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MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI 

MEDIULUI 

Perioada de raportare de la 11.05.2018  până  la 17.05.2018 

 

Vadim STÎNGACI, şef adjunct al 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. 
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Realizări 

totalizat-

oare pe  

Inspecto-

rat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări mai importante din activitatea de bază: 

• au fost încheiate 202 acte de inspectare;  

• au fost încheiate 138  procese-verbale  ( art.109 al.1 – ;  art.109 al.5 – 

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

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

al.2 – 1;  art.113 al.5 – 2; art.114 al.1 – 8; art.114 al.2 – 4; art.114 

al.3 – ;  art.119 al.11 – ; art.119 al.1 – 1;  art.115 al.1 – ; art.115 al.3 

– ;  art. 116 al. 1 – 1; art.116 al.2 – 5;  art.118  – ;  art. 121  – ; 

art.122 al.1 – 9;  art.122 al.2 – 2;  art.122 al.4 – 1; art 123 – ; art 126 

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

120 – ;  art. 135 – 1;  art.132 – ; art.136 – 7;  art.137  – 4; art. 140 al. 

1 – ;  art.141 al.1 – ; art.141 al.2 – ; art.142 al.1 – 1; art.142 al.2 – 2; 

art.142 al.3 – ;  art.143 – ;   art. 145 – ; art.146 – ; art.147 – ;  art. 149 

– ;  art. 129  – ; art.154 al.1 –  58;  art.154 al.3 –  ; art.154 al.2 – ; 

art.154 al.5 – 4; art.154 al. 11 – 1; art.155 al.2 –  1;   art.153 – ; 

art.156 – 1; art.181 – ;  art.182 - ; art. 349 - ; art. 95 al. 2 – 1; art. 337 

-  ).  

 

• au fost prestate servicii contra plată în valoare de 58 921 lei.  

• au fost înaintate amenzi în valoare de 167 300 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate 68 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: 

 -  19  autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 - 18 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în    

atmosferă; 

-   1 autorizație de folosință specială a apei; 

-  2 avize ale expertizei ecologice de stat. 

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

pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 4 comisii de 

recepţie finală a  obiectivelor. 

• Au fost examinate şi s-a răspuns la 45 petiţii parvenite în 

subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale 
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          În perioada  11 – 17 mai, 2018 cancelaria Inspectoratului Ecologic de Stat 

a înregistrat  55 de documente la intrare dintre care 13 au parvenit  spre 

examinare  prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului: 

        - 11 doc . direct prin curierul MADRM; 

        -  2 doc. prin poșta electronică. 

          În urma analizei documentelor parvenite la Inspectorat prin intermediul 

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

a) Petiţii – 13; 

          Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului Ecologic de 

Stat au fost perfectate 42 de scrisori, 11 dintre care în adresa Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

 Cazuri 

relevante 
• Au fost efectuate  14 raiduri antibraconaj, încheiate  7 procese-verbale în 

cadrul acestora, prejudiciul cauzat  mediului constituie 28 475 lei. 

2. Articole, 

emisiuni 
• au fost amplasate materiale pe site-ul IES. 

 

 

 

1. 

 

 

Acţiuni şi 

măsuri 

curente       

de mediu. 

Examinat: 

• demersul parvenit din partea primăriei s. Țaul privind autorizarea tăierii 

de igienă rasă, fiind preconizată obţinerea unui volum de 40,0  m3  masă 

lemnoasă.             

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.      

• demersul parvenit din partea SRL ,,Poiana Vulpii” privind autorizarea 

tăierii de curățire pe suprafața de 114 ha, fiind preconizată obţinerea 

unui volum de 1089,0 m3  masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

• demersul parvenit din partea Î.M ,,Combinatul Servicii Funerare” 

privind autorizarea pentru defrișarea a 76 de arbori diferiți. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

• demersul primăriei Horăști, rl Ialoveni cu privire la defrișarea unor 

arbori de către C.Î ,,Horea Service” . 

• și expertizat 2 (două) dosare a produselor de uz fitosanitar înaintate spre 

reomologare. 

