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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  11.09.2015 până  la 17.09.2015 

 

Igor TALMAZAN, şeful Inspectoratului Ecologic de Stat; 

 tel: 226941; fax: 226915. 

ies@mediu.gov.md; str. Cosmonauţilor,  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 299 acte de control; 

 au fost încheiate 270 procese-verbale  ( art.154 al.1 – 73; art.154 al.2 

– 1;  art.154 al.10 – 4;  art.154 al.11 – 2; art.109 al.1 – 17;  art.109 

al.3 – 7;  art.109 al.4 – 5;   art.114 al.2 – 11;  art.116 al.1 – 3;  art.116 

al.2 – 11;  art.110 al.1 – 1; ;  art.110 al.2 – 7;  art.122 al.1 –16;  

art.122 al.2 –3; art. 115 al. 1 – 2;  art.127 al.2 – 11;  art.128 al.1 – 4;  

art.128 al.2 – 1; art. 147 al.1 –12;  art.142 al.1 – 2;  art.142 al.2 – 1; 

art.144 – 5;   art.123 al.1 – 1;   art.143 –  11;   art. 156 –8; art.132 –4; 

art.111 – 2; art.153 – 15; art.120 – 1; art.182 – 1; art.136 – 22;  

art.181 – 4; art.349 – 3;  art.137 – 2;  art.135 – 8.).  

 

 au fost prestate servicii contra plată în valoare de 93 600 lei.  

 au fost înaintate amenzi în valoare de 212 500 lei. 

 plata pentru poluarea mediului  calculată   este de 72 284 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate 59 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: 

 -  29 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -  14 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în    

atmosferă; 

-  13  avize ale expertizei ecologice de stat; 

 

 S-a participat în lucru a 33 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 23 comisii de 

recepţie finală a  obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 38 petiţii parvenite în 

subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale. 
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În perioada 11 – 17 septembrie, 2015 cancelaria Inspectoratului 

Ecologic de Stat a înregistrat  85 documente la intrare, dintre  acestea 34 au 

parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Mediului:  

- 18 doc.- direct prin curierul Ministerului Mediului; 

- 16 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 - 15; 

c) Avizare de proiecte de legi şi Hotărîri de Guvern – 8; 

d) Invitaţii de participare la sedinţe, seminare – 3; 

e) Ordine ale MM – 1; 

           În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au perfectat  

41 scrisori, 14 dintre care în adresa Ministerului Mediului.   

   

 Cazuri de extragere ilicită a nisipului şi prundişului n-au fost depistate. 

 Au fost efectuate  30  raiduri antibraconaj. 

2. Articole, 

emisiuni 
 IE Soroca – a  publicat un articol în ziarul local „Observatorul de Nord” 

– „Să avem grijă de aerul pe care-l respirăm”. 

 IE Edineţ – a publicat un articol în Ziarul „Curierul de Edineţ”, 

„Săptămîna Mobilităţii Europene la Edineţ”. 

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

„Săptămîna  Mobilităţii  Europene”. 

 IE Rîşcani – a publicat un articol cu tema:  ,,Saptamina Mobilitatii 

Europene” 

 au fost amplasate 2 materiale pe site-ul IES. 

b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central). 

 

 

1. 

 

 

Acţiuni 

şi măsuri 

curente       

de 

mediu. 

 
 

 

Examinat: 

 demersul parvenit din partea ÎM. „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor 

Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă a 6  arbori de specie ulm din 

strada Stamati intersecţie cu strada Zaichin, or. Chişinău, fiind 

preconizată obţinerea unui volum de 1,3 m
3  

masă lemnoasă.             

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 demersul parvenit din partea Î.M. „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor 

Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă şi curăţire a arborilor de 

specii diferite din sectorul Rîşcani şi Ciocana, mun. Chişinău, fiind 

preconizată obţinerea unui volum de 43,74 m
3  

masă lemnoasă.             

          Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.    

 cererile  Î.M. „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” privind 

autorizarea tăierii arborilor fitosanitar necorespunzători din sectoarele 

Rîşcani şi Centru. 

 petiţia parvenită de la dna Elena Zaftoni, s. Hîrtopul Mic,  rl Criuleni cu 

privire la defrişarea a 6 arbori de specia salcîm de către dna Valentina 

Goloşneanu  la 23.10.2014 şi i s-a dat răspuns. 

 petiţiile dnei Lidia Prodan adresată Aparatului Preşedintelui Republicii 

Moldova nr. 06/4-06-800 din 14.08.2015, Inspectoratului Ecologic de 

Stat nr. 241-P/15 din 21.08.2015 şi nr. 250-P/15 din 01.09.2015, 

referitor la tăierea ilicită a arborilor şi arbuştilor şi decopertarea solului 
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din fîşia de protecţie aflată la hotarul primăriilor s. Oniţcani şi s. 

