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MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI 

MEDIULUI 

Perioada de raportare de la 29.09.2018  până  la 04.10.2018  
Gheorghe MANJERU, şeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului; 

tel: 226941; fax: 226915. 

mediu@ipm.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 160 acte de inspectare;  

• au fost încheiate  86  procese-verbale  ( art.109 al.1 – 1;  art.109 al.5 

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

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

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

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

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

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

– 4; 127 al.2 – 2; art.128 al.1 – ;   art. 128 al.2 –  ;  art. 120 – ;  art. 

135 – ;  art.132 – ; art.136 – 6;  art.137  – 1; art. 140 al. 1 – ;  art.141 

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

art.143 – 1;   art. 145 – ; art.146 – ; art.147 – 2;  art. 149 – ;  art. 129  

– ; art.154 al.1 –  33;  art.154 al.3 –  ; art.154 al.2 – ; art.154 al.10 – 1; 

art.154 al. 11 – ; 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 23 264 lei.  

• au fost înaintate amenzi în valoare de 67 600 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate 33 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: 

 -   10 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 - 6 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în    

atmosferă; 

-   8 avize ale expertizei ecologice de stat. 

• S-a participat în lucru a 13 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 1 comisie de 

recepţie finală a  obiectivelor. 

• Au fost examinate şi s-a răspuns la 29 petiţii parvenite în 

subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale 

           

 

 

 

mailto:mediu@ipm.gov.md


 

 

 

  2  

 

          În perioada 14 – 20 septembrie, 2018 cancelaria Inspectoratului Ecologic 

de Stat a înregistrat  44 de documente la intrare dintre care 12 au parvenit  spre 

examinare  prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului: 

        -  6 doc . direct prin curierul MADRM; 

        -  6 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 29 de scrisori, 8 dintre care în adresa Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

 Cazuri 

relevante 
• Au fost efectuate 42  raiduri antibraconaj, încheiate 27 procese-verbale 

în cadrul acestora, prejudiciul cauzat  mediului constituie 8 401 lei. 

2. Articole, 

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

 

 

 

1. 

 

 

Acţiuni şi 

măsuri 

curente       

de mediu. 

Examinat: 

• 2 (două) dosare cadastrale cu privire la modificare destinației terenului. 

• petiția dlui Ion Popa locuitor al s.Negureni, r-nul Telenești privind 

extragerea ilegală de nisip-prundiș din extravilanul s.Negureni, r-nul 

Telenești precum și ocuparea ilegală a unui teren de către cet.Gherasim 

Nicolae. 

• petiția privind incomoditățile de trai provocate in rezultatul deversării în 

emisar a apelor uzate de la statia de epurare biologică şi de la un local 

din localitatea Măgdăcesti, r- nul Criuleni. 

• proiectul privind Statia de epurare de tip ,,Zone umede construite” în 

satul Onişcani, r-nul Călăraşi. 

• proiectul privind apeduct şi canalizare, r-nul Cantemir, s.Capaclia. 

• 2 proiecte privind Aprovizionarea cu apă a s.Cernoleuca, r-nul 

Donduşeni. 

 

Transferuri efectuate:  

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

expertizei ecologice la  8 documentații de proiect – 33 998,00 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  4  proiecte  de execuţie. 

 

Participat: 

• la ședința Consiliului Republican Interdepartamental pentru aprobarea 

produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților. 

• la seminarul în cadrul programului TAIEX privind implementarea 

responsabilității extinse a producătorului organizat în cooperare cu 

Oficiul Prevenirea Poluării Mediului, Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului. 

• la ședința organizată de Comunitatea Practicienilor din sectorul cu apă si 

sanitație din Republica Moldova, managementul apelor uzate.  
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Expediat: 

• solicitarea către Cancelaria de Stat privind modificarea în Registru de 

Stat al Controalelor a denumirii ,,Inspectoratul Ecologic de Stat”  în 

,,Inspectoratul pentru Protecția Mediului” ca succesor de drepturi și 

obligații ale IES potrivit pct.2 din Hotărârea de Guvern nr.887 din 01 

noiembrie, 2017 cu privire la crearea Inspectoratului pentru Protecția 

Mediului. 

• răspunsul în adresa Ministerului Agriculturi, Dezvoltării Regionale și 

Mediului la indicația Guvernului Republicii Moldova prin care se 

solicită repetat examinarea demersului primăriei com. Gotești, r-nul 

Cantemir, privind eliberarea avizului pozitiv al Expertizei ecologice de 

stat la proiectul de execuție „Măsuri transfrontaliere de prevenire a 

proceselor de eroziune în localitatea Gotești, r-nul Cantemir. 

(Complexul-măsuri hidrotehnice antierozionale pe sectorul str. 

Grănicerilor)”. 

• răspunsul în adresa Ministerului Agriculturi, Dezvoltării Regionale și 

Mediului la solicitarea primăriei Sălcuța, r-nul Căușeni privind 

eliberarea avizului pozitiv al Expertizei ecologice de stat la proiectul de 

execuție „Stoparea extinderii râpii centrale (localitate), satul Sălcuța, r-

nul Căușeni”. 

