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MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI 

MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  02.02.2018  până  la 08.02.2018 

 

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. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări 

totalizat-

oare pe  

Inspecto-

rat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări mai importante din activitatea de bază: 

 au fost încheiate 160 acte de inspectare;  

 au fost încheiate 52  procese-verbale  ( art.109 al.1 – ;  art.109 al.5 – 
; art.109 al.3 – ;  art.109 al.4 – ; art.111  – 1;  art.110 al.1 – ; art.110 

al.2 –  1; 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 – 1; art.114 al.3 – ;  

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

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

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

– ; 127 al.2 – ; art.128 al.1 – 1;   art. 128 al.2 –  3;  art. 120 – ;  art. 

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

al.1 – ; art.141 al.2 – ; art.142 al.1 – 1; art.142 al.2 – 10; art.142 al.3 – 

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

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

 

 au fost prestate servicii contra plată în valoare de 85 990  lei.  

 au fost înaintate amenzi în valoare de 60 750 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate 14 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: 

 -   60 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 - 27 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în    

atmosferă; 

-  2  avize ale expertizei ecologice de stat. 

 S-a participat în lucru a 34 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 9 comisii de 

recepţie finală a  obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 18 petiţii parvenite în 

subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale 
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          În perioada 02 - 09 februarie, 2018 cancelaria Inspectoratului Ecologic de 

Stat a înregistrat  49 de documente la intrare dintre care 13 au parvenit  spre 

examinare  prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului: 

        - 13 doc . direct prin curierul MADRM; 

          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 35 de scrisori, 5 dintre care în adresa Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

 Cazuri 

relevante 
 Au fost efectuate 37  raiduri antibraconaj, încheiate  16 procese-verbale 

în cadrul acestora, prejudiciul cauzat  mediului constituie 6 449 lei. 

2. Articole, 

emisiuni 
 au fost amplasate materiale pe site-ul IES. 

 

 

 

1. 

 

 

Acţiuni şi 

măsuri 

curente       

de mediu. 

Examinat: 

 demersul parvenit din partea Asociației ”Moldsilva” privind autorizarea 

tăierii de produse principale și produse secundare, fiind eliberate 30 

autorizații.  

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

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

fertilizanților. 

 1 (un) dosar cadastral cu privire la transmiterea și modificarea destinației 

terenului. 

 solicitarea SRL ,,Vanis-Prim” adresată Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului referitor la preluarea a 137 kg de 

mercur depozitate în spațiile din str. Meșterul Manole, 9, mun.Chișinău. 

 solicitarea organului de urmărire penală al Inspectoratului de Poliție 

Dubăsari privind desemnarea unui specialist din cadrul Inspectoratului 

Ecologic de Stat pentru a participa la efectuarea cercetării la fața locului 

a perimetrului minier (Ohrincea), partea de Est gestionată de SC 

,,Crioconstrucția” SA. 

 solicitarea Redacţiei ,,Revista Apelor" cu privire la prezentarea 

informaţiei necesare pentru editarea buletinului periodic ,,Cronica 

Apelor". 

 

Transferuri efectuate:  

 suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice la  2 documentații de proiect – 10 000 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 5 proiecte  de execuţie. 

 

Expediat: 

 răspunsul la solicitarea din 02.02.2018 a dlui Edu Eduard, domiciliat  

str. M. Drăgan, 30/8, ap. 6A, or. Chișinău cu privire la eliberarea 

avizului expertizei ecologice de stat la documentația de proiect 
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„Construcția unui complex agro-turistic cu sere, depozit și calea de 

acces, situat la km 5+9980, traseul R5 din s. Colonița, mun. Chișinău”. 

 răspunsul în adresarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale 

și Mediului la solicitarea publicației periodice „Natura” de a prezenta 

informația, privind construcția hidrocentralei pe r. Răut, s. Brânzenii 

Noi, r-nul Telenești (Beneficiar „Expert Lab” SRL). 

 preîntîmpinare Dlui Ceban Iurie, Director Direcţia nr.6 a Direcţiei 

generale pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova 

cu referire la cazul recent mediatizat de spălare  neautorizată a 

automobilului în curtea blocului administrativ ce apartine Cancelariei de 

Stat, din str. Constantin Tănase nr.9. 

 

Participat: 

 la 6 și 7 februarie 2018 la cea de a doua ședință (nr. 2/2018) a comisiei 

regionale în sectorul alimentarea cu apă și canalizare din Regiunea de 

Dezvoltare Nord - or. Bălți și Regiunea de Dezvoltare Sud - or. 

Cimișlia, organizată de Agenția de Cooperare Internațională a 

Germaniei (GIZ).  

 la ședința Consiliului Republican Interdepartamental pentru aprobarea 

produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților. 

 la ședinţa cu privire la instruirea Grupului de lucru pentru examinarea 

cadrului legislativ - normativ ce reglementează procedura de eliberare a 

autorizaţiei de mediu pentru folosinţă specială a apei şi elaborarea 

modificărilor necesare. 

 

Eliberat: 

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

1. „Reconstrucția stației multicarburant de alimentare a autovehiculelor și 

supraetajarea clădirii stației existente, UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, 

str. Lenin, 86/4” al SRL „Fortress”. 