•  solicitarea dlui Eugeniu Șevciuc, locuitor al mun.Chișinău, str.Zamolxe, 

17 referitor la prezentarea informației despre încadrarea terenului cu nr. 

cadastral 0100402279, amplasat în mun.Chișinău, str.Zamolxe, 17, într-

o zonă cu alunecări de teren. 

• solicitarea Serviciului de Informații și Securitate privind activitatea de 

extragere a substanțelor minerale la zăcămîntul de nisip ,,Costuleni II”, 

situat în extravilanul s. Costuleni, r-nul Ungheni de către SRL 

,,Feodora” cu abateri de la normele ecologice. 

• adresarea Primăriei mun. Bălți către Guvernul Republicii Moldova 

privind blocarea de către SRL ,,Salubtity Solutions” a accesului la 

depozitul de deșeuri municipale din com.Bilicenii Noi și com.Țambula, 

r-nul Sîngerei. 

• cererea D-lui Roman Visarion, locuitor al s.Fîrlădeni, r-nul Hîncești 

privind gestionarea deșeurilor în s.Fîrlădeni, și atitudinea Inspecției 

Ecologice Hîncești la soluționarea problemelor invocate. 

 

Transferuri efectuate:  

• suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 
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expertizei ecologice la  1 documentații de proiect –5000 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 1  proiect  de execuţie. 

 

Participat: 

• la ședința de consultări publice privind Cadrul de Management de Mediu 

și Social pentru Proiectul ,,Înregistrarea Funciară, Evaluarea și 

Impozitarea Locală”, organizată de Agenția Servicii Publice a R 

Moldova. 

• la ședința de lucru organizată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului la solicitarea SA „Apă-Canal Chișinău” privind 

soluționarea problemei ce ține de eliberarea Autorizației de mediu 

pentru folosința specială a apei (AMFSA) pentru mun. Chișinău. 

• la ședința privind procesul de consolidare publică a Cadrului de 

management de mediu și social, elaborat ca parte componentă a 

documentației proiectului de înregistrare a bunurilor imobile, evaluare și 

impozitare locală, care urmează să fie implementat în următorii anii, cu 

suportul Băncii Mondiale. 

• în comisia de lucru în comun cu reprezentanții Agenției Ecologice 

Chișinău cu privire la examinarea petiției din str. Petricani, mun. 

Chișinău. 

 

Expediat: 

• răspunsul la cererea SRL „Agroprivmodern” privind eliberarea copiei 

Avizului expertizei ecologice de stat la proiectul de execuție solicitat: 

„Stația pentru alimentarea automobilelor cu  gaz în or. Sîngera, mun. 

Chișinău” (obiectul nr. 2374), elaborat în anul 2001 de Institutul 

„Agroindproiect”. 

• răspunsul la solicitarea  SRL „Plăsmuire” privind eliberarea Avizului 

expertizei ecologice de stat și a cererii de suspendare temporară a 

termenului de examinare nr. 05/18 din 08.05.2018. 

• răspuns la petiția cet. Verdeș Alexandru cu privire la functionarea 

sistemului de canalizare a uzinei de conseve din s. Olănești, rl Ștefan 

Vodă. 

• răspuns la interpelarea Deputatului Lebedinschi Adrian cu privire la 

incomoditățile de trai provocare de o fabrică de producere a alcoolului 

din str. Calea Basarabiei, mun. Chișinău. 

• răspuns la demersul ÎCS ,,Red Union Fenosa” cu privire la defrișarea 

arborilor ce se află în zona de protecție a Liniilor Electrice Aeriene 10-

0,4 KV. 

 

Eliberat: 

• 2  avize ale expertizei ecologice de stat  la proiectele de execuţie: 

1. „Stație de alimentare cu produse petroliere și gaz lichefiat în complex cu 

spălătorie auto și oficii din str. Varnița, 2/3, or. Chișinău, nr. cadastral 

0100302.196”,  persoana fizică Matcaș Ion. 

2. „Sistem de canalizare în satul Roșcani, r-nul Strășeni”, primăria satului 
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Roșcani. 

