
 

 

 

  1  

 

 

MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  30.10. 2015 până  la 05.11.2015 

 

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 361 acte de control; 

 au fost încheiate 280 procese-verbale  ( art.109 al.1 – 12; art.109 al.3 

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

art.113 al.3 – 2;  art.113 al.5 – 1; art.112 – 2;  art.114 al.3 –1; art.114 

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

– 4;  art.119 al.1 – ;  art. 120  –4;   art.122 al.1 – 18;  art.122 al.2 – 6; 

art.124 al.2 – 1;  art.127 al.1 – 1; 127 al.2 – ; art.128 al.1 –  2;   art. 

128 al.2 –1; art.135 –15; art.136 – 30;  art.137 al.1 – 1; art.142 al.1 – 

1; art.142 al.2 –2; art.143 – 9; art.144 – ;  art.146 – 1; art.147 – 7;  

art.154 al.1 – 111;  art.154 al.10 – 6;  art.154 al.11 –;art.156 – 4; 

art.181 – 4;  art. 95/2 - 3).  

 

 au fost prestate servicii contra plată în valoare de 99 648 lei.  

 au fost înaintate amenzi în valoare de 153 242 lei. 

 plata pentru poluarea mediului  calculată   este de 62 503 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate 48 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; 

 - 8 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în    

atmosferă; 

- 9  avize ale expertizei ecologice de stat; 

- 1 autorizaţie de folosinţă specială a apei. 

 S-a participat în lucru a 23 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 20 comisii de 

recepţie finală a  obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 32 petiţii parvenite în 

subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale. 

mailto:ies@mediu.gov.md


 

 

 

  2  

 

În perioada 2 – 6 noiembrie, 2015 cancelaria Inspectoratului Ecologic de 

Stat a înregistrat  86 documente la intrare, dintre  care 27 au parvenit spre 

examinare prin intermediul Ministerului Mediului:  

- 17 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 – 6; 

b) Demersuri - 14; 

c) Avizare de proiecte de legi şi Hotărîri de Guvern – 2; 

d) Invitaţii de participare la sedinţe, seminare – 2; 

e) Ordine ale MM – 3; 

           În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au perfectat  

49 scrisori, 10 dintre care în adresa Ministerului Mediului.   

   Cazuri de extragere ilicită a nisipului şi prundişului a fost depistate: un 

caz la Nisporeni. 

 Au fost efectuate 46  raiduri antibraconaj şi încheiate 30 procese-

verbale. 

2. Articole, 

emisiuni 
 AE Şoldăneşti  -articol în yiarul local „Acasă” – „Rezultatele plantării în 

toamna anului 2015” 

 au fost amplasate 2 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 s.Sărata Galbenă, rl Hincesti 

privind autorizarea tăierii de  conservare  şi regenerare rasă, fiind 

preconizată obţinerea unui volum de 99 m
3  

masă lemnoasă.             

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 demersul parvenit din partea primăriei com. Boghenii Noi, rl Ungheni 

privind autorizarea tăierilor principale, fiind preconizat obţinerea unui 

volum  de 1390,0  m
3   

  masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 cinci dosare cadastrale cu privire la modificarea destinaţiei terenului. 

 şi expertizat două dosare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. 

 patru proiecte de Hotărâre de Guvern cu privire la transmiterea şi 

modificarea categoriei de destinaţie a terenurilor. 

 adresarea primarului s. Teliţa, rl Anenii Noi referitor la organizarea unui 

depozit de deşeuri menagere solide în localitate. 

 documentaţia de evaluare a impactului asupra mediului a activităţii 

planificate ,,Construcţia Centrului Intercomunitar de management al 

deşeurilor solide din rl Şoldăneşti”. 

 şi s-a prezentat propuneni la proiectul Planului de gestionare a bazinului 

Prut. 

 şi prezentat informaţie MM despre datele cantitative privind dispozitivele 

de măsurare, echipamentul de laborator cu conţinut de mercur utilizate, 

depozitate şi eliminate ca deşeuri în cadrul CIE în perioada 2010-2014. 

