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MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI 

MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  05.01.2018  până  la 11.01.2018 

 

Vadim STÎNGACI, șef adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat; 

tel: 226941; fax: 226915. 

mediu@ies.gov.md; str. Constantin Tănase,  9 

 

Nr. 

Compo

nenta 
Material descriptiv 

I. Activități curente de mediu ale direcțiilor și secțiilor specializate ale IES. 

 

a) Generalizarea activității subdiviziunilor IES, inclusiv A/I Ecologice. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări 

totalizat-

oare pe  

Inspecto-

rat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări mai importante din activitatea de bază: 

 au fost încheiate 116 acte de inspectare;  

 au fost încheiate 45 procese-verbale  ( art.109 al.1 – ;  art.109 al.5 – ; 
art.109 al.3 – ;  art.109 al.4 – ; art.111  – ;  art.110 al.1 – 1; art.110 

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

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

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

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

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

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

art. 135 – ;  art.132 – ; art.136 – ;  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.144 – 2 ;   art. 145 – ; art.146 – ; art.147 – ;  art. 

149 – ;  art. 129  – ; art.154 al.1 –  10;  art.154 al.3 –  ; art.152 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. 1 – 1; art. 337 -  ).  

 

 au fost prestate servicii contra plată în valoare de 49 502    lei.  

 au fost înaintate amenzi în valoare de 50 300 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităților în această 

săptămînă au fost efectuate 11 raiduri  de salubrizare în primării și 

localități. 

Alte activități au fost realizate în volum deplin pe măsura adresărilor 

beneficiarilor sau petiționarilor fără întîrziere. 

 În această perioadă s-au eliberat: 

 -   16 autorizații  de tăiere a arborilor; 

 - 10 autorizații de degajare a substanțelor poluante în    

atmosferă; 

- 1 autorizație de folosință specială a apei; 

-  6 avize ale expertizei ecologice de stat. 

 S-a participat în lucru a 21 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor și în lucru a 2 comisii de 

recepție finală a  obiectivelor. 

 Au fost examinate și s-a răspuns la 20 petiții parvenite în 

subdiviziunile IES în formă de plîngeri și semnale 
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         În perioada 06 – 11 ianuarie, 2018 cancelaria Inspectoratului Ecologic de 

Stat a înregistrat  43 de documente la intrare dintre care 8 au parvenit  spre 

examinare  prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului. 

         Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului Ecologic de 

Stat au fost perfectate 24 de scrisori, 2 dintre care în adresa Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

 Cazuri 

relevante 
 Au fost efectuate  21 raiduri antibraconaj, încheiate 7  procese-verbale în 

cadrul acestora, prejudiciul cauzat  mediului constituie 6 909 lei. 

2. Articole, 

emisiuni 
 au fost amplasate materiale pe site-ul IES. 

 

 

 

1. 

 

 

Acțiuni și 

măsuri 

curente       

de mediu. 

Examinat: 

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

fertilizanților; 

  și expertizat 3 (trei) dosare a produselor biodistructive; 

 1 (un) dosar cadastral cu privire la modificarea destinației terenului. 

 materialele parvenite de la Serviciul Investigarea Fraudelor Economice 

al SII al Inspectoratului de Poliție Ungheni, privind extragerea resurselor 

minerale de nisip din cariera amplasată în extravilanul s.Cetireni, r-nul 

Ungheni; 

 în limita competențelor statuate, petiția cet. Petru Guțu locuitorul mun. 

Chișinău, com. Băcioi, str. Chișinăului, 4 parvenită în adresa Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului referitor la formarea unei 

gunoiști neautorizate în com. Băcioi, adiacent terenului proprietate privată. 

 și s-a pregătit răspuns Deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, 

Doamnei Elena Bacalu privind petiția unui grup de locuitori ai satului Roșu din 

r-l Cahul ce are ca obiect verificarea legalității activității abatorului, care 

aparține Întreprinderii individuale ,,Tataru Petru"; 

 solicitarea (telefonogramă) către AE/IE cu privire la executarea 

ordinului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și 

Biroului Național de Statistică ,,Cu privire la aprobarea formularelor privind 

protecția mediului și a sistemului de colectare a acestora pentru anul 2018”; 

 s-a examinat petiția doamnei Anastasia Pomană cu privire la verificarea 

amplasării haznalei din zona de protecție a fântâni de mina din sat. Chetrosu, r-l 

Drochia. 

 demersul parvenit din partea primăriei com. Pînzăreni, r. Fălești privind 

autorizarea tăierii de curățire, fiind preconizată obţinerea unui volum de 47,5 

m3  masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător; 

 demersul parvenit din partea primăriei s. Costești, r. Ialoveni privind 

autorizarea tăierii de conservare rasă și regenerare, fiind preconizată obţinerea 

unui volum de 289,0 m3  masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

Transferuri efectuate:  

 suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice la 1 document de proiect – 6 300 lei.   

 

Primit:  

 prin verificarea prealabilă a complexității documentației de proiect, 
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dispunerii de coordonările necesare, corespunderii normelor în baza 

Instrucțiunii nr.188 din 10.09.02, p.2,3. din nota anexei 2 și expertiza 

ecologică ulterioară a 1  proiect de execuție: 
„Proiectarea rețelelor de alimentare cu apă a s. Tîrnova, r-nul Edineț”, 

primăria satului Tîrnova. 

