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MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI 

MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  16.02.2018  până  la 22.02.2018 

 

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 211 acte de inspectare;  

 au fost încheiate 64  procese-verbale  ( art.109 al.1 – ;  art.109 al.5 – 
; art.109 al.3 – ;  art.109 al.4 – ; art.111  – ;  art.110 al.1 – ; art.110 

al.2 –  5; art.110 al.3 –  ; art.112 – ; art.113 al.3 – ;   art.113 al.4 – ;  

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

art.119 al.11 – ; art.119 al.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 – 

25;  art.122 al.2 – 1;  art.122 al.4 – ; art 123 – ; art 126 – ; art.127 al.1 

– 1; 127 al.2 – ; art.128 al.1 – 1;   art. 128 al.2 –  1;  art. 120 – ;  art. 

135 – 1;  art.132 – ; art.136 – 2;  art.137  – ; art. 140 al. 1 – ;  art.141 

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

art.143 – 1;   art. 144 – 1; art.146 – ; art.147 – 3;  art. 149 – ;  art. 129  

– ; art.154 al.1 –  8;  art.154 al.3 –  ; art.154 al.2 – ; art.154 al.10 – ; 

art.154 al. 11 – ; art.155 al.1 –  ;   art.153 – ; art.156 – ; art.181 – ;  

art.182 - ; art. 349 - ; art. 95 al. 1 – 1; art. 337 -  ).  

 

 au fost prestate servicii contra plată în valoare de 122 964   lei.  

 au fost înaintate amenzi în valoare de 92 200 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate 18 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: 

 -   42   autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 - 24 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în    

atmosferă; 

-  4 avize ale expertizei ecologice de stat. 

 S-a participat în lucru a 35 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 6 comisii de 

recepţie finală a  obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 34 petiţii parvenite în 

subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale 
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          În perioada 16 - 22 februarie, 2018 cancelaria Inspectoratului Ecologic de 

Stat a înregistrat  68 de documente la intrare dintre care 18 au parvenit  spre 

examinare  prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului: 

        - 13 doc . direct prin curierul MADRM; 

        - 5 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 – 18; 

          Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului Ecologic de 

Stat au fost perfectate 41 de scrisori, 8 dintre care în adresa Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

 Cazuri 

relevante 
 Au fost efectuate 34  raiduri antibraconaj, încheiate 20 procese-verbale 

în cadrul acestora, prejudiciul cauzat  mediului constituie 17 335 lei. 

2. Articole, 

emisiuni 
 au fost amplasate materiale pe site-ul IES. 

 

 

 

1. 

 

 

Acţiuni şi 

măsuri 

curente       

de mediu. 

Examinat: 

 demersul parvenit din parte primăriei satului Costești, raionul Rîșcani 

privind autorizarea tăierii de conservare rasă, fiind preconizată obţinerea 

unui volum de 37,0  m3  masă lemnoasă.           

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 demersul parvenit din parte primăriei satulu Horești, raionul Ialoveni 

privind autorizarea tăierii de conservare rasă, fiind preconizată obţinerea 

unui volum de 396,0  m3  masă lemnoasă.            

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 demersul parvenit din parte primăriei satului Speia, raionul Anenii-Noi 

privind autorizarea tăierii de conservare rasă, fiind preconizată obţinerea 

unui volum de 167,0  m3  masă lemnoasă.            

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 demersul parvenit din parte primăriei satului Hîrcești, raionul Ungheni 

privind autorizarea tăierii de conservare rasă, fiind preconizată obţinerea 

unui volum de 376,0  m3  masă lemnoasă.            

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 și expertizat 4 (patru) dosare a produselor de uz fitosanitar și a 

fertilizanților. 