Coşerniţa, rl Criuleni şi i s-a dat răspuns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 petiţia anonimă cu privire la forarea sondei arteziene pe teritoriul ÎP 

„Prietenia”, com. Drăsliceni, rl Criuleni. 

 un dosar cadastral cu privire la modificarea categoriei destinației 

terenului. 

 un proiect de Hotărâre al Guvernului cu privire la modificarea destinației 

terenurilor.  

 petiția dlui Chirioglo Ivan, locuitor al s. Dezghija, rl Comrat cu privire la 

faptul prelucrării terenului agricol de persoane necunoscute. 

 procesul-verbal al ședinței de lucru privind problema creată de 

transporturile de mare tonaj în com. Vărăncău. 

 petiția dlui Pleșca Igor, locuitor al s. Peresecina, rl Orhei cu privire la  

încălcarea regulilor și normelor de desfășurare în condiții de securitate a 

lucrărilor legate de folosirea subsolului de către S.R.L., Acit-Trans”. 

 stadiul realizării cererii de eliberare a Autorizației de mediu pentru 

folosința specială a apei pentru întreprinderile și agenții economici din or. 

Vadul lui Vodă, mun. Chișinău  și expediat în adresa S.A. „Apă-Canal 

Chișinău” răspunsul. 

 autorizația de mediu pentru folosința specială a apei pentru irigarea 

suprafeței viței de vie, care aparține întreprinderii  și expediat în adresa 

G.Ț. „Galeru Ludmila Ion” din s. Hîrtop, r-nul Cimișlia răspunsul.   

 

Transferuri efectuate: 

 suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru 

efectuarea expertizei ecologice la 6 documentaţii de proiect – 1 800 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 a 5  proiecte  de execuţie. 

 

Pregătit: 

 răspuns la demersul primăriei com. Găvănoasa, rl Cahul cu  privire la 

desfăşurarea lucrărilor neautorizate de regularizare a cursului rîului din s. 

Pelinei, rl Cahul.  

 pregătit răspuns la petiţia dlui Nicolae Balaur cu referire la încălcarea 

normelor de gestionare şi depozitare a deşeurilor din cadrul unităţii 

administrative-teritoriale Stăuceni, domeniul de competenţă şi 

responsabilitate a Întreprinderii Municipale "Direcţia Gospodărire Locativ 

– Comunală, Stăuceni". 

 pregătit răspuns la petiţia colectivă a locatarilor din str. Strîi, 17, 

municipiul Bălţi cu privire la incomodităţile de trai cauzate în rezultatul 

activităţii Centrului  de testare a automobilelor. 

 informaţia pentru Ministerul Mediului referitor la autorizarea tăierilor în 

fondul forestier gestionat de autorităţile publice locale şi Agenţia 

„Moldsilva”, procesele-verbale întocmite pe cazurile tăierilor ilicite în 
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anii 2009-2014. 

 

Eliberat: 

 5 avize ale expertizei ecologice de stat  la proiectele de execuție: 

1. „Reconstrucția conductei de canalizare sub presiune de la stația de 

pompare pînă la stația de epurare în s. Speia, r-nul Anenii Noi”, primăria 

satului Speia. 

2. „Renovarea stației de epurare în s. Speia, r-nul Anenii Noi” primăria 

satului Speia. 

3. „Construcţia fazanariului şi anexei la clădirea fazanariului cu regim de 

înălţime P+M, amplasată în comuna Calfa, raionul Anenii Noi, O.S. 

Hîrbovîţ, I.S. „Tighina” al S.R.L. „Prolemn Prim”. 

4. „Spălătorie auto, or. Hîncești, extravilan” al persoanei fizice Vreme Ion. 

5. „Construcția sistemului de alimentare cu apă a com. Buda, r-nul 

Călărași”, Asociația Consumatorilor de Apă „Căbăiești”, r-nul Călărași.   
 

