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MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI 

MEDIULUI 

Perioada de raportare de la 15.06.2018  până  la 22.06.2018 

 

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 190 acte de inspectare;  

• au fost încheiate 117  procese-verbale  ( art.109 al.1 – 1;  art.109 al.5 

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

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

al.4 – ;  art.113 al.5 – ; art.114 al.1 – 3; art.114 al.2 – 6; art.114 al.3 – 

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

116 al. 1 – 2; art.116 al.2 – 5;  art.119 al.11  – 2;  art. 121  – ; art.122 

al.1 – 7;  art.122 al.2 – 4;  art.122 al.4 – ; art 123 – ; art 126 – 2; 

art.127 al.1 – 3; 127 al.2 – ; art.128 al.1 – ;   art. 128 al.2 –  4;  art. 

120 – ;  art. 135 – ;  art.132 – ; art.136 – 5;  art.137  – ; art. 140 al. 1 – 

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

art.142 al.3 – 2;  art.143 – ;   art. 144 – 1; art.146 – ; art.147 – 3;  art. 

149 – ;  art. 129  – ; art.154 al.1 –  35;  art.154 al.3 –  ; art.154 al.2 – ; 

art.154 al.10 – 4; art.154 al. 5 – 2; art.155 al.1 –  2;   art.153 – 9; 

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

-  ).  

 

• au fost prestate servicii contra plată în valoare de 58 865 lei.  

• au fost înaintate amenzi în valoare de 142 550 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate 22 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: 

 -   24 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 - 29 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în    

atmosferă; 

-   7 autorizații de folosință specială a apei; 

-   2 avize ale expertizei ecologice de stat. 

• S-a participat în lucru a 26 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 32 petiţii parvenite în 

subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale 
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          În perioada 15-21 iunie, 2018 cancelaria Inspectoratului Ecologic de Stat 

a înregistrat 63 de documente la intrare dintre care 12 au parvenit  spre 

examinare  prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului: 

        - 11 doc . direct prin curierul MADRM; 

        -  1 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 – 12; 

          Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului Ecologic de 

Stat au fost perfectate 41 de scrisori, 11 dintre care în adresa Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

 Cazuri 

relevante 
• Au fost efectuate 19  raiduri antibraconaj, încheiate 9  procese-verbale în 

cadrul acestora, prejudiciul cauzat  mediului constituie 122 239 lei. 

2. Articole, 

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

 

 

 

1. 

 

 

Acţiuni şi 

măsuri 

curente       

de mediu. 

Examinat: 

• interpelarea Domnului Adrian Lebedinschi, Deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova privind incomoditățile de trai provocate locuitorilor 

blocului locativ din str.Onisifor Ghibu, 7/1, mun.Chișinău prin 

amplasarea recipientelor pentru depozitarea temporară a deșeurilor de 

către SRL ,,Linella” în str.Onisifor Ghibu, 7/2, mun.Chișinău. 

• adresarea SRL ,,Eco Recycling” referitor la distrugerea mărfii 

contrafăcute, deținută de către Serviciul Vamal (încălțăminte sport, 

articole vestimentare și costume sport) cu depozitarea ulterioară a 

deșeurilor nepericuloase rezultate la depozitul autorizat de deșeuri. 

• adresarea SRL ,,Glorin Inginering” referitor la distrugerea și eliminarea 

a 26 tone de praf de spălat contrafăcut. 

• solicitarea ÎS ,,Stațiunea Didactico-Experimentală din Stăuceni” privind 

modul și condițiile de utilizare a terenului cu nr. cadastral 3153217442 

din.s.Stăuceni, mun.Chișinău, arendat de către SC ,,Metropolitan 

Imobil” SRL. 

• petiția Doamnei Alexandra Nicolaeva referitor la depozitarea abuzivă a 

deșeurilor în str.Serii, 41-45, or.Soroca. 

• solicitarea dnei Alina Zotea-Durnea, Deputat în Parlamentul  R Moldova 

cu privire la starea țevilor de canalizare din regiunea r. Bîc. 

• solicitarea serviciului Schimbarea Climei referitor la prezentarea 

rapoartelor statistice 1- Ozon. 

• petiția cet. Crucerescu Anatolie referitor la deversările de ape uzate şi 

deşeuri menajere din curtea vecinului Ciobanu Iurie. 

• adresarea către IE Drochia referitor la petiţia cet.Pavlic Valentina 

referitor la inacţiunile/acţiunile insuficiente a persoanelor cu funcţii de 

răspundere din cadrul Inspecţiei Ecologice Drochia faţă de cazurile 

deversării apelor uzate menajere şi pluviale pe terenul din  str. 

Testemiţeanu 19, or. Drochia. 

• și aplicat aprobarea tăcită la Serviciul Protecției Civile și Situații 

Excepționale în sistemul ghișeului unic pentru eliberarea în termen a 

Autorizațiilor de mediu pentru folosința specială  a apei pentru  22 
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solicitări din Inspecțiile Ecologice:  Basarabeasca, Glodeni, Dondușeni, 

Florești, Ocnița, , Leova, Drochia, Rîșcani, Nisporeni, Dubăsari, Ștefan 

Vodă, Ialoveni, Briceni, Cimișlia, Ungheni, Taraclia, Orhei; AE 

Chișinău, Cahul,  Găgăuzia. 

 

Transferuri efectuate:  

• suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice la  1 documentație de proiect –5000 lei.  

 

Participat: 

• la ședința Consiliului Republican Interdepartamental pentru aprobarea 

produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților. 

• la ședinţa organizată de MADRM privind ,,Studiul Diagnosticul referitor 

la  securitatea apei în R Moldova”. 

