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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  25.11.2016  până  la 01.12.2016 

 

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 248 acte de inspectare;  

 au fost încheiate 137  procese-verbale  ( art.109 al.1 – 4;  art.109 al.5 

– ; art.109 al.3 – 1;  art.109 al.4 – 7; art.111  – 1;  art.110 al.1 – ; 

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

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

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

art.116 al.2 – 1;  art.118  – ;  art. 121  – ; art.122 al.1 – 23;  art.122 

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

al.2 – ; art.128 al.1 – 1;   art. 128 al.2 –  5;  art. 120 – 1;  art. 135 – 1;  

art.132 – ; art.136 – 1;  art.137  – 1; art. 140 al. 1 – ;  art.141 al.1 – ; 

art.141 al.2 – ; art.142 al.1 – 5; art.142 al.2 – 4; art.142 al.3 – ;  

art.143 – 4;   art. 144 – 4; art.146 – ; art.147 – 3;  art. 149 – ;  art. 129  

– ; art.154 al.1 –  48;  art.154 al.3 –  ; art.154 al.2 – ; art.154 al.10 – 3; 

art.154 al. 11 – 1;  art.153 – ; art.156 – 8; art.181 – ;  art.182 - 2; art. 

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

 

 au fost prestate servicii contra plată în valoare de 83 660   lei.  

 au fost înaintate amenzi în valoare de 126 300  lei. 

 plata pentru poluarea mediului  calculată   este de 68 607  lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate 46 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: 

 -   46 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 - 11 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în    

atmosferă; 

-  20  avize ale expertizei ecologice de stat . 

 S-a participat în lucru a 32 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 25 comisii de 

recepţie finală a  obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 17 petiţii parvenite în 

subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale 
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          În perioada   25 noiembrie – 01 decembrie, 2016 cancelaria 

Inspectoratului Ecologic de Stat a înregistrat  78 de documente la intrare dintre 

care 38 au parvenit  spre examinare  prin intermediul Ministerului Mediului: 

        - 29 doc . direct prin curierul MM; 

        - 9  doc. prin poşta electronică. 

          În urma analizei documentelor parvenite la Inspectorat prin intermediul 

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

a) Petiţii – 36; 

b) Hotărîri – 2. 

          Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului Ecologic de 

Stat au fost perfectate 82 de scrisori, 20 dintre care în adresa Ministerului 

Mediului. 

 Cazuri 

relevante 
 Au fost efectuate 44  raiduri antibraconaj, încheiate 24 procese-verbale 

în cadrul acestora, prejudiciul cauzat  mediului constituie  17 579  lei. 

2. Articole, 

emisiuni 
 au fost amplasate materiale pe site-ul IES. 

 

 

 

1. 

 

 

Acţiuni şi 

măsuri 

curente       

de mediu. 

Examinat: 

 demersul parvenit din partea Spitalul şi Policlinica M.A.I. privind 

autorizarea tăierii de igienă, curăţire, fiind preconizată obţinerea unui 

volum de 16.03 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 demersul parvenit din partea primăriei s. Arioneşti, rl Donduşeni 

privind autorizarea tăierii de regenerare, fiind preconizată obţinerea 

unui volum  de 121,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 demersul parvenit din partea primăriei s. Bardar, rl Ialoveni privind 

autorizarea tăierii de igienă rasă, fiind preconizată obţinerea unui 

volum de 111,29 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 demersul parvenit din partea s.Besghioz, rl Ciadîr-Lunga privind 

autorizarea tăierii de igienă rasă, fiind preconizată obţinerea unui 

volum de 302,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 demersul parvenit din partea primăriei s. Moleşti, rl Ialoveni privind 

autorizarea tăierii de conservare, fiind preconizată obţinerea unui 

volum de 185,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 demersul parvenit din partea cet. Popescu Vasile din s. Moleşti, r. 

Ialoveni privind autorizarea tăierii de conservare rasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 demersul parvenit din partea primăriei s. Popeasca, rl Ştefan-Vodă 

privind autorizarea tăierii de conservare, fiind preconizată obţinerea 

unui volum de 627,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 demersul parvenit din partea primăriei s. Hîrceşti, rl Ungheni privind 

autorizarea tăierii de conservare, fiind preconizată obţinerea unui 

volum de 480,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 demersul parvenit din partea primăriei s. Vărzăreşti, r. Călăraşi privind 

autorizarea tăierii de conservare, fiind preconizată obţinerea unui 
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volum de 185,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 demersul parvenit din partea Agenţiei "Moldsilva" privind autorizarea 

tăierilor pomilor de iarnă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 3 (trei) dosare cadastrale cu privire la transmiterea şi modificarea 

destinaţiei terenului. 

 şi expertizate 5(cinci) dosare a produselor de uz fitosanitar. 

 proiectul de Lege privind cerinţele generale de igienă a produselor 

alimentare, înaintat spre examinare de către Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare. 

 solicitarea Administraţiei Publice Locale a mun. Bălţi  privind 

efectuarea auditului ecologic la poligonul orăşănesc de depozitare a 

deşeurilor menajere solide, amplasat pe teritoriul comunelor Bilicenii-

Noi şi Şambula, r-nul Sîngerei. 

 solicitarea Ministerului Economiei pentru comunicarea efectivă între 

autorităţile de supraveghere a pieţei. 

 solicitarea Ministerul Mediului  referitor la situaţia depozitării deşeurilor 

solide în str. Uzinelor  211, intravilanul mun. Chişinău. 

 solicitarea dlui D. Budeanu cu privire la expertixzarea proiectului de 

execuţie din s. Boşcana, rl Criuleni. 

