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MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI 

MEDIULUI 

Perioada de raportare de la 13.07.2018  până  la 19.07.2018  
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. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări 

totalizat-

oare pe  

Inspecto-

rat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Realizări mai importante din activitatea de bază: 

• au fost încheiate 165 acte de inspectare;  

• au fost încheiate 66  procese-verbale  ( art.109 al.1 – ;  art.109 al.5 – 

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

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

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

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

116 al. 1 – ; art.116 al.2 – 4;  art.118  – ;  art. 121  – ; art.122 al.1 – 6;  

art.122 al.2 – 3;  art.122 al.4 – ; art 123 – ; art 126 – ; art.127 al.1 – ; 

127 al.2 – ; art.128 al.1 – ;   art. 128 al.2 –  ;  art. 120 – ;  art. 135 – 1;  

art.132 – ; art.136 – 7;  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 – 1;  

art.143 – 1;   art. 144 – 1; art.146 – ; art.147 – 2;  art. 149 – ;  art. 129  

– ; art.154 al.1 –  18;  art.154 al.5 – 1; art.154 al.2 – ; art.154 al.10 – ; 

art.154 al. 11 – 3; art.155 al.1 –  ;   art.153 – ; art.156 – ; art.181 – ;  

art.182 - ; art. 349 - ; art. 95 al. 2 – ; art. 337 -  ).  

 

• au fost prestate servicii contra plată în valoare de 54 415 lei.  

• au fost înaintate amenzi în valoare de 98 800 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate 26 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: 

 -   11 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 - 25 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în    

atmosferă; 

-   18 autorizații de folosință specială a apei; 

-  2 avize ale expertizei ecologice de stat. 

• S-a participat în lucru a 24 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 2 comisii de 

recepţie finală a  obiectivelor. 

• Au fost examinate şi s-a răspuns la 38 petiţii parvenite în 

subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale 

          

          În perioada 13– 19 iulie, 2018 cancelaria Inspectoratului Ecologic de Stat 

a înregistrat 58 de documente la intrare dintre care 11 au parvenit  spre 

mailto:mediu@ies.gov.md


 

 

 

  2  

 

examinare  prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului: 

        - 9 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 – 3; 

b) Demersuri – 8. 

          Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului Ecologic de 

Stat au fost perfectate 51 de scrisori, 11 dintre care în adresa Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

 Cazuri 

relevante 
• Au fost efectuate  20 raiduri antibraconaj, încheiate  11 procese-verbale 

în cadrul acestora, prejudiciul cauzat  mediului constituie 6 816 lei. 

2. Articole, 

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

 

 

 

1. 

 

 

Acţiuni şi 

măsuri 

curente       

de mediu. 

Examinat: 

• expertizat 4 (patru) dosare a produselor de uz fitosanitar înaintate spre 

reomologare. 

• adresarea SRL ,,NEW FACTOR” referitor la procedura de distrugere a 

bunurilor materiale contrafăcute, produse conexe de tutun (tutun pentru 

narghelea). 

• solicitarea Centrului Analitic Independent Expert-Grup referitor la 

prezentarea unor informații pe un șir de întrebări pentru realizarea unui 

studiu cu scopul evaluării oportunității și necesitatea modificării actelor 

legislative în vigoare pentru reglementarea utilizării „Gropilor de 

împrumut” în vederea asigurării cu substanțe minerale utile necesare 

pentru construcția și reabilitarea drumurilor din Republica Moldova și 

diminuării impactului asupra mediului. 

• proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege 

pentru modificarea și completarea anexei nr.1 la Legea nr.160/2011 

privind reglementarea prin autorizație a activității de întreprinzător. 

• adresarea SRL ,,RUB-PET” referitor la procedura de distrugere a unui 

lot de mărfuri contrafăcute în cantitate de 54 pijamale pentru bărbați 

(dreptul protejat-marca comercială GUCCIO GUUCI). 

• plîngerea unui grup de locuitori din bd.Alba Iulia și str.Vișinilor din 

mun.Chișinău privind legalitatea lucrărilor de construcție desfășurate în 

bd.Alba lulia, 128 şi 130, mun.Chişinău. 

• adresarea Primăriei mun.Bălți privind soluționarea problemei depozitării 

deșeurilor municipale ale mun.Bălți. 