• răspunsul la solicitarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale 

și Mediului referitor la examinarea proiectului Ordinului Agenției pentru 

Geologie și Resurse Minerale cu privire la aprobarea cuprinsului 

proiectului de execuție în baza cărui se efectuează extragerea rocilor 

sedimentare, a celor neconsolidate, a argilei nisipoase, a nisipului argilos 

până la adâncimea de 5 m, pentru construcția, reparația, modernizarea și 

extinderea drumurilor publice, a căilor ferate, a digurilor de protecție 

contra inundațiilor, pentru prevenirea, stoparea și lichidarea 

consecințelor proceselor geologice periculoase. 

• răspunsul la solicitarea Asociației Internaționale a Păstrătorilor Râului 

„Eco-Tiras” de a prezenta copia actelor permisive pentru utilizarea apei, 

care au fost eliberate persoanelor fizice și juridice din următoarele  

localități: Stăuceni, Tohatin, Budești, Bălțata, Cimișeni, Bălăbănești. 

• circulara în atenția subdiviziunilor teritoriale privind executarea 

Hotărârii Curții de Conturi la compartimentul resurse acvatice al 

Raportului Anual al IES. 

 

Eliberat: 

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

1. „Căsuțe de odihnă din or. Vadul lui Vodă. Baza de odihnă, mun. 

Chişinău” al SC „Scandis Grup” SRL. 

2. „Reutilarea stației de alimentare cu produse petroliere în stație 

multicarburant cu montarea punctului de alimentare a automobilelor cu 

gaz din r-nul Edineț, s. Brînzeni” al SRL „Carena Plus”. 

3. „Reutilarea stației de alimentare cu produse petroliere în stație 

multicarburant cu montarea punctului de alimentare a automobilelor cu 

gaz, r-nul Edineț, s. Brătușeni” al SRL „Carena Plus”. 

4. „Complex frigorific pentru păstrarea, sortarea și ambalarea fructelor din 

or. Criuleni” al Î. I. „Petru Balan”. 

5. „Reparația capitală a stației de epurare a apelor uzate  a fabricii de vin în 

s. Tigheci, r-nul Leova” al SRL „Fautor”. 
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6. „Reutilarea stației de alimentare cu produse petroliere în stație 

multicarburant cu montarea punctului de alimentare a automobilelor cu 

gaz  din or. Edineț, str. Iu. Gagarin, nr. 74 ” al SRL „Cancun Prim”. 

7. „Reutilarea stației de alimentare cu produse petroliere în stație 

multicarburant cu montarea punctului de alimentare a automobilelor cu 

gaz, mun. Edineț, str. V. Roșca, 178/a ” al SRL „Cancun Prim”. 

8. „Stație monobloc de alimentare a autovehiculelor cu gaze în complex cu 

stația de alimentare a automobilelor existentă, UTA Găgăuzia, s. 

Congazcicul de Jos, str. Sadovaia, 31” al SRL „Discon-Petrol”. 

• Autorizaţii pentru emisia poluanţilor în atmosferă (AEPA) pentru 3 

întreprinderi:  

BC ,,Moldova-Agroindbank” SA (2 sucursale). 

  ,,Starline Textile” SRL, str. 31 august, 72/2, or. Hîncești.  

 

Efectuat: 

• deplasare în or. Ungheni, str. Ungureanu cu privire la incomoditătile de 

trai provocate în urma activității dlui Moraru Oleg. 

 

Încheiat: 

• act de control complex privind incomoditătile de trai provocate în urma 

activităti dlui Moraru Oleg. 

 

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

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 298 

2 Finan- 

ciară 
• Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 25, 7 mii lei. 

 

3. 

Juridică Au examinat: 

• solicitarea Biroului Executorului Judecătoresc, Corolețcaia Lilia,  fiind  

perfectat răspunsul în limitele competenței. 

 

Au participat: 

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

Inspectoratul Ecologic de Stat, contestarea actului administrativ, 

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, 01-10-2018. 

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

dosar contravențional, contestarea procesului-verbal cu privire la 

contravenție, Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, 01-10-2018. 

•  în cadrul ședinței de judecată pe cazul  Ursu Ion vs AEC, dosar 

contravențional privind contestarea procesului-verbal, Judecătoria 

Chișinău, sediul Centru, 03-10-2018. 

•  în cadrul ședinței de judecată pe cazul  Gatman Nicolae vs AEC, dosar 

contravențional privind contestarea procesului-verbal, Judecătoria 

Chișinău, sediul Centru, 03-10-2018. 

•   în cadrul ședinței de judecată pe cazul Tuluș Elena vs AEC, dosar 

contravențional, privind contestarea procesului-verbal, Judecătoria 

Chișinău, sediul Centru, 03-10-2018. 

•   în cadrul ședinței de judecată pe cazul   SRL „Magic PC” vs AEC, dosar 

contravențional privind contestarea procesului-verbal, Judecătoria 

Chișinău, sediul Centru, 05-10-2018. 
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Gheorghe MANJERU, 

                                  Şeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. D. Osipov 

0-22-22-69-51                       

Au perfectat: 

• cererea de Apel împotriva Hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Rîscani, 

pe dosarul civil SRL „Pasana” vs IES privind anularea actului 

administrativ. 

• referința la doasarul civil AO ,,Viitorul Verde” vs Inspectoratul Ecologic 

de Stat. 

 

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. 