2. „Reconstrucția stației de alimentare a autovehiculelor, UTA Găgăuzia, 

com. Etulia, s. Etulia” al SRL „Fortress”. 

 Autorizaţii pentru emisia poluanţilor în atmosferă (AEPA) pentru 2  

întreprinderi: 

1. SC „Frigoind” SRL, str. Vadul lui Vodă, 100, or. Chișinău. 

2. „Frio-Dins” SRL, str. Florilor, 1, or. Cricova, mun. Chișinău.  

 copiile Avizelor expertizei ecologice pentru proiectele de execuție 

solicitate la cererea SRL „Dominic” nr. 28 din 31.01.2018: 

 „Stația de aprovizionare cu gaze și combustibil lichid din s. Cărpineni, r-

nul Hîncești” al firmei „Daletas” – Avizul expertizei ecologice de stat 

nr. 05-5-1112/436 din 12.06.1998. 

 „Stația de alimentare a automobilelor și buteliilor cu gaz lichefiat în 

com. Sărata Nouă, jud. Lăpușna” al S.R.L. „MSM-Petrol” – Avizul 

expertizei ecologice de stat nr. 05-5-1372/128 din 17.03.2000. 

 „Stația de alimentare cu gaz lichefiat pe traseul Chișinău-Tighina, or. 

Sângera, mun. Chișinău” al S.R.L. „LeoncoInterGaz” – Avizul 

expertizei ecologice de stat nr. 05-5-1620/304 din 22.04.2002. 

 copia Avizului expertizei ecologice de stat pentru proiectul de execuție 

solicitat: „Stația de deservire tehnică și stația de alimentare cu gaz 

lichefiat pe str. Grădina Botanică” (obiectul nr. 1472) elaborat în anul 

2001 de Institutul de Proiectări „Urbanproiect”, beneficiar  S.R.L. 
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„Șans”, la cererea SRL „Șans” nr. 01 din 02.02.2018. 

 

Încheiat: 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Focșa Alexandru pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind tăierea ilegală sau 

vătămarea arborilor și arbuștilor  în temeiul art. 122 alin. (1), Cod 

contravenţional al R Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 

1500 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Andreev Serghei pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind tăierea ilegală sau 

vătămarea arborilor și arbuștilor  în temeiul art. 122 alin. (1), Cod 

contravenţional al R Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 

1500 lei.  

 un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Tivirenco Viorel pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind tăierea ilegală sau 

vătămarea arborilor și arbuștilor  în temeiul art. 122 alin. (1), Cod 

contravenţional al R Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 

1500 lei.   

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Alcaz Gh. pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia 

fondului cinegetic în temeiul art. 128 alin. (2) Cod contravenţional al R 

Moldova, fiindu-i aplicată amendă în mărime de  3000 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Bulmaga V. pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia 

fondului cinegetic în temeiul art. 128 alin. (1) Cod contravenţional al R 

Moldova, fiindu-i aplicată amendă în mărime de  700 lei. 

 

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

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 298 

2 Finan- 

ciară 
 Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 61, 8 mii lei. 

 

3. 

Juridică Au examinat: 

 solicitarea executorului judecătoresc Botnaru Pavel privind informarea 

încetării procedurii de executare, fiind perfectat răspunsul în limitele 

competenței. 

 solicitarea Serviciului Piscicol privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu 

privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informațional 

Automatizat „e-Pescuit”,  fiind perfectat răspunsul în limitele 

competenței. 

 

Au participat: 

 la 05.02.2018 la ședința de judecată în Judecătoriei Soroca pe cauza civilă 

ÎIS „Acva Nord” vs IES privind contestarea actului administrativ. 

 la 07.02.2018 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîșcani pe 

cauza contravențională Luțenco Victor vs IES privind contestarea 

procesului verbal și a deciziei agentului constatator. 

 la 07.02.2018 la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei Centru pe 

cauza contravențională SRL „Evrascon Europe” vs IES privind 

contestarea procesului verbal și a deciziei agentului constatator. 
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 la 07.02.2018 la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei Buiucani pe 

cauza civilă Străisteanu Gheorghe vs IES privind recuperarea 

prejudiciului cauzat material. 

 la 08.02.2018 la ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău pe 

cauza civilă AO ,,Ecocontact” vs IES privind contestarea actului 

administrativ. 

 la 08.02.2018 la ședinta de judecată în cadrul Judecătoriei Buiucani pe 

cauza civilă ÎM SRL „Zenorff”  vs IES privind contestarea actului 

administrativ. 

 la 08.02.2018 la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei Centru pe 

cauza civilă Olteanu Constantin vs IES privind repararea prejudiciului 

material și moral. 

 

Au perfectat: 

 cererea de recurs pe dosarul contravențional Magla Angela vs IES. 

 procuri pentru subdiviziunile teritoriale IE Fălești, IE Soroca. 

 referința pe dosarul civil ÎM SRL „Zenorff”  vs IES. 

 susțineri orale pe dosarul civil ÎIS „Acva Nord” vs IES. 

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

 

Expertiza juridică: 

 a fost coordonată emiterea a circa 17 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. 
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Vadim STÎNGACI, 

                                  Şef adjunct Inspectorat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. D. Osipov 

0-22-22-69-51                       

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. 


