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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  16.09.2016  până  la 22.09.2016 

 

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 125  procese-verbale  ( art.109 al.1 –5;  art.109 al.5 

– ; art.109 al.3 – 1;  art.109 al.4 – 6; art.111  –1 ;  art.110 al.1 – 1; 

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

al.5 – ; art.114 al.1 – 1; art.114 al.2 – 1; art.114 al.3 – ;  art.119 al.11 

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

art.116 al.2 – 6;  art.118  – ;  art. 120  – ; art.122 al.1 – 7;  art.122 al.2 

– ;  art.122 al.4 –1 ; art 123 – ; art 126 – ; art.127 al.1 – ; 127 al.2 –  ; 

art.128 al.1 – 1;   art. 128 al.2 –  ;  art. 130 – ;  art. 131 – ;  art.135 – 

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

al.2 –3 ; art.142 al.1 – ; art.142 al.2 –2 ; art.144 al 2  – 1; art.142 al.10 

– ;  art.143 –6;   art. 144 –3; art.146 – ; art.147 – 1;  art. 149 –  ;  art. 

129  – ; art.154 al.1 –  41;  art.154 al.3 – 1 ; art.154 al.2 – ; art.154 

al.10 –2; art.154 al. 11 – 1;  art.153 – 5; art.156 – 9; art.181 – ;  

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

 

 au fost prestate servicii contra plată în valoare de 61 603   lei.  

 au fost înaintate amenzi în valoare de 113 100 lei. 

 plata pentru poluarea mediului  calculată   este de 29 773 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate 29 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: 

 -  28 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -  4 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în    

atmosferă; 

-  5  autorizaţii de folosinţă specială a apei; 

-  11  avize ale expertizei ecologice de stat . 

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

pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 14 comisii de 

recepţie finală a  obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 27 petiţii parvenite în 

subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale. 
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              În perioada 16 septembrie - 22 septembrie, 2016 cancelaria 

Inspectoratului Ecologic de Stat a înregistrat  43 de documente la intrare. Dintre 

care acestea  28 au parvenit  spre examinare  prin intermediul Ministerului 

Mediului : 

        - 23 doc . direct prin curierul MM ; 

        -  5  doc. prin poșta electronica; 

     În urma analizei documentelor parvenite la Inspectorat prin intermediul 

Ministerului Mediului s-a stabilit că am primit spre examinare : 

a) Petiții – 27; 

b) Hotărîri - 1 

  Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului Ecologic de Stat 

au fost perfectate  44 de scrisori,  7 dintre care în adresa Ministerului Mediului. 

 

 

 Cazuri 

relevante 
 Au fost efectuate 36 raiduri antibraconaj, încheiate 7 procese-verbale în 

cadrul acestora. 

2. Articole, 

emisiuni 
 au fost amplasate materiale pe site-ul IES. 

 

 

 

 

1. 

 

 

Acţiuni şi 

măsuri 

curente       

de mediu. 

Examinat: 

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

Spaţiilor Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă şi curăţire a 

arborilor   de specii şi vîrste diferite, din parcul „Valea Morilor”, mun. 

Chişinău, fiind preconizată obţinerea  unui volum de  80,46 m
3  

masă 

lemnoasă.       

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;   

 demersul parvenit din partea SRL „Elat Neocons” privind autorizarea 

tăierii de igienă şi curăţire a  4  arbori de specii şi vîrste diferite  din 

strada Sarmizegetusa, 23, mun. Chişinău, fiind preconizată obţinerea  

unui volum de  1,05 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 şi vîrste diferite din parcul „Valea Morilor”, mun. 

Chişinău,       fiind preconizată obţinerea  unui volum de  30,0 m
3  

masă lemnoasă.             

    Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător; 

 demersul parvenit din partea primăriei comunei Toceni, raionul 

Cantimir, privind autorizarea tăieri de igienă selectivă  a 29,4 ha,  fiind 

preconizată obţinerea  unui volum de  190,0 m
3  

masă lemnoasă.             

    Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 două dosare cadastrale cu privire la transmiterea și modificarea 

categoriei de destinație a unor terenuri; 

 adresarea “Engineering Technical Services” S.P.A. referitor la tratarea 

deșeurilor din municipiul Chișinău; 

 interpelarea  CNA privitor la extragerea ilegală a argilei de către SRL 

,,Rutador”; 

  și expediat răspunsul la solicitarea primăriei comunei Albinețul Vechi, 

r-nul Fălești privind curățarea iazului  din s. Musteața, care la moment 

este înnămolit și prezintă pericol de inundare a terenurilor agricole și 
caselor  din apropiere. 
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Transferuri efectuate: 

 suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice la  3 documentaţii de proiect – 7794 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   13   proiecte  de execuţie. 

 

Eliberat: 

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

 „Reparația gimnaziului din s. Horodiște, r-nul Rezina cu nr. cadastral 

67211060199.01 și amplasarea unei stații de epurare a apelor reziduale a 

gimnaziului”, Instituția publică Gimnaziul Horodiște, r-nul Rezina; 

 „Proiectarea sistemului de apeduct, canalizare și stației de epurare din s. 

Bîrnova, r-nul Ocnița”, primăria s. Bîrnova  ; 

 „Secția de producere și îmbuteliere a diluanților și solvenților cu 

depozit din com. Bubuieci, mun. Chișinău” al S.R..L. „Lizarin”  ; 

 „Exploatarea sectorului de Sud al zăcămîntului de nisip-prundiş 

"Slobozia-Cremene" şi recultivarea carierei din s. Slobozia-Cremene, r. 