 

Expediat: 

 răspuns la sesizarea Secției de urmărire penală a Inspectoratului de Poliție 

Criuleni cu privire la lichidarea încălcărilor de lege ce au dus la comiterea unor 

infracțiuni la CP. „Orizont-Extragere” din s. Pașcani, r-nul Criuleni; 

  răspuns la cererea  Î.I. „Cioclea Iu. C.”,  dacă e necesară  sau nu obținerea  

Autorizației de mediu pentru folosința specială a apei la forarea unei fîntîni de 

mină; 

 răspuns la solicitarea Agenției „Apele Moldovei” de a elibera Autorizația de 

mediu pentru folosința specială a apei în piscicultură pentru un an. 

 

Eliberat: 

  1 aviz al expertizei ecologice de stat  la proiectele de execuție: 
„Stație multicarburant de alimentare a autovehiculelor din str. Petricani, 86, or. 

Chișinău”  al SRL „Inconarm”.  

 

Efectuat: 

 ajutor consultativ metodologic cu  privire la metodica de calcul pentru 

întocmirea raportului anual privind protecția aerului atmosferic la 

Inspecțiile Ecologice Taraclia, Leova, Hîncești, Ocnița; 

 raportul nr.1 „Ocrotirea naturii”; 

 verificarea legalității îngrădirii terenului din str. Ștefan cel Mare nr.169, 

sectorul Buiucani, mun. Chișinău; 

 o deplasare în or. Soroca cu privire la legalitatea refuzului Autorizației 

de folosință a Apei. 

 sistematizarea informației privind volumul masei lemnoase autorizate 

spre recoltare și a tăierilor ilicite, depistate de IES în perioada anilor 

2015-2016. 

 

b) Probleme de asistență și dezvoltare. (Aparatul Central) . 

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 298 

2 Finan- 

ciară 
 Veniturile pentru săptămîna curentă constituie –  45,8 mii lei. 

 

3. 

Juridică Au examinat: 

 solicitarea Consiliului Municipal al Veteranilor,  urmează a fi perfectat 

răspunsul în limitele competenței; 

 solicitarea Inspectoratului de Poliție, sec. Ciocana, fiind perfectat 

răspunsul în limitele competenței; 

 solicitarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

privind prezentarea informației privind Strategia Națională de Integritate 

și Anticorupție pe anii 2017-2020 și Planului de Acțiuni, fiind perfectat 

răspunsul în limitele competenței. 

 

Au perfectat: 

 Susțineri verbale pe dosarul ÎIS „Acva-Nord” vs IES. 
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Vadim STÎNGACI, 

                                  Șef adjunct Inspectorat 
 

 

 
Ex. D. Osipov, 0-22-22-69-51                       

 Procuri pentru subdiviziunile teritoriale și aparatul cental al IES. 
 

Au participat: 

 la 09.01.2018 la ședința de judecată în Judecătoria Centru pe cauza civilă 

AO „Viitorul Verde” vs AE Chișinău privind contestarea actului 

administrativ; 

 la 11.01.2018 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Soroca pe 

cauza civilă ÎIS „Acva-Nord” vs IES privind contestarea actului 

administrativ; 

 la 11.01.2018 la ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău pe 

cauza contravențională Focșa Gheorghe vs IE Strășeni privind contestarea 

procesului verbal și a deciziei agentului constatator; 

 la 12.01.2018 la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei Centru pe 

cauza contravențională Roșca Andrei vs AE Chișinău privind contestarea 

procesului verbal și a deciziei agentului constatator. 

 

Expertiza juridică: 

 a fost coordonată emiterea a circa 21 acte administrative ale IES cu 

asigurarea legalității acestora. 

 

2. Planificarea activităților direcțiilor și secțiilor și celor comune cu A/I Ecologice 

pentru săptămîna următoare. 

1. Acțiuni 

și măsuri 

    a)  Activități cotidiene – conform Regulamentelor subdiviziunilor și al IES. 

    b)  Activități cu planificare concretă: 

      -  Examinarea petițiilor cu ieșire pe teren. 

      -  Elaborarea autorizațiilor de folosință specială a apei. 

        - Verificarea rapoartelor săptămînale cu privire la controalele planificate și 

inopinate. 

 

Text standard despre profilul instituției (cuprinde informații care ajută la definirea contextului în 

care respectiva organizație performează): 

 Denumirea organizației: Inspectoratul Ecologic de Stat 

 Structura organizatorică, principalele divizii, subsidiare: AE Chișinău, AE Bălți, AE Cahul, 

UTA Găgăuzia, IE Anenii Noi, IE Basarabeasca, IE Briceni, IE Cantemir, IE Cimișlia, 

IE Criuleni, IE Călărași, IE Căușeni, IE Dondușeni, IE Drochia, IE Dubăsari, IE 

Fălești, IE Florești, IE Edineț, IE Glodeni, IE Hîncești, IE Ialoveni, IE Leova, IE 

Nisporeni, IE Ocnița, IE Orhei, IE Rezina, IE Rîșcani, IE Ștefan Vodă, IE Sîngerei, IE 

Soroca, IE Strășeni, IE Șoldănești, IE Taraclia, IE Telenești, IE Ungheni. 

 locația sediului principal, telefon, fax, email: Chișinău, str. Constantin Tănase 9; 226941, 

226915, ies@mediu.gov.md 

 forma juridică de înregistrare, dacă există servicii prestate: Instituție publică (prestează 

servicii de mediu); 

 mărimea organizației, numărul angajaților: Instituție desconcentrată în teritoriu; 298 angajați. 