Efectuat: 

 o deplasare unde s-a inspectat reţeaua de canalizare a or. Cimişlia, 

gestionata de către SRL “Făclia”. 

 o deplasate în s. Medeleni, com. Petreşti, rl Ungheni  în vederea stabilirii 

legalitaţii efectuării lucrărilor de construcţie  a unui obiectiv acvatic.  

 o deplasare în satele Zagarancea,  Blîndeşti,  Todireşti în vederea stabilirii 

legalitaţii extragerii substanţelor minerale utile. 

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

două acte de inspectare. 

 

Încheiat: 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Remorciuc Dorin pentru 

tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor, în temeiul art. 122 

alin. (1), din Cod contravenţional al R Moldova, fiindu-i aplicată o 

amendă în mărime de  1 000 lei, prejudiciul cauzat mediului fiind de 

937,44 lei. 

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

încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, de 

transportare şi de export al lemnului, în temeiul art. 142 alin. (1), din 

Codul contravenţional al R Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în 

mărime de  6 000 lei. 

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

încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, de 

transportare şi de export al lemnului, în temeiul art. 142 alin. (1), din 

Codul contravenţional al R Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în 

mărime de  6 000 lei.    

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Duminică Vasile pentru 

tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor, în temeiul art. 122 

alin. (1), din Codul contravenţional al R Moldova, fiindu-i aplicată o 

amendă în mărime de  1 000 lei, prejudiciul cauzat mediului fiind de 2 

500,2 lei 

 un act de control la compartimentul resurse acvatice întreprinderii SRL 

„Făclia”.  
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  un proces-verbal cu privire la contravenţie în temeiul art. 111, inginerului  

şef al întreprinderii SRL „Făclia”  cu aplicarea sancţiunii de 800 lei. 

 

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

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 298 

2. Finan- 

ciară 
 Contribuţia la FEL - conform planului de finanţare s-au aprobat venituri  

şi cheltuieli pentru anul 2015 în sumă de 8 700,0 mii lei. Veniturile pentru 

săptămîna curentă constituie - 177,8 mii lei. 

 

 

3. 

Juridică  

Au examinat: 

 proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea programului lucrărilor 

statistice pe anul 2016, înaintat de Biroul Naţional de Statistică a R 

Moldova. 

 proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Proiectului Legii cu 

privire la standardizarea naţională, înaintat de Ministerul Economiei. 

 demersul Procuraturii Generale a R Moldova cu privire la prezentarea  

informaţiei referitor la oportunitatea atribuirii statutului de organ de 

constatare în sensul art. 273 Cod de procedură penală al R Moldova 

autorităţilor competente să soluţioneze cauze contravenţionale. 

 

Au perfectat: 

 nota informativă adresată Ministerului Economiei, cu privire la acţiunile 

IES în coraport cu SRL „TB Fruit”. 

 nota informativă adresată Inspectoratului General de Poliţie cu privire la 

acţiunile IES în coraport cu SRL „TB Fruit”. 

 răspuns adresat Procuraturii r-lui Edineţ cu privire la executarea Hotărîrii 

IES din 06.08.2015 cu privire la sistarea activităţii şi oricăror lucrări de 

construcţie la fabrica de producre a sucului SRL „TB Fruit” din or. 

Edineţ. 

 politica de securitate a datelor cu caracter personal în cadrul IES. 

 regulamentul privind prelucrarea informaţiilor ce conţin date cu caracter 

personal în sistemul de evidenţă a salariaţilor din cadrul IES. 

 regulamentul privind prelucrarea informaţiilor ce conţin date cu caracter 

personal în sistemul de evidenţă contabilă  din cadrul IES. 

 regulamentul privind prelucrarea informaţiilor ce conţin date cu caracter 

personal în registrul de evidenţă a corespondenţei din IES. 

 

Au participat: 

 la şedinţa consultativă în cadrul Centrului Naţional pentru protecţia 

datelor cu caracter pesonal, referitor la înregistrarea IES în calitate de 

operator de date cu caracter personal. 

 

 

Expertiza juridică: 

 a fost coordonată emiterea a circa 13 acte administrative ale IES cu 
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Anexe: 
     Anexa 1. Informaţie cu privire la rezultatele raidurilor efectuate în perioada 11.09-      

17.09.2015. 

Anexa 2.    Informaţia cu privire la articolele CC al R Moldova pe care au fost încheiate       

procese-verbale în perioada 11.09-17.09.2015. 

 

 

 

 

                                                                                                                            Igor TALMAZAN, 

                                                                                                                            Şeful Inspectoratului  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ex. D.Osipov 

0-22-22-69-51 

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. Cosmonauţilor 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. 


