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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  24.12. 2015 până  la 30.12.2015 

 

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 213 acte de control; 

 au fost încheiate 150 procese-verbale  ( art.109 al.1 – 2;  art.109 al.2 

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

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

al.1 – 3; art.114 al.2 – 4;  art.115 al.1 – 1; art.115 al.3 – 1; art. 116 al. 

1 – 4; art.116 al.2 – 5;  art.119 al.1 – ;  art. 120  – ;   art.122 al.1 – 36;  

art.122 al.2 – 13; art.122 al.3 – 1;  art.127 al.1 – ; 127 al.2 – ; art.128 

al.1 –  2;   art. 128 al.1 – 4; art. 128 al.2 – 1; art.135 – 9; art.136 – 2;  

art.137  – ; art.142 al.1 – 1; art.142 al.2 – 12; art.142 al.3 – 2;  art.143 

– 1; art.144 – ;  art.146 – 1; art.147 – 1;  art. 149 – ; art. 151 al.1 – ; 

art.154 al.1 – 25; art.154 al.2 – ; art.154 al.10 – 1;  art.154 al. 11 – 1; 

art.156 – 3; art.181 – 3;  art. 337  - ; art. 95/2 - 1).  

 

 au fost prestate servicii contra plată în valoare de 89 546 lei.  

 au fost înaintate amenzi în valoare de 129 000 lei. 

 plata pentru poluarea mediului  calculată   este de 50 859 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate 27 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: 

 -  36 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -  38 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în    

atmosferă; 

-  16  avize ale expertizei ecologice de stat; 

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

pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 21 comisii de 

recepţie finală a  obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 16 petiţii parvenite în 

subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale. 
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În perioada 24 noiembrie – 31 decembrie, 2015 cancelaria 

Inspectoratului Ecologic de Stat a înregistrat  50 documente la intrare, dintre  

care 16 au parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Mediului:  

- 8 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 – 4; 

b) Demersuri - 8; 

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

d) Invitaţii de participare la sedinţe, seminare – 1; 

e) Hotărîre de Guvern - 1. 

           În această perioadă angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au perfectat  

44 scrisori, 9 dintre care în adresa Ministerului Mediului.   

 Cazuri 

relevante 

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

 Au fost efectuate  45 raiduri antibraconaj, încheiate  29  procese-verbale 

în cadrul acestora. 

2. Articole, 

emisiuni 
 A fost depistat cazul de scurgere a păcurii la CET – 2. 

 Au fost amplasate 7 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. Buţeni, rl Hînceşti  privind 

autorizarea tăierii de conservare rasă, 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. Voinescu, r. Hînceşti  privind 

autorizarea tăieri de regenerare, fiind preconizată obţinerea uni volum 

de 49,0 m3 masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 demersul parvenit din partea Agenţiei "Moldsilva" privind autorizarea 

tăierii de produse secundare, fiind preconizată obţinerea unui volum 

de 202725,0 m
3
 masă lemnoasă. 

            Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 demersul parvenit din partea primăriei  rl Străşeni  privind autorizarea 

tăierii de  conservare-rasă, fiind preconizată obţinerea unui volum de 

232,0 m
3  

masă lemnoasă. 

           Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 demersul parvenit din partea primăriei Bălăureşti, rl Nisporeni  privind 

autorizarea tăierii de  conservare, fiind preconizată obţinerea unui 

volum de 153,0 m
3  

masă lemnoasă. 

           Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 un dosar cadastral cu privire la modificarea destinaţiei terenului. 

 şi expertizat  nouă dosare a produselor de uz fitosanitar şi de 

fertilizanţi. 

 adresarea Preşedintelui rl Donduşeni privind amplasarea depozitelor 

de deşeuri menajere solide. 

 adresarea directorului S.R.L. „B.T.Est &Co” referitor la iniţierea 
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procesului de prelucrare a rezidurilor de ferocianură. 

 demersul Primăriei Mălăieşti, rl Orhei referitor la acapararea 

samovolnică a bunurilor publice. 

 

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   2 proiecte  de execuţie. 

 

Transferuri efectuate: 

 suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice la 5 documentaţii de proiect – 18 846 lei.   

 

Pregătit: 

 răspuns la demersul Centrului pentru drepturile omului din Moldova cu 

privire la calitatea apei potabile din or. Hînceşti. 

 răspunsul dlui A. Tarlapan din   or. Chişinău, str. Salcîmilor 22/9, ap.22, 

cu privire la calitatea apei în fluviul Nistru. 

 răspuns la petiţia cet. Boris Grimalschi privind poluarea apelor de 

suprafaţa din  or. Chişinău, str. Aşhabad.  

 răspuns dnei Irina Berghe cu privire la desecarea lacului din s. 

