floreşti, IE Edineţ, IE Glodeni, IE Hînceşti, IE Ialoveni, IE 

Leova, IE Nisporeni, IE Ocniţa, IE Orhei, IE Rezina, IE Rîşcani, IE Ştefan Vodă, IE 

Sîngerei, IE Soroca, IE Străşeni, IE Şoldăneşti, IE Taraclia, IE Teleneşti, IE Ungheni. 

 locaţia sediului principal, telefon, fax, email: Chişinău, str. Constantin Tănase 9; 226941, 

226915, ies@mediu.gov.md 

 forma juridică de înregistrare, dacă există servicii prestate: Instituţie publică (prestează 

servicii de mediu); 

 mărimea organizaţiei, numărul angajaţilor: Instituţie desconcentrată în teritoriu; 298 

angajaţi. 