 și expertizat 1 (un) dosar cadastral cu privire la transmiterea și 

modificarea destinației terenului. 

 solicitarea Primăriei municipiului Chișinău, nr.06-111/72 din 22.01.2018 

referitor la condițiile de examinare de către Agenția Ecologică Chișinău 

a cazurilor ocupărilor ilegale de teren, proprietate publică municipală. 

 adresarea Primăriei mun. Bălți privind depășirea problemei create în 

mun. Bălți la gestionarea deșeurilor municipale. 

 adresarea doamnei Elena Nojac, locuitoare a or.Edineț, str.V.Stroescu, 

60 referitor la incomoditățile de trai cauzate de către cet. Lidia Scripnic 

prin întreținerea animalelor domestice în condiții insalubre, stocării 

dejecțiilor animaliere pe parcursul a mai multor ani pe teren neamenajat 

și referitor la acțiunile și deciziile Inspecției Ecologice Edineț în vederea 

soluționării problemei în cauză. 

 solicitarea referitor la delegarea persoanelor în scopul instruirii Grupului 

de lucru pentru agregarea şi aprobarea listei indicatorilor de 
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monitorizare a performanţelor sectorului de apă şi metodologiei de 

completare. 

 solicitarea Primarului Comunei Chişcareni privind condiţiile exploatării 

sondei arteziene de către IM ,,Servcom-Chişcăreni" şi atragerii la 

răspundere de către Inspecţia Ecologică Sîngerei a persoanei juridice, 

fără a fi propuse căi de remediere şi activitate în condiţiile legii. 

 

Transferuri efectuate:  

 suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice la  2 documentații de proiect – 17 000 lei. 

 

Primit:  

 primite 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. 

Participat: 

 la ședinţa privind examinarea cadrului legislativ- normativ ce 

reglementează procedura de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru 

folosinşă special. 

 

Expediat: 

 răspunsul la solicitarea nr. 79/102 din 29.01.2018 a S.A. 

„Termoelectrica” cu privire la coordonarea inventarierii emisiilor de 

poluanți de la sursele fixe de poluare situate pe teritoriul Centralei 

Electrice cu Termoficare, sursa 1 al „Termoelectrica” S.A.  

 răspunsul la solicitarea G.Ț. „Munteanu Nicolai” din str. Veteranilor, 11, 

s. Cojușna, r-nul Strășeni de a permite construcția traseului de 

aprovizionare cu apă din bazinul de acumulare din or. Vatra, mun. 

Chișinău pentru irigarea terenurilor agricole. 

 

Eliberat: 

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

1. „Construcția bazinului de acumulare a apei, com. Onești, r-nul Hîncești” 

al persoanei fizice Anatol Nastasiu. 

2.  „Stația de epurare a apelor uzate pentru orașul Glodeni (Etapa I)”, 

primăria or. Glodeni. 

3. „Stație multicarburant de alimentare a autovehiculelor în complex cu 

punct de umplere cu gaze lichefiate, mun. Bălți. s. Elizavetovca, 

extravilan”, al SRL. „Vero-Nadina”. 

4. „Rețele de apeduct  pentru aprovizionarea cu apă potabilă a s. Ulmu, r-

nul Ialoveni”, primăria satului Ulmu. 

 la solicitările Domnilor Savcenco Veaceslav, str. Alexandru Plămădeală, 

43, s. Puhăceni, r-nul Anenii Noi; Plămădeala Veaceslav, str. Romaniței, 

nr. 2, s. Puhăceni, r-nul Anenii Noi;  Balan Gheorghe, Balan Larisa str. 

Grenoble, nr. 130/2, mun. Chișinău copiile avizelor expertizei ecologice 

pentru următoarele proiecte de execuție: 

1. „Valorificarea zăcământului de nisip-prundiș „Puhăceni II” și 

recultivarea carierei, r-nul Anenii Noi”, Avizul expertizei ecologice de 

stat nr. 05-5-3674/1468 din 05.11.2010. 

2. „Valorificarea zăcământului de nisip-prundiș „Puhăceni II” și 
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recultivarea carierei, r-nul Anenii Noi”, Avizul expertizei ecologice de 

stat nr. 05-5-4336/1263 din 07.06.2013. 

