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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  16.10. 2015 până  la 22.10.2015 

 

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 366 acte de control; 

 au fost încheiate 202 procese-verbale  ( art.109 al.1 – 13; art.109 al.3 

– 5;  art.109 al.4 – 6; art.111 al.1 – ;  art.110 al.2 – 3;  art.113 al.1 – ;   

art.113 al.3 – 3;  art.113 al.5 – 1; art.112 – 1;  art.114 al.1 –3; art.114 

al.2 –8;  art.115 al.1 –3; art.115 al.3 –;art. 116 al. 1 – 3; art.116 al.2 – 

5;  art.119 al.1 – 2;  art. 120  –2;   art.122 al.1 – 13;  art.122 al.2 – 3; 

art.122 al.3 – ;  art.127 al.1 – 1; 127 al.2 – ; art.128 al.1 –  3;   art. 

128 al.2 –; art.135 –6; art.136 – 13;  art.137 al.1 – 4; art.142 al.1 – 1; 

art.142 al.3 –1; art.143 – 5; art.144 – 5;  art.146 – ; art.147 – 7;  

art.154 al.1 – 67;  art.154 al.10 – 5;  art.154 al.11 –1;art.156 – 6; 

art.181 - 3).  

 

 au fost prestate servicii contra plată în valoare de 127 154 lei.  

 au fost înaintate amenzi în valoare de 193 349 lei. 

 plata pentru poluarea mediului  calculată   este de 83 194 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate 53 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: 

 -  44 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 - 15 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în    

atmosferă; 

- 8  avize ale expertizei ecologice de stat; 

- 1 autorizaţii de folosinţă specială a apei. 

 

 S-a participat în lucru a 31 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 24 comisii de 

recepţie finală a  obiectivelor. 

mailto:ies@mediu.gov.md
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 Au fost examinate şi s-a răspuns la 29 petiţii parvenite în 

subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale. 

În perioada 19 – 23 octombrie, 2015 cancelaria Inspectoratului Ecologic 

de Stat a înregistrat  69 documente la intrare, dintre  care 17 au parvenit spre 

examinare prin intermediul Ministerului Mediului:  

- 10 doc.- direct prin curierul Ministerului Mediului; 

- 7 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 – 1; 

b) Demersuri - 9; 

c) Avizare de proiecte de legi şi Hotărîri de Guvern – 4; 

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

e) Ordine ale MM – ; 

           În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au perfectat  

36 scrisori, 9 dintre care în adresa Ministerului Mediului.   

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

 Au fost efectuate 37  raiduri antibraconaj şi încheiate 24 procese-

verbale. 

2. Articole, 

emisiuni 
 au fost amplasate 5 materiale pe site-ul IES şi raportul săptămînal de 

activitate. 

b) Probleme de fond (Subdiviziunile Aparatului Central). 

 

 

1. 

 

 

Acţiuni 

şi măsuri 

curente       

de 

mediu. 

 

 

 

Examinat: 

 

 demersul parvenit din partea primăriei com. Mănoileşti , raionul 

Ungheni referitor la posibilitatea autorizării  tăierii de regenerare pe o 

suprafată de 0,82 ha fiind, preconizată obţinerea unui volum de 45,0 m
3  

masă lemnoasă.             

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 demersul parvenit din partea primăriei Sadaclia, raionul Basarabeasca, 

privind autorizarea tăierii  de conservare pe o suprafaţă de 2,95 ha cu 

obţinerea unui volum de masă lemnoasă de 184 m
3
. 

 Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere. 

 demersul parvenit din partea primăriei comunei Chircăieştii Noi, raionul 

Căuşeni, privind autorizarea tăierii rase de regenerare, pe o suprafaţă de 

1,8 ha, cu obţinerea unui volum de masă lemnoasă de 160,0 m
3
. 

 Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere. 

 demersul parvenit din partea primăriei comunei Cubolta, raionul 

Sîngerei privind autorizarea tăierii rase de igienă, pe o suprafaţă de 7,0 

ha cu obţinerea unui volum de masă lemnoasă de 89,06m
3
. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere 

 demersul parvenit din partea primăriei s.Corten, raionul Taraclia, 

privind autorizarea tăierii de igienă  rasă, pe o suprafaţă de 3,2 ha cu 

obţinerea unui volum de masă lemnoasă de 521,0 m
3
. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere 

 demersul parvenit din partea primăriei comunei Geamăna, raionul 

Anenii Noi privind autorizarea tăierii  de conservare rasă, pe o suprafaţă 

de 41,7 ha cu obţinerea unui volum de masă lemnoasă de 1716,0 m
3
.                
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Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere.  