 

Eliberat: 

• aviz al expertizei ecologice de stat  la proiectul de execuţie: 

1. „Reutilarea stației de depozitare și distribuire a gazelor petroliere 

lichefiate existentă provizoriu, în limitele terenului privat, mun. 

Chișinău, sect. Buiucani, str. Feroviarilor 1/1” al SRL „Vero-Nadina”. 

• Autorizaţii pentru emisia poluanţilor în atmosferă (AEPA) pentru 2 

întreprinderi:  

1. Cooperativa Agricolă de Producție „Glia”, s. Pleșeni, r-nul Cantemir. 

2. SRL ,,Petrom-Moldova”, str. Bulgară, 19/A, or. Bălți. 

 

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

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 298 

2 Finan- 

ciară 
• Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 38, 3 mii lei. 

 

3. 

Juridică Au examinat: 

• cererea de chemare în judecată înaintată de către AO ,,Viitorul verde” 

către IES,  fiind perfectată referință. 

• solicitarea Cancelariei de Stat a R Moldova privind modernizarea 

serviciilor public, si desemnarea unei persoane responsabile pe segment, 

fiind perfectat răspunsul în limitele competenței. 

• metodologia controalelor de stat. 

 

Au participat: 

• în cadrul ședinței de judecată pe cauza SA ,,Art Vest” vs IES, dosar 

contravențional, contestarea procesului-verbal, Judecătoria Chișinău, 

sediul Rîșcani, 18-06-2018. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cauza ,,Gonvaro Con” SRL vs AEC, IES, 

dosar contravențional, contestarea procesului-verbal, Judecătoria 

Chișinău, sediul Centru, 18-06-2018. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cauza ,,Acva Nord” vs IES, dosar civil, 

contestarea actului administrativ, Curtea de Apel Bălți, sediul Central, 19-

06-2018. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cauza ,,Exfactor Grup” SRL vs IES, 

dosar civil, recuperarea prejudiciului cauzat mediului, Curtea de Apel 
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Chișinău, 19-06-2018. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cauza Condratiev Ghenadie vs AEC, 

dosar contravențional privind contestarea procesului-verbal, Judecătoria 

Chișinău, sediul Centru, 19-06-2018.  

• în cadrul ședinței de judecată pe cauza SRL „Crioconstrucția” vs IES, 

dosar civil privind contestarea actului administrativ, Curtea de Apel 

Chișinău, 19-06-2018. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cauza Moraru Vasile vs AEC, dosar 

contravențional privind contestarea procesului-verbal, Curtea de Apel 

Chișinău, sediul Central, 19-06-2018.  

• în cadrul ședinței de judecată pe cauza Condratiev Ghenadie vs AEC, 

dosar contravențional privind contestarea procesului-verbal, Curtea de 

Apel Chișinău, sediul Central, 19-06-2018. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cauza Șargu Daniel vs AEC, dosar 

contravențional privind contestarea procesului-verbal, Curtea de Apel 

Chișinău, sediul Central, 19-06-2018.  

• în cadrul ședinței de judecată pe cauza Podolean Ana vs AEC, dosar 

contravențional privind contestarea procesului-verbal, Curtea de Apel 

Chișinău, sediul Central, 19-06-2018.  

• în cadrul ședinței de judecată pe cauza Samsonov Valeri vs AEC, dosar 

contravențional privind contestarea procesului-verbal, Curtea de Apel 

Chișinău, sediul Central, 19-06-2018. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cauza Snegur Stepan vs AEC, dosar 

contravențional privind contestarea procesului-verbal Curtea de Apel 

Chișinău, sediul Central, 19-06-2018. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cauza Străisteanu Gheorghe vs AEC, IES 

dosar civil privind recuperarea prejudiciului moral, Curtea de Apel 

Chișinău, sediul Central, 20-06-2018. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cauza SRL „Irida” vs Inspectoratul 

Ecologic de Stat, dosar civil contestarea actului administrativ Curtea de 

Apel Chișinău, 20-06-2018.  

• în cadrul ședinței de judecată pe cauza Lealin Iuri vs Primăria com. 

Stăuceni, intervenient accesoriu AEC, dosar civil, contestarea actului 

administrativ, Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, 20-06-2018. 

•  în cadrul ședinței de judecată pe cauza Jurja Nina vs IES, dosar civil, 

privind recuperarea prejudiciului material, moral, Judecătoria Strășeni, 

sediul Centru, 20-06-2018. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cauza ,,Spectrum Consgrup” vs IES, 

dosar contravențional, contestarea procesului-verbal cu privire la 

contravenție, Judecătoria Chișinău, sediu Rîșcani, 20-06-2018. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cauza ,,Apartament Confortabil” SRL vs 

IES, AEC, dosar contravențional, contestarea procesului-verbal, 

Judecătoria Chișinău, sediul Centru, 21-06-2018. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cauza ,,Building Astrom” SRL vs IES 

dosar de insolvabilitate, recuperarea plăților pentru mediu, Judecătoria 

Chișinău, sediul Centru, 21-06-2018. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cauza ACC 310 vs AEC, IES, dosar 

contravențional, contestarea procesului-verbal, Judecătoria Chișinău, 

sediul Centru, 22-06-2018. 

 

Au perfectat: 
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Vadim STÎNGACI, 

                                  Şef adjunct Inspectorat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. D. Osipov 

0-22-22-69-51                       

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

• referința la SRL ,,Apartament Confortabil” vs IES. 

• recurs la cauza contravențională Șargu Daniel vs AEC. 

• referința CSJ la dosarul SRL ,,Pro Alfa” vs IES. 

• recurs la cauza contravențională Moraru Vasile vs AEC. 

•  ordine în colaborare cu Secția Resurse umane. 

 

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. 