3. „Valorificarea zăcământului de nisip-prundiș „Puhăceni II” (bl. III-C1 

IV-C1), r-nul Anenii Noi și recultivarea carierei”, Avizul expertizei 

ecologice de stat nr. 05-5-4579/269 din 20.02.2014. 

 la cererea  SRL „Dominic” nr. 40 din 21.02.2018 copiile Avizelor 

expertizei ecologice pentru proiectele de execuție solicitate: 

1. „Construcția stației de alimentarea cu gaz lichefiat pe traseul auto Brest-

Chișinău-Odesa, km. 724+050”, beneficiar S.A. „Frai” – Avizul 

expertizei ecologice de stat nr. 05-5-1298/536 din 17.08.1999. 

2. „Stația mobilă de alimentare cu gaz lichefiat de tip „SAAG-M1” în satul 

Slobozia Mare, jud. Cahul”, beneficiar S.R.L. „VIOVADA„ – Avizul 

expertizei ecologice de stat nr. 05-5-1817/209 din 28.02.2003. 

   

Efectuat: 

 deplasare în raionul Edineț privind efectuarea controlului la fața locului 

la adresarea doamnei Elena Nojac, locuitoare a or.Edineț, str.V.Stroescu, 

60 referitor la incomoditățile de trai cauzate de către cet. Lidia Scripnic 

prin întreținerea animalelor domestice în condiții insalubre, stocării 

dejecțiilor animaliere pe parcursul a mai multor ani pe teren neamenajat 

și referitor la acțiunile și deciziile Inspecției Ecologice Edineț în vederea 

soluționării problemei în cauză. 

 deplasări în rl Edineţ, Drochia, Bălţi privind petiţia doamnei E. Nojac 

referitor la scurgerea  apele uzate şi depozotitarea deşeurilor. 

 

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

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 298 

2 Finan- 

ciară 
 Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 92, 2 mii lei. 

 

3. 

Juridică Au examinat: 

 scrisoarea Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale privind 

informarea și întreprinderea acțiunilor în privința SRL „Evrascon 

Europe”, urmează a fi perfectat răspunsul în limitele competenței. 

 solicitarea Cancelariei de Stat privind prezentarea foilor de antet 

actualizate,  urmează a fi perfectat răspunsul în limitele competenței. 

 

Au participat: 

 la 19.02.2018 la ședința de judecată în Judecătoria Centru pe cauza 

contravențională SRL „Evrascon Europe” vs IES privind contestarea 

procesului verbal și a deciziei agentului constatator. 

 la 20.02.2018 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătorie Centru pe cauza 

contravențională Babii Antonina vs IES privind contestarea procesului 

verbal și a deciziei agentului constatator. 

  21.02.2018 la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei Rîșcani pe cauza 

civilă SRL „Natanol-Priorit” vs IES privind contestarea actului 

administrativ. 

 21.02.2018 la ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău pe 

cauza civilă Ionașco Alexandru vs IES privind recuperarea prejudiciului  

material și moral cauzat. 
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Vadim STÎNGACI, 

                                  Şef adjunct Inspectorat 
 

 

 

 

Ex. D. Osipov 

0-22-22-69-51                       

 la 21.02.2018 la ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău pe 

cauza civilă ÎM „Max Furniture” SRL vs IES privind contestarea actului 

administrativ. 

 la 22.02.2018 la ședinta de judecată în cadrul Judecătoriei Centru pe 

cauza contravențională SRL „Evrascon Europe” vs IES privind 

contestarea procesului verbal și a deciziei agentului constatator. 

 la 22.02.2018 la ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău pe 

cauza civilă AO ,,Ecocontact” vs IES privind actul administrativ. 

  la 22.02.2018 la ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău pe 

cauza civilă AO ,,Viitorul Verde” vs IES privind contestarea actului 

administrativ. 

 

Au perfectat: 

 cererea de apel motivat pe dosarul civil Ionașco Alexandru vs IES. 

 referința pe dosarul civil AO ,,Ecocontact” vs IES . 

 referința pe dosarul civil AO ,,Viitorul Verde” vs IES. 

 

Expertiza juridică: 

 a fost coordonată emiterea a circa 12 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, 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. 