 demersul în contextul solicitării Societăţii Vînătorilor şi Pescarilor din 

Moldova (SVPM) privind graficul lucrărilor preconizate pentru 

trimestrul IV, anul 2015 în vederea  evaluării de toamnă a faunei de 

interes cinegetic pe terenurile gestionate  de către SVPM; 

 4 dosare cadastrale cu privire la modificarea destinaţiei terenului; 

 3 dosare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor; 

 3 proiecte de Hotărâre de Guvern; 

 demersul Primăriei Ghetlova, referitor la extinderea Ocolului Silvic 

Bravicea pe o suprafaţă de 44.8 ha; 

 demersul Inspectoratului Fiscal de Stat cu privire la desemnarea unui 

colaborator din cadrul Inspectoratului Ecologic de Stat pentru 

includerea în componenţa Comisiei de nimicire a bunurilor confiscate; 

 solicitarea Ministerului Economiei despre prezentarea informaţiei cu 

privire la indicatorii social-economici; 

 şi pregătit răspuns la  petiţia cet. Elena Vătăman cu privire la încălcarea 

regulilor de gestionare a deşeurilor în s. Căpriana, rl Străşeni; 

 şi pregătit răspuns la  petiţia lui A. Ionaşcu cu privire la încălcarea 

regulilor de gestionare a deşeurilor din s. Cojuşna, rl Străşeni; 

 solicitarea SRL „Igal Trans” cu privire la confirmarea acordului de 

export a deşeurilor; 

 şi pregătit răspuns la demersul „Speranţa Con” cu privire la exploatarea 

neautorizată a sondelor arteziene de către SRL „TB Fruit” din or. 

Edineţ; 
 şi pregătit răspuns la demersul Speranţa Con cu privire la legalitatea 

construcţiei uzinei SRL TB Fruit din or. Edineţ. 
 

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 ulterioara 

expertiză ecologică 5  proiecte  de execuţie : 

 

1. „Aprovizionarea cu apă potabilă a masivului locativ în satul 

Purcari, r-nul Ştefan Vodă”, primăria comunei Purcari;  

2. „Frigider pentru păstrarea fructelor din s. Scăieni, r-nul 

Donduşeni” al G.Ţ. „Popovici Vladimir”;  

3. „Proiectul pentru extragerea zăcămîntului de calcar pentru 

construcţii „Peresecina” şi recultivarea pămînturilor degradate”  al 

S.R..L. „Acit-Trans”; 

4. „Staţie multicarburant de alimentare a automobilelor cu deservirea 

şoferilor pe str. Creangă colţ cu str. Ungureanu, or. Ungheni” al 

S.R.L. „Grand Oil”; 

5. „Centrala termică a grădiniţei de copii din satul Hîrbovăţ, r-nul 

Anenii Noi”, primăria satului Hîrbovăţ; 

 

Pregătit:  

 notă informativă către Ministerul Mediului despre activitatea SA „Vinăria 
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din Vale”; 

 şi s-a expediat solicitarea către AE/IE cu rpivire la inspectarea digurilor 

de protecţie contra inundaţiilor şi a barajelor lacurilor de acumulare aflate 

în gestiunea ÎS „Apele Moldovei”. 

    

Eliberat: 

 un aviz al expertizei ecologice de stat  la proiectul de execuţie: 
  

„Staţia de epurare şi sistemul de canalizare a gimnaziului-grădiniţă de 

copii „Marco Vovcioc” din s. Ferapontievca, r-nul Comrat”, Gimnaziul-

grădiniţă din s. Ferapontievca. 

 

 Autorizaţii pentru emisia poluanţilor în atmosferă (AEPA) pentru 2  

întreprinderi: 
 

1. Î.C.S. „Petrom Moldova” S.A., str. Naţională, or. Ungheni.  

2. S.R.L. „Avia Invest”, bd. Dacia, 80/3, or. Chişinău.  

 

 O autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei prin sistemul 

ghişeului unic  (AMFSA) pentru o  întreprindere: 
 

„Fabrica de materiale de construcţie” S.R.L. or. Soroca, str. Ocolirii, 2. 

 

 Au fost restituite materialele pentru eliberarea autorizaţiei pentru emisia 

poluanţilor în atmosferă (AEPA) pentru  întreprinderea: 

 

S.R.L. „Larsan Nor”, s. Hîrbovăţ, r-nul Anenii Noi.  