• demersul dlui Mihail Ursu, Primar al s.Cotiujeni, r-nul Briceni privind 

explotarea depozitului de deșeuri municipale al or.Briceni în 

extravilanul s.Cotiujeni, r-nul Briceni. 

• și înaintat propuneri în adresa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului la proiectul „Regulamentul privind supravegherea 

efectuării lucrărilor de întreținere a căilor navigabile interne (menținerea 

șenalului navigabil) și  a sectoarelor navigabile transfrontaliere”. 

• și înaintat propuneri în adresa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului la proiectul Ordinului MADRM referitor la 

efectuarea procedurilor privind evaluarea strategică de mediu. 

 



 

 

 

  3  

 

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  5  proiecte  de execuţie. 

 

Participat: 

• la ședința Consiliului Republican Interdepartamental pentru aprobarea 

produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților. 

• la ședință la Biroul Național de Statistică cu tema: Examinarea lucrărilor 

incluse în ,,Proiectul Programul lucrărilor statistice pe a. 2019”.  

 

Expediat: 

• răspuns la petiția dnei Cucerescu Anatolie cu privire la incomoditățile de 

trai provocate de vecini prin exploatarea haznalei. 

• răspunsul la solicitarea cabinetului avocatului Sergiu Balaur de al 

informa, care sunt actele permisive eliberate de MADRM și 

subdiviziunile sale necesare pentru desfășurarea activității de producere 

a băuturilor răcoritoarea nealcoolice, apei minerale, îmbutelierea apei. 

 

Eliberat: 

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

1. „Rețele de alimentare cu apă a satului Dondușeni, r-nul Dondușeni”, 

primăria satului Dondușeni. 

2. „Construcția bazinului de apă amplasat în hotarele administrativ-

teritoriale ale primăriei com. Onișcani, raionul Călărași”, primăria 

comunei Onișcani. 

 

Efectuat: 

• deplasare în or. Vadul lui Vodă privind verificarea implementării 

proiectului Construcția canalizării fecaloid-menajere din cartierul 

locativ, or. Vadul lui Vodă. Act de control la compartimentul complex. 

• deplasare la IE Criuleni, IE Dubăsari pentru acordarea ajutorului 

metodic în procesul de eliberarea a autorizației de mediu pentru 

folosința specială a apei  (AMFSA) prin sistemul ghișeului unic.  

 

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

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 298 

2 Finan- 

ciară 
• Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 34, 8 mii lei. 

 

3. 

Juridică Au examinat: 

• solicitarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind 

avizarea proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea 

Metodologiei privind controlul de stat în baza riscurilor pentru domeniul 

securității și sănătății în muncă, fiind perfectat avizul în limitele 

competenței. 

• solicitarea Arhivei raionale de stat, or.Comrat privind prezentarea 

informației, urmează a fi perfectat răspunsul în limitele competenței. 
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Au participat: 

• în cadrul ședinței de judecată pe cauza AO ,,Viitorul Verde” vs 

Inspectoratul Ecologic de Stat, AEC, contestarea actului administrativ, 

Judecătoria Chișinău, sediul Centru, 16-07-2018. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cauza SRL „Iunitex” vs AEC, dosar 

contravențional privind contestarea procesului-verbal, Curtea de Apel 

Chișinău, 17-07-2018. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cauza Lupu Nicolae vs AEC, contestarea 

procesului-verbal cu privire la contravenție și a deciziei agentului 

constatator, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, 18-07-2018. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cauza AO ,,Viitorul Verde” vs 

Inspectoratul Ecologic de Stat, contestarea actului administrativ, 

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, 18-07-2018. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cauza Ouș Eremia vs AEC, IES, 

examinarea abaterii neautorizate de la proiectul de organizare a 

teritoriului, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, 18-07-2018. 

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

privind recuperarea prejudiciului material, moral, Judecătoria Strășeni, 

sediul Centru, 19-07-2018. 

 

Au perfectat: 

• susțineri verbale pe dosarul civil Jurja Nina vs IES. 

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

 

Expertiza juridică: 

• a fost coordonată emiterea a circa 30 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. 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. 
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Vadim STÎNGACI, 

                                  Şef adjunct Inspectorat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. D. Osipov 

0-22-22-69-51                       


