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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  11.12. 2015 până  la 17.12.2015 

 

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 310 acte de control; 

 au fost încheiate 278 procese-verbale  ( art.109 al.1 – 8;  art.109 al.2 

– 1; art.109 al.3 – 9;  art.109 al.4 – 4; art.111 al.1 – 6;  art.110 al.2 – 

3; art.112 – ; art.113 al.1 – ;   art.113 al.3 – 1;  art.113 al.6 – ; art.112 

– ;  art.114 al.1 – ; art.114 al.2 – 6;  art.115 al.1 – 3; art.115 al.3 – ; 

art. 116 al. 1 – 1; art.116 al.2 – 4;  art.119 al.1 – ;  art. 120  – ;   

art.122 al.1 – 48;  art.122 al.2 – 4; art.122 al.4 – 1;  art.127 al.1 – 11; 

127 al.2 – ; art.128 al.1 –  4;   art. 128 al.2 – 7; art.135 – 17; art.136 – 

14;  art.137 al.1 – 3; art.142 al.1 – 6; art.142 al.2 – 16; art.143 – 5; 

art.144 – 2;  art.146 – 1; art.147 – 7; art. 153 – ; art.154 al.1 – 59; 

art.154 al.2 – ; art.154 al.10 – 4;  art.154 al. 11 – 3; art.156 – 12; 

art.181 – 7;  art. 337  - ; art. 95/2 - 1).  

 

 au fost prestate servicii contra plată în valoare de 102 452 lei.  

 au fost înaintate amenzi în valoare de 187 600 lei. 

 plata pentru poluarea mediului  calculată   este de 39 440 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate 45 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: 

 -  54 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -  19 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în    

atmosferă; 

-   4 autorizaţii de folosinţă specială a apei; 

-  14  avize ale expertizei ecologice de stat; 

 S-a participat în lucru a 27 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 17 comisii de 

recepţie finală a  obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 33 petiţii parvenite în 

subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale. 

mailto:ies@mediu.gov.md
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În perioada 11 noiembrie – 17 decembrie, 2015 cancelaria 

Inspectoratului Ecologic de Stat a înregistrat  65 documente la intrare, dintre  

care 21 au parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Mediului:  

- 10 doc.- direct prin curierul Ministerului Mediului; 

- 11   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 – 4; 

b) Demersuri - 12; 

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

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

e) Hotărîre de Guvern - 1. 

           În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au perfectat  

54 scrisori, 11 dintre care în adresa Ministerului Mediului.   

 Cazuri 

relevante 

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

 Au fost efectuate 62  raiduri antibraconaj, încheiate 71   procese-verbale 

în cadrul acestora, şi ridicate 2 arme. 

2. Articole, 

emisiuni 
 au fost amplasate 4 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. Hîrceşti, rl Ungheni  

privind autorizarea tăierii de igienă, fiind preconizată obţinerea unui 

volum de 84,0  m
3  

masă lemnoasă.             

           Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.      

 demersul parvenit din partea primăriei s. Ciuciulea, rl Glodeni privind 

autorizarea tăierii de regenerare, fiind preconizată obţinerea unui 

volum de 89,0 m
3 

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 demersul parvenit din partea S.R.L. "KAFES- CLUB" or. Chişinău, 

str. Ginta Latină  privind autorizarea tăierii de igienă, fiind preconizată 

obţinerea unui volum de 1,14 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 demersul parvenit din partea primăriei s. Vornceni, rl Străşeni  privind 

autorizarea tăierii de  conservare-rasă, fiind preconizată obţinerea unui 

volum de 187,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 demersul parvenit din partea Dlui Avdiev G. (teren privat), str. 

Zelinschii, or. Chişinău   privind autorizarea tăierii de  igienă, fiind 

preconizată obţinerea unui volum de  9,8 m
3 

masă lemnoasă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 demersul parvenit din partea Agenţia "Moldsilva" privind autorizarea 

tăierii de igienă pentru valorificarea pomilor de iarnă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 demersul parvenit din partea primăriei or. Vadul lui Vodă  privind 

autorizarea tăierii de  igienă, fiind preconizată obţinerea unui volum de 

5,28 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 
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 demersul parvenit din partea Grădinii Botanicei, str. Pădurii, or. 