 

Efectuat: 

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

două acte de inspectare; 

 sistematizarea informaţiei cu privire la rezultatul  raidurilor efectuate pe   

teritoriul republicii; 

 modificarea blancului AMFSA în Platforma Comună privind 

Autorizarea de Mediu pentru folosinţa specială a apei în comun cu 

Centru de Guvernare Electronică. 

 

Deplasaări: 

 în r-nul Nisporeni – s-a participat în grupul de lucru cu privire la 

desfăşurarea anchetei de serviciu la Inspecţia Ecologică Nisporeni; 

 la Inspecţiile Ecologice Floreşti, Rezina, Şoldăneşti pentru acordarea 

ajutorului metodic privind funcţionarea şi organizarea ghişeului unic 

privind Autorizarea de mediu pentru folosinţa specială a apei prin 

sistemul ghişeului unic, inclusiv formarea dosarului. 

 

Participat: 

 în comun cu Agenţia Ecologică Chişinău la un control privind depozitarea 
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substanţelor chimice pe teritoriul Institutului de protecţie a plantelor din 

bulevardul Dacia 58/3;  

 la şedinţa de lucru organizată de Ministerul Mediului privind legalitatea 

refuzului eliberării Avizului expertizei ecologice de stata de către IES în 

cazul deconectării cetăţenilor de la sistemul centralizat de alimentare cu 

energie termică şi înlocuirea acestuia cu un sistem individual de încălzire 

(prevederile art. 42 alin. (9) lit. a) din Legea cu privire la energia termică 

şi promovarea cogenerării nr. 92 din 29.05.2014). 

 

Încheiat: 

  un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Dediu Sergiu, pentru 

tăierea ilegală a arborilor în temeiul art. 122 alin. (1), Cod 

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

Prejudiciul cauzat mediului constitue - 190,80 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 pentru 

anul 2015 în sumă de 13700,0 mii lei. Veniturile pentru săptămîna curentă 

constituie - 217,9 mii lei. 

 

 

3. 

Juridică Au examinat: 

 

  solicitarea Procuraturii Generale privind ajustarea cadrului normativ la 

necesităţile justificate de sporire a eficienţei activităţii organelor de 

drept şi control,  fiind perfectat răspunsul în limitele competenţei; 

  cererea Asociaţiei Obşteşti  „EcoContact” privind anularea/revocarea 

Avizului pozitiv al expertizei ecologice la proiectul de execuţie  

„Construcţia fabricii de producere a sucului concentrat din or. Edineţ 

(extravilan-zona Parcului Industrial Edineţ)” eliberat SRL „TB Fruit”; 

  hotărîrea Curţii de Apel Chişinău cu privire la recursul declarat de către 

Boldurescu Llia şi Boldurescu Veaceslav împotriva încheierilor 

Judecătoriei Centru, mun. Chişinău din 03 iulie 2015; 

  cererea de recurs AO „EcoContact” împotriva IES cu privire la 

contestarea refuzului în soluţionarea cererii, urmează a fi perfectată 

referinţa. 

 

Au participat: 

  în şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei sect. Rîşcani, mun. Chişinău 

pe cauza ÎCS „Zolotoi Aist” SRL către IES privind anularea actului 

administrativ. 

  în şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei sect. Botanica, mun. 

Chişinău pe cauza Procuratura mun. Chişinău în interesele IES către 

Magla Angela privind repararea prejudiciului. 

 În şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei sect. Rîşcani, mun. Chişinău 
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Anexe: 

     Anexa 1. Informaţie cu privire la rezultatele raidurilor efectuate în perioada 16.10-      

22.10.2015. 

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

procese-verbale în perioada 16.10-15.22.2015. 

 

                                                                                                                            Igor TALMAZAN, 

                                                                                                                            Şeful Inspectoratului  

 
Ex. D.Osipov 

0-22-22-69-51 

pe cauza Malai Tudor către IES privind anulrea actului administrativ. 

 

Au perfectat: 

  referinţă la recursul înaintat de Vlas Grigore către IES privind casarea 

deciziei Curţii de Apel Chişinău 31.03.2015 şi menţinerea hotărîrii 

primei instanţe; 

 referinţă la recursul înaintat de Cojocari Nicolae către IES privind 

anularea Deciziei Curţii de Apel Chişinău. 

 

Expertiza juridică: 

 A fost coordonată emiterea a 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. 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. 