Varvareuca, raionul Floreşti. 

 răspunsul în adresa Ministerului Mediului la solicitarea G.Ţ. „Cerdivară 

Vasile” din s. Hlinaia, r-nul Edineţ privind eliberarea autorizaţiei de 

mediu pentru folosinţa specială a apei utilizată la irigarea terenului 

agricol. 

 

Eliberat: 

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

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

Siguranţa Alimentelor.  

2. Punct de inspecţie la frontiera Leuşeni”, Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor.  

3. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat în s. Ratuş, r-

nul Teleneşti, drumul R14 Bălţi-Sărătenii Vechi-M2, km.60+400 (partea 

stîngă)” al S.R.L. „Cordar-Petrol”.  

4. Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat în s. Ratuş, r-

nul Teleneşti, drumul R14 Bălţi-Sărătenii Vechi-M2, km.60+400 (partea 

dreaptă)” al S.R.L. „Cordar-Petrol”. Examinare repetată. 

5. „Apeduct şi canalizare în s. Pereni, r-nul Rezina”, primăria comunei 

Pereni.  

6. „Reutilarea fabricii de vin în secţie de cupajare şi distilare a vinurilor din 

str. Uzinelor, 1, or. Chişinău”, Combinatul de Producere „Prodcoop”. 

7. „Reabilitarea reţelei de distribuire cu apă a comunei Natalievca, r-nul 

Făleşti”, primăria comunei Natalievca. 

8. „Spălătorie auto din str. Belinski, 89, or. Chişinău” al S.R.L. „G.S. 

Capital Group”. 

9. „Staţie multicarburant de alimentare a autovehiculelor, şos. Hînceşti, 
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242, or. Durleşti, mun. Chişinău” al S.R.L. „Fargo-Flat”. 

10. „Restabilirea digului de protecţie în hotarele administrativ-teritoriale ale 

s. Gura Bîcului, r-nul Anenii Noi”, Agenţia „Apele Moldovei”. 

11. „Alimentarea cu apă şi reţele de canalizare din s. Frasin, r-nul 

Donduşeni”, primăria comunei Frasin.  

 

Efectuat: 

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

acte de inspectare. 

 o deplasare la IE Ialoveni - examinarea petiţiei în s. Cărbuna, raionul 

Ialoveni în vederea poluării scuarului şi pîrăului satului. 

 o deplasare la AE Bălţi - control inopinat la întreprinderea din str. 

Burebista, 17. 

 o deplasarea la IE Floreşti - executarea indicaţiilor Ministerului 

Mediului în vederea transmiterii staţiei de epurare a apelor de la produse 

petroliere în s. Mărculeşti, raionul Floreşti. 

 

Încheiat: 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Bivol Valerie  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 constitue 1476,0 lei.  

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Gherjavca Valeriu  

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 43,2 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. Colţa Tudor  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 230,4 lei.  

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Levinte Mihail  pentru 

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

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

prejuidiciul cauzat  mediului constitue 549,0 lei.  

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Turturică Valentin  

pentru încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare în 

temeiul art. 142, alin. (3), Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o 

amendă în mărime de 5 000 lei.  

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Ţapu Victor  pentru 

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

142, alin. (3), Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în 

mărime de  6 000 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Ghimp Ilie  pentru 

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

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

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Cîrlan Victor  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 400 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Codreanu Tudor  

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 400 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Coşarca Olga  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 400 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Codreanu Andrian  

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 200 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Şupac Alexei  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 400 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 - 107,8  mii lei. 

 

 

3. 

Juridică Au examinat: 

 solicitarea Procuraturii Generale nr. 28-1d/15-476 din 15.12.15 cu privire 

la examinarea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Codului de procedură penală a RM,  fiind perfectat răspunsul 

în limitele competenţei. 

 solicitarea Ministerului Mediului cu privire la propunerea de acte 

legislative/normative pentru a fi supuse monitorizării procesului de 

implementare a legislaţiei conform HG nr. 1181 din 22.12.2010,  fiind 

perfectat răspunsul în limitele competenţei. 

 

Au perfectat: 

 recurs împotriva încheierii primei instanţe prin care a fost scoasă de pe rol 

cererea de chemare în judecată înaintată de Procuratura rl Nisporeni 

împotriva contravenientului Anatol Mătăsaru ca urmare a cauzării  

prejudiciului mediului înconjurător. 

 

Au participat: 

 la 30.12.2015, la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîşcani pe 

cauza civilă SRL ,,Vinăria din Vale” către IES privind contestarea actului 

administrativ. 
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Anexa 1. Informaţie cu privire la rezultatele raidurilor efectuate în perioada 24.12- 30.2015. 

 

 

 

                                                                                                              Igor TALMAZAN, 

                           Şeful Inspectoratului 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. D.Osipov 

0-22-22-69-51                        

Expertiza juridică: 

 a fost coordonată emiterea a circa 20 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. 

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. 