 

Transferuri efectuate: 

 suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice la  3 documentaţii de proiect –11088 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. 

 

Participat: 

 la şedinţa organizată de către Ministerul Agriculturii şi Industriei 

Alimentare privind modificarea legislaţiei la utilizarea produselor de uz 

fitosanitar şi a fertilizanţilor. 

 la şedinţa Consiliului Republican Interdepartamental pentru aprobarea 

produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. 

 

Expediat: 

 răspuns la demersul Deputatului Violeta Ivanov cu referire la situaţia 

staţiei de epurare ,,SRL Magt-Vest”. 

 Curţii de Conturi informaţia cu privire la compartimentul aer atmosferic. 

 

Eliberat: 

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

1. „Servicii auto, spălătorie auto şi cafenea din or. Căuşeni, str. Ştefan cel 

Mare, 15”, persoana fizică Stînca Alexandru.  

2. „Curăţarea canalelor şi restabilirea digurilor de protecţie în lunca r. 

Botna ale primăriei Costeşti şi Pojăreni, r-nul Ialoveni (Etapa II)”. - 

Aviz negativ. 
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3. „Servicii de proiectare pentru construcţia drumului din structuri rutiere 

suple, sect. s. Hîrtop, Mereni, r-nul Cimişlia”, primăria comunei Hîrtop. 

4. „Construcţia  staţii de prestări servicii auto cu spălătorie încorporată din 

str. Calea Bălţului, 82/2, or. Soroca” al persoanei fizice Muşcinschi 

Ghenadie. 

5. „Construcţia mini spălătoriei auto cu montarea MAAG din or. Orhei, str. 

Chişinăului”, persoana fizică Codrean Galina. 

6. ,,Construcţia drumului de acces către Zona Economică Liberă în or. 

Străşeni”, primăria oraşului Străşeni. 

7. „Construcţia reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în teritoriul s. 

Sofia, r-nul Drochia”, primăria satului Sofia. 

8. „Forarea sondei arteziene în scopul aprovizionării cu apă a satului Sofia, 

r-nul Drochia”, primăria satului Sofia.  

9. „Reparaţia capitală a liceului teoretic din s. Ţibirica, r-nul Călăraşi. 

Adoptarea proiectului: staţia de epurare a apelor uzate, reţele de 

canalizare şi electrice. Etapa I”, primăria Ţibirica.   

10. „Extinderea reţelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă 

din s. Japca, r-nul Floreşti” , primăria comunei Japca. 

11. „Reţele de canalizare şi staţia de epurare din s. Plop, r-nul Donduşeni”, 

primăria satului Plop. 

 

Efectuat: 

 o deplasare în comun cu colaboratorii Procuraturii Generale în r-nul 

Orhei, efectuarea controlului privind activitatea extragerii resurselor 

minerale. 

 o deplasare în or. Bălţi privind examinarea demersului CNA cu privire la 

acţiunile ilicite efectuate în fondul forestier al Întreprinderii Silvice 

Bălţi. 

 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. Alexei Oleg pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia 

fondului cinegetic în temeiul art. 128 alin. (2), Cod contravenţional, 

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

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Alexei Mircea pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia 

fondului cinegetic în temeiul art. 128 alin. (2), Cod contravenţional, 

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

 un proces-verbal în temeiul art. 156 Cod Contravenţional al R. Moldova 

dlui D. Budeamu cu aplicarea sancţiuni de 1000 lei. 

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

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 298 

2 Finan- 

ciară 
 Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 295, 2 mii lei. 

 

3. 

Juridică Au examinat: 

 cererea prealabilă SRL „Vesma-Teh”, fiind perfectat răspunsul conform 
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competenţei. 

 solicitarea Cancelariei de Stat  pentru aprobarea Regulamentului privind 

procedurile de elaborare şi promovare a proiectelor de acte ale 

Guvernului,  fiind perfectat avizul conform competenţei. 

 solicitarea Ministerului Agriculturi şi Industriei Alimentare privind 

aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative,  fiind perfectat avizul conform competenţei. 

 solicitarea Ministerului Finanţelor privind examinarea şi avizarea 

proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la determinarea obligaţiilor 

fiscale aferente impozitului pe venit,  fiind perfectat avizul  conform 

competenţei. 

 solicitare ÎCS „Natur Bravo” SA privind confirmarea/infirmarea 

înregistrării cererii „SG Engineering and Co” SRL cu privire la aprobarea 

proiectului pentru modernizarea centralei termice de la Fabrica de 

Conserve din or. Cupcini,  fiind perfectat răspunsul conform competenţei. 

 

Au perfectat: 

 acte procedurale pe cauza civilă Coadă Anatolie vs IES. 

 solicitare către Centrul Naţional de Expertize Judiciare privind acordarea 

suportului. 

 demers către Cancelaria de Stat şi alte organe abilitate privind acţiunile ce 

urmează a fi intreprinse de către IES în cazul unor situaţii neprevăzute de 

Legea nr. 131 din 08.06.2012. 

 

Au participat: 

 la 28.11.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe 

cauza civilă AO „Eco Contact” vs IES privind contestarea actului 

administrativ. 

 la 30.11.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe 

cauza civilă Coadă Anatol vs IES privind contestarea actului 

administrativ. 

 la 01.12.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Curţii de Apel pe cauza 

contravenţională Afanasiev Vitalie vs IES privind contestarea procesului 

verbal şi a deciziei agentului constatator. 

 la 01.12.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Cantemir pe 

cauza civilă Moldovanu Vladimir vs IES privind contestarea actului 

administrativ. 

 

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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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. 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. 