Primit: 

 prin verificarea prealabilă a complexităţii documentaţiei de proiect, 
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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. 

 

Transferuri efectuate: 

 suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice la 3 documentaţii de proiect – 6 084 lei.   

 

Pregătit:  

 răspuns la solicitarea Miscării Ecologiste cu privire la prezentarea 

informaţiei pe tr. III a anului 2015 pentru editarea buletinului „Cronica 

Apelor”. 

 răspuns la  demersul SRL „Fulger” cu privire la exploatarea zăcămîntului 

de apă minerală „Chişinău” – 5. 

 

Participat: 

 la Conferinţa în cadrul proiectului „Inventarierea, evaluarea şi remedierea 

surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de jos din Ucraina, 

România şi Republica Moldova.  

 la şedinţa finală a proiectului Programului de dezvoltare şi cooperare cehă 

,,Explorarea şi remedierea localităţilor poluate cu produse petroliere în 

satele Lunga şi Mărculeşti din Moldova”. 

 la atelierul de lucru organizat de MM cu tema ,,Inventarul consumului 

hidrofluorcarburilor în RM”. 

 

Eliberat: 

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

1. „Extinderea reţelelor de apă a satelor  Zîmbreni şi Găureni, r-nul 

Ialoveni”, primăria comunei Zîmbreni. 

2. „Bazine acvatice pentru păstrarea peştelui pe terenul arendat de Nadejda 

Dumitru, or. Cupcini, r-nul Edineţ”, persoana fizică Nadejda Dumitru. 

3. „Frigider-depozit pentru produse agricole din s. Acui, r-nul Cantemir” al 

S.R.L. „Ceteronis-ST”. 

4. „Staţie de spălat automobile din str. Grenoble (Corectare proiect 

tehnologic) al S.R.L. „Modem”. 

5. „Reparaţia capitală a liceului teoretic „Hiperion” din s. Gura Galbenă, r-

nul Cimişlia” al S.R.L „Industrialproiect”. 

6. „Canalizarea satului Şamalia, r-nu Cantemir”, primăria satului Şamalia. 

7. „Reconstrucţia reţelei de canalizare sub presiune a sistemei de canalizare 

a ÎMDP „Apă –Canal Anenii Noi”, primăria or. Anenii Noi. 

 Autorizaţii pentru emisia poluanţilor în atmosferă (AEPA) pentru 1  

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

 

Efectuat: 

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

acte de inspectare. 

 

Expediat: 

 răspunsul în adresa S.A. „Vinăria din Vale” privind posibilitatea reluării 
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activităţii economice a secţiei nr.2 de producere a alcoolului etilic 

rectificat din cereale, str. Kiev 114, or. Bălţi. 

Deplasat: 

 în mun. Chişinău cu privire la un control ecologic la Î.P. „MoldRec”. 

 la IE Floreşti cu privire la verificarea îndeplinrii cerinţelor privind 

protecţia mediului la complexele de reproducere a porcinelor în s. 

Prodăneşti şi s. Gura Camencii, rl  Floreşti. 

 

Încheiat: 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Jereghea Andrei pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind încălcarea regulilor de 

protecţie a resurselor piscicole şi a regulilor de pescuit în temeiul art. 114, 

alin. (2), Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 

100 lei. 

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

încălcarea prevederilor actelor normative privind încălcarea regulilor 

sanitare în păduri, spaţii verzi, grădini publice în temeiul art. 136, alin. 

(2), Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de  400 

lei, prejudiciul 583,20 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet.Solonaru  Gheorghe pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind parcarea vehiculelor  pe 

terenurile fondului forestier în temeiul art. 135, Cod contravenţional, 

fiindu-i aplicată o amendă în mărime de  100 lei. 

  un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Bejan Natalia pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind parcarea vehiculelor pe 

terenurile fondului forestier în temeiul art. 135, Cod contravenţional, 

fiindu-i aplicată o amendă în mărime de  100 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Lupascu Valentina pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind regulile sanitare în 

păduri, spaţii verzi , grădini publice în temeiul art. 136, Cod 

contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de  200 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Ciorici Grigore pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind parcarea vehiculelor pe 

terenurile fondului forestier în temeiul art. 135, Cod contravenţional, 

fiindu-i aplicată amendă în mărime de  100 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Rotari Sorin pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind parcarea vehiculelor  pe 

terenurile fondului forestie în temeiul art. 135, Cod contravenţional, 

fiindu-i aplicată o amendă în mărime de  100 lei. 