Chişinău  privind autorizarea tăierii de igienă, fiind preconizată 

obţinerea unui volum de 46,01 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 demersul parvenit din partea primăriei com. Ciorescu, or. Chişinău  

privind autorizarea tăierii de  igienă, fiind preconizată obţinerea unui 

volum de 3,87 m
3  

masă lemnoasă. 

           Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

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

autorizarea tăierii de  curăţire, fiind preconizată obţinerea unui volum 

de 20,9 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 un dosar cadastral cu privire la modificarea destinaţiei terenului. 

 şi expertizat  trei dosare a produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi. 

 două proiecte de Hotărâre de Guvern cu privire la transmiterea şi 

modificarea categoriei de destinaţie a terenurilor. 

 interpelarea Deputatului în Parlamentul Republicii Moldova privitor la 

poluarea aerului de către Fabrica de ciment ,,LAFARGE”. 

 indicaţia Ministrul Mediului privitor la asigurarea controlului şi măsurile 

întreprinse de către agenţii economici din sectorul vinicol, ce stochează 

deşeuri cu conţinut de ferocianură. 

 demersul Inspectoratului Fiscal de Stat privitor la desemnarea unei 

persoane pentru includerea în componenţa Comisiei de nimicire a 

bunurilor confiscate. 

 interpelarea Î.S. „Moldelectrica” privitor la efectuarea procesului de 

colectare a deşeurilor galvanice şi substanţe chimice. 

 adresarea Primăriei Vadul lui Vodă în vederea avizării iniţierii lucrărilor 

de regularizare a albiei r. Nistru. 

 

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   6  proiecte  de execuţie. 

 

Transferuri efectuate: 

 suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice la 4 documentaţii de proiect – 12 402 lei.   

 

Participat: 

 la întrunirea de lucru pentru examinarea problemelor legate cu 

înregistrarea Produselor biodistructive, organizată de Centrul Naţional 

de Sănătate Publică. 

 la procedura de distrugere a bunurilor confiscate. 

 la şedinţa privind examinarea proiectului Ordinului privind aprobarea 

modalităţii de menţinere a Cadastrului de stat al apelor. 
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Pregătit: 

 raportul privind implementarea Planului de acţiuni al MM. 

 informaţia privind starea actuală ecologică la S.R.L.”Iugvin” din or. 

Comrat.  

 

Eliberat: 

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

1. „Punct de inspectare la frontiera „Tudora”, Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor. 

2. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din or. Bălţi, 

str. Ştefan cel Mare, nr.115” al S.R.L. „Danatpet”.  

3. „Sistemul de alimentare cu apă a sectorului de est al s. Bugeac, r-nul 

Comrat”, primăria satului Bugeac”.  

4. „Proiectarea fermei zootehnice situată în or. Călăraşi” al S.R.L. 

„Azmancom Grup”. 

5. „Alimentarea cu apă, evacuarea şi epurarea apelor uzate din s. Lozova, 

r-nul Străşeni”, primăria comunei Lozova. 

6. „Aprovizionarea cu apă potabilă a s. Micleuşeni, r-nul Străşeni”, 

primăria comunei Micleuşeni. 

7. „Alimentarea cu apă a satului Ochiul Alb, r-nul Drochia”, primăria 

satului Ochiul Alba. 

8. „Aprovizionarea cu apă şi canalizare a grădiniţei de copii în s. Tocuz, r-

nul Căuşeni”, primăria satului Tocuz. 

9. „Reconstrucţia şi extinderea obiectivului existent (staţie de alimentare cu 

produse petroliere şi gaz lichefiat, terasă) din sect. Buiucani, str. Calea 

Ieşilor, 75, or. Chişinău” al S.R.L. „Derang-Plus”. 

 Autorizaţii pentru emisia poluanţilor în atmosferă (AEPA) pentru 4  

întreprinderi: 

1. Î.C.S. „Bemol Retail” S.R.L., s. Făleştii Noi, r-nul Făleşti.  

2. Î.C.S. „Bemol Retail” S.R.L., s. Nihoreni, r-nul Rîşcani, traseul Brest-

Chişinău, km 693.  