• Autorizaţii pentru emisia poluanţilor în atmosferă (AEPA) pentru 1 

întreprindere:  

1. GȚ ,,Ungurean Galina Ion”, s. Grimăncăuți, r-nul Briceni.  

 

Efectuat: 

• deplasare în rl Anenii Noi privind examinarea petiției cu privire la 

amplasarea unei ferme în s. Floreni, rl. Anenii Noi. 
b) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) . 

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 298 

2 Finan- 

ciară 
• Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 36, 5 mii lei. 

 

3. 

Juridică Au examinat: 

• solicitarea Cancelariei de Stat referitor la examinarea și elaborarea 

proiectului de   concordanță a Legii nr. 379 din 25.04.2018 cu privire la 

controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei 

riscurilor cu Legea nr. 373 din 27.05.2014 cu privire la aprobarea 

Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activității de 

întreprinzător din domeniul protecției mediului și folosirii resurselor 

naturale în baza analizei criteriilor de risc, urmează a fi perfectat 

răspunsul în limitele competenței. 

• cererea prealabilă a avocatului Valeriu Dimitriu referitor la legalitatea 

actului îndeplinirii cerințelor privind protecția mediului și folosirea 

rațională a resurselor naturale emis de IE Ialoveni, urmează a fi perfectat 

răspunsul în limitele competenței. 

 

Au participat: 

• la 14.05.2018 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Chișinău, 

sediul Centru pe cauza contravențională Donică Andrei vs AE Chișinău 

privind contestarea procesului-verbal și a deciziei agentului constatator. 

• la 14.05.2018 la ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău  pe 

cauza  civilă Ouș Nelea vs AE Chișinău privind contestarea procesului-

verbal și a deciziei agentului constatator. 

• la 14.05.2018 la ședința de judecată în Judecătoria Strășeni pe cauza civilă 

Jurja Nina vs IES privind încasarea prejudiciului moral și material. 

• la 14.05.2018 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Chișinău, 

sediul Centru pe cauza contravențională Calioglo Andrei vs AE Chișinău 

privind contestarea procesului-verbal și a deciziei agentului constatator. 

• la 14.05.2018 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Chișinău, 

sediul Rîșcani pe cauza contravențională ,,Spectrum Cons Grup” vs IES 

privind contestarea procesului verbal și a deciziei agentului constatator. 

• la 15.05.2018 la ședința la Ministerul Justiției referitor la elaborarea 

Regulamentului privind demolarea construcțiilor neautorizate. 

• la 15.05.2018 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Chișinău, 

sediul Centru pe cauza contravențională Babii Antonina vs AE Chișinău 

privind contestarea procesului-verbal și a deciziei agentului constatator. 

• la 15.05.2018 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Chișinău, 

sediul Rîșcani pe cauza contravențională ,,Art Vest” vs IES privind 

contestarea procesului-verbal și a deciziei agentului constatator. 
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Vadim STÎNGACI, 

                                  Şef adjunct Inspectorat 

 

Ex. D. Osipov 

0-22-22-69-51                       

•  la 15.05.2018 la ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău  pe 

cauza  civilă ,,Crioconstrucția” SRL vs IES privind contestarea actului 

administrativ. 

• la 16.05.2018 la ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău  pe 

cauza civilă ,,Termoelectrica” SA vs IES, AE Chișinău privind 

contestarea actului administrativ. 

•  la 17.05.2018 la ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău  pe 

cauza civilă AE Chișinău, IES vs ,,Dalima Cons” SRL privind 

recuperarea prejudiciului. 

  

Au perfectat: 

• referința pe dosarul civil Jurja Nina vs IES. 

• susțineri orale pe dosarul Calioglo Andrei  vs AEC. 

• referința la apelul motivat SRL ,,Dalima Cons” vs IES. 

• recurs la cauza contravențională Moraru Vasile vs AE Chișinău. 

• recurs la cauza contravențională Șargu Daniel vs AE Chișinău. 

• apel motivat pe cauza civilă Străisteanu vs AE Chișinău. 

• recurs CSJ, cauza civilă AO ,,EcoContact” vs 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. 

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, mediu@ies.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. 