  un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Buimestru Alexandru 

pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind parcarea 

vehiculelor pe terenurile fondului forestier în temeiul art. 135, Cod 

contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de  100 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Orlenco David Gheorghe 

pentru încălcarea regulilor  de gestionare  a deşeurilor, în temeiul art. 154, 

alin. (1), Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de  

800 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet.Mihailov Nicolai pentru 

încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art.154, alin. (1), 
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Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de  400 lei. 

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

încălcarea regulilor  de gestionare  a deşeurilor în temeiul art. 154, alin. 

(1), Cod contravenţional, fiindu-i aplicată amendă în mărime de  400 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie S.R.L " Fort" pentru încălcarea 

regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154, alin. (1), Cod 

contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de  4000lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Dragan Nicoli pentru 

încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154, alin. (1), 

Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de  400 lei. 

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

încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154, alin. (1), 

Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de  400 lei.  

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet.Taranovschii Oleg pentru 

încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154, alin. (1), 

Cod contravenţional, fiindu-i aplicată  o amendă în mărime de 400 lei. 

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

încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154, alin. (1), 

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

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Lisnic Vadim pentru 

încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154, alin. (1), 

Cod contravenţional, fiindu-i aplicată amendă în mărime de 400 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet.Golban Igor, pentru 

încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154, alin. (1), 

Cod contravenţional, fiindu-i aplicată amendă în mărime de 400 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Turcan Valeriu pentru 

încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154, alin. (1), 

Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 400 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Gangan Maria pentru 

încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154, alin. (1), 

Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 400 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Şainova Valentina pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind încălcarea regulilor 

sanitare în păduri, spaţii verzi, grădini publice în temeiul art. 136, alin. 

(2), Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de  200 

lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Mihailov Nicolai pentru 

încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154, alin. (1), 

Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 400 lei. 

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

încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare  de recoltare în 

temeiul art. 142, alin. (1), Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă 

în mărime de 2 000 lei. 

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

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

contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1 000 lei. 

 

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) . 
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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 13 700,0 mii lei. Veniturile pentru săptămîna 

curentă constituie -111,3  mii lei. 

 

 

3. 

Juridică Au examinat: 

 cererea prealabilă înaintată de SC „Pro Business Group” SRL cu 

privire la actul contestat (avizul nr.42 de acordare a terenului pentru 

amplasarea şi proiectarea obiectului din 28 septembrie, 2015) eliberat 

de Inspecţia ecologică Rezina,  fiind perfectat răspunsul în limitele 

competenţei; 

 solicitarea deputatului Bogdan Ţîrdea şi demersul dlui Dimitrov 

Alexei privind actele  cu privire la autorizarea defrişărilor conform 

adreselor menţionate în demers; 

 sesizarea Inspectoratului de Poliţie Floreşti cu privire la începerea 

urmăririi penale în cauza penală nr. 2015380486; 

 cererea dlui David Alexandru cu privire la executarea titlului 

executoriu, fiind perfectat răspunsul în limitele competenţei. 

 

S-a participat: 

 

 la 02.11.2015 la şedinţa de judecată pe cauza civilă Boldurescu Lilia către 

IES; 

 la 04.11.2015 la şedinţa de judecată pe cauza civilă Gîrbu Maria către 

IES;  

 la 04.11.2015 la şedinţa de judecată pe cauza civilă Gîrbu Nicolae către 

IES. 

 

     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. 
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Anexe: 

     Anexa 1. Informaţie cu privire la rezultatele raidurilor efectuate în perioada 30.10-      

05.11.2015. 

 

 

 

                                                                                                                            Igor TALMAZAN, 

                                                                                                                            Şeful Inspectoratului  

 
Ex. D.Osipov 

0-22-22-69-51 

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. 