Soroca” al SRL "DUO" str. Ocolirii, 2, or. Soroca; 

 „Reabilitarea drumului M21 Chişinău-Dubăsari-Poltava (Ucraina), km. 

5+400-6+400”, Î..S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”;  

 „Aducțiune și bazin de acumulare a apei pe terenul arendat de „Grand 

Depot” S.R.L. în s. Leca, com. Antonești, r-nul Cantemir” al S.R.L. 

„Grand Depot”;  

 „Alimentarea cu apă a s. Bumbăta, r-nul Ungheni”,  primăria satului 

Bumbăta”. 

 

Efectuat: 

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

acte de inspectare; 

 deplasare în r-nul Criuleni, r-nul Dubăsari, r-nul Orhei cu întocmirea  

proceselor-verbale: 

          p/f Ciorbă D., r.Orhei, s.Furceni, art.119 alin.1, remis AGRM; 

          p/f Hîrlacu I., r.Criuleni, s.Măşcăuți, art.119 alin.1, remis AGRM; 

          p/f Boaghe I., r.Criuleni, s.Măşcăuți, art.114 alin.1, amendă 20 u.c.- 400 

lei; 

          p/f Varzari G., r.Criuleni, s.Ișnovăț, art.154 alin.1, amendă 40 u.c.- 800 

lei. 

 deplasare în r-nul Anenii-Noi privind irigarea terenurilor agricole din 

rîul Bîc cu întocmirea 1 proces verbal: 

           p/f Cerenciuc V., s.Chetrosu, r.Anenii Noi, art. 110 alin2, amendă 40 

u.c.- 800 lei. 

 deplasare în r.Orhei privind combaterea braconajului cu întocmirea a 1 

proces verbal: p/f  Tolici V., r.Orhei, s.Curchi, art.154 alin.1, amendă 

20 u.c.-400 lei. 
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Participat: 

 la ședința Comisiei de experți pentru înregistrarea produselor 

biodistructive  organizată de către Ministerul Sănătății; 
 la seminar privind organizarea deplasării în România și Bulgaria, 

referitor la gestionarea deșeurilor; 

 la ședința de lucru privind implementarea Planului de acțiuni pentru 

exploatarea în siguranțăn a lacului Ghidighici. 

 

Încheiat: 

  un proces-verbal cu privire la contravenţie cetăţeanului  David Pavel  

pentru tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor,în temeiul 

art. 122, alin. (1), Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o 

amendă de 1000 lei, prejudiciul cauzat mediului este de 2275,2 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cetăţeanului  Costev 

Nicolae pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind 

folosirea şi protecţia fondului cinegetic, în temeiul art. 128, alin. (1), 

Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 600 lei.  

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cetăţeanului  Chiforisiu 

Sergiu pentru tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor  în 

temeiul art. 122, alin. (1), Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată 

o amendă de 1000 lei, prejudiciul cauzat mediului este de 1242,0 lei 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cetăţeanului  Graborschi 

Dmitri  pentru încălcarea regulilor de protecţie a resurselor piscicole şi 

a regulilor de pescuit, în temeiul art. 114, alin. (1), Cod 

contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 200 lei. 

  

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

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 298 

2 Finan- 

ciară 
 Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 214,9 mii lei. 

 

3. 

Juridică Au examinat: 

 Petiția locuitorilor or.Cimișlia,  fiind perfectat răspunsul în limitele 

competenței;  

 Solicitararea dlui Coadă Anatolie, fiind perfectat răspunsul în limitele 

competenței; 

 Cererea SRL „Nibol-Brio” și „Bioproduct Grup”, fiind perfectat 

răspunsul în limitele competenței; 

 Petiția dlui Ion Visrașcu, fiind perfectat răspunsul în limitele competenței. 

 Demersul Primăriei Albinețul Vechi, fiind perfectat răspunsul în limitele 

competenței. 

 

Au perfectat: 

 acte procedurale pe dosarul contravențional SRL „Hidroforaj”  privind 

aplicarea sancțiunii contravenționale sub formă de amendă și lipsirea de 

dreptul de a desfășura o activitate; 

 acte procedurale pe dosarul contravențional SRL „Cristal-Nord” privind 

aplicarea sancțiunii contravenționale sub formă de amendă și lipsirea de 

dreptul de a desfășura o activitate ; 
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                                                                                                                                 Igor TALMAZAN, 

                             Şeful  Inspectoratului 
 

Ex. D.Osipov  

0-22-22-69-51                       

Au participat: 

 la 19.09.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîșcani pe 

cauza civilă IES  David A. către IES privind încasarea prejudiciului moral 

și material;  

 la 20.09.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîșcani pe 

cauza civilă  AO „Eco Contact” către IES  privind anularea actului 

administrativ; 

 la 20.09.2016 la ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău pe 

cauza contravențională Boldurescu L. către IES privind constatarea 

stingerii sancțiunii; 

 la 22.09.2016 la ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău pe 

cauza contravențională Magla A. către IES privind anularea actului 

contravențional; 

 la 22.09.2016 la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei Rîșcani pe 

dosarul contravențional SRL „Cristal-Nord” privind aplicarea sancțiunii 

contravenționale sub formă de amendă și lipsirea de dreptul de a 

desfășura o activitate. 

 

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. 