3. Primaria s. Novosiolovca, r-nul Taraclia. 

4. S.C. „Climăuţanul-Agro” S.R.L., str. D. Cantemir, 1, or. Donduşeni. 

 

Efectuat: 

 un control ecologic în comun cu AE Chişinău în vederea respectării 

cerintelor legislaţiei ecologice şi acordarea ajutorului consultativ-

metodologic. 

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

acte de inspectare. 

 

Încheiat: 

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

tăierea ilegală a arborilor în temeiul art. 122, alin. (2), Cod 

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

prejudiciul cauzat mediului constituie 4 620 lei.  

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Bucos Gheorghe  

pentru tăierea ilegală a arborilor în temeiul art. 122, alin. (1), Cod 
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contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1 000 lei, 

prejudiciul cauzat mediului constitue 1 911,0 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Marcu Gheorghe  

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

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

prejudiciul cauzat mediului constitue 689,4 lei.  

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Golzan Grigore  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 672,0 lei.  

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Robu Denis  pentru 

tăierea ilegală a arborilor în temeiul art. 122, alin. (2), Cod 

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

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Pasat Serghei  pentru 

încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare în temeiul art. 

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

mărime de 600 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 13 700,0 mii lei. Veniturile pentru săptămîna 

curentă constituie - 162,7 mii lei. 

 

3. 

Juridică Au perfectat: 

 solicitarea AO „Viitorul Verde” cu privire la întreprinderea măsurilor 

pentru sistarea definitivă a lucrărilor de defrişare a arborilor şi emiterea 

unei hotărări pentru asigurarea evidenţei plantaţiilor pentru toate 

categoriile de spaţii verzi, fiind perfectat răspunsul în limitele 

competenţei. 

 demers către Centrul Naţional Anticorupţie privind solicitarea informaţiei 

privind măsurile înteprinse pe cauza penală ce vizează achiziţionarea 

complexului cu absorbţie atomică de model „САТУРН-4ЭПАВ” prin 

intermediul S.R.L. „SORIASTRIM”. 

 răspuns către Ministerul Mediului privind confirmarea autenticităţii 

Avizului expertizei ecologice de stat nr. 05-5-2142/995 din 10.08.2004 a 

proiectului de execuţie „Exploatarea şi recultivarea carierei de calcar 

Jevreni”, amplasată pe teritoriul pr. Jevreni, rl Criuleni, beneficiar S.R.L. 

„Eliasv-Prest”. 

 răspuns la cererea Î.C.S. „Zolotoi-Aist” S.R.L. şi Î.C.S. „Moldavschii 

Standart” S.R.L. privind examinarea posibilităţii încheierii unei tranzacţii 

de împăcare. 

 Hotărîre cu privire la anularea Autorizaţiilor pentru efectuarea tăierilor în 

terenurile împădurite IES ATSVFF nr. 015426 din 03.10.2015, nr.015430 

din 16.11.2015, nr. 015432 din 04.12.2015 şi 015433 din 08.12.2015, 

eliberate de Inspecţia ecologică Hînceşti. 
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 referinţa pe cauza civilă Roşca Violeta către IES. 

 graficul controalelor planificate pentru trimestrul I anul 2016 şi plasat pe 

portalul electronic rsc.gov.md. în conformitate cu prevederilor Legii nr. 

131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de 

întreprinzător. 

 

Au participat: 

 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătorie Rîşcani pe cauza civilă 

SRL„Vinăria din Vale” către IES privind contestarea actului 

administrativ. 

 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe cauza civilă Tudor 

Malai către IES privind contestarea actului administrativ. 

 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Centru pe cauza civilă  IE 

Nisporeni către Mătăsaru Anatol privind recuperarea prejudiciului cauzat 

mediului. 

 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Centru pe cauza civilă SRL 

„EcoturEm” către AE Chişinău privind contestarea procesului verbal cu 

privire la contravenţie. 

 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe cauza civilă Î.C.S. 

„Moldavschii Standart” S.R.L. către IES privind contestarea actului 

administrativ. 

 

Deplasat: 

 în raionul Rîşcani, Edineţ în cadrul raidurilor antibraconaj. 

 

Expertiza juridică: 

 a fost coordonată emiterea a circa 22 de 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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       Anexa 1. Informaţie cu privire la rezultatele raidurilor efectuate în perioada 11.12- 

17.12.2015. 

 

 

 

                                                                                                                            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. 


