MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 13.04.2018 până la 19.04.2018
Vadim STÎNGACI, șef adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat;
tel: 226941; fax: 226915.
mediu@ies.gov.md; str. Constantin Tănase, 9

Nr.

1.

Compo
nenta
I.

Material descriptiv
Activități curente de mediu ale direcțiilor și secțiilor specializate ale IES.

a) Generalizarea activității subdiviziunilor IES, inclusiv A/I Ecologice.
Realizări Realizări mai importante din activitatea de bază:
totalizat• au fost încheiate 179 acte de inspectare;
oare
pe
• au fost încheiate 127 procese-verbale ( art.109 al.1 – ; art.109 al.5 –
Inspecto; art.109 al.3 – ; art.109 al.4 –7 ; art.111 –2 ; art.110 al.1 – ; art.110
rat.
al.2 – ; art.110 al.3 – ; art.112 – ; art.113 al.2 – ; art.113 al.5 – 8;
art.113 al.3 – 1; art.114 al.1 – 9; 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 –1 ; art.
116 al. 1 – 2; art.116 al.2 – 5; art.118 – ; art. 121 – ; art.122 al.1 –9;
art.122 al.2 – ; art.122 al.4 – ; art 123 – ; art 126 – 6; art.127 al.1 –5;
127 al.2 – ; art.128 al.1 – ; art. 128 al.2 – ; art. 120 – ; art. 135 – 1;
art.132 – ; art.136 –5 ; 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
– 6; art. 144 –1 ; art.146 – ; art.147 –1 ; art. 149 – ; art. 129 – ;
art.154 al.1 – 54; art.154 al.3 – ; art.152 al.2 – ; art.154 al.10 – ;
art.154 al. 11 –1; 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 48 643 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 128 750 lei.

În contextul campaniei de salubrizare a localităților în această
săptămînă au fost efectuate 51 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:
- 12 autorizații de tăiere a arborilor;
- 10 autorizații de degajare a substanțelor poluante în
atmosferă;
- 2 avize ale expertizei ecologice de stat.
• S-a participat în lucru a 23 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor și în lucru a 3 comisii de
recepție finală a obiectivelor.
• Au fost examinate și s-a răspuns la 29 petiții parvenite în
subdiviziunile IES în formă de plîngeri și semnale
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2.

1.

Cazuri
relevante
Articole,
emisiuni

Acțiuni și
măsuri
curente
de mediu.

În perioada 13 - 19 aprilie, 2018 cancelaria Inspectoratului Ecologic de
Stat a înregistrat 42 de documente la intrare dintre care 9 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului:
- 8 doc . direct prin curierul MADRM;
- 1 doc. Prin poșta electronică.
În urma analizei documentelor parvenite la Inspectorat prin intermediul
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului s-a stabilit că am
primit spre examinare:
a) Petiții – 9;
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului Ecologic de
Stat au fost perfectate 25 de scrisori, 6 dintre care în adresa Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
• Au fost efectuate 33 raiduri antibraconaj, încheiate12 procese-verbale
în cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 7 030 lei.
• au fost amplasate materiale pe site-ul IES.

Examinat:
• și expediat răspunsul cu propuneri în adresa Ministerului Economiei și
Infrastructurii la proiectul de Hotărîre a Guvernului „Cu privire la
aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat de gestionare
și eliberare a actelor permisive;
• și expediat răspunsul cu propuneri în adresa Ministerului Economiei și
Infrastructurii la proiectul de Hotărîre a Guvernului „Pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului Actelor
Permisive”;
• și expediat răspunsul în adresa Î.S. „ Vestmoldtransgaz” privind
necesitatea efectuării expertizei ecologice de stat pentru proiectul
preconizat „Conducta de Interconectare a Sistemului de Transport Gaze
Naturale din România cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din
Republica Moldova, faza II pe direcția Ungheni-Chișinău”;

• și expediat răspunsul la solicitarea SA „Apă-Canal Chișinău” privind coordonarea
valorilor limită admisibile de deversare pentru stația de epurare din s. Cruzești,
mun. Chișinău;
• și expediat răspunsul la solicitarea SRL „Beermaster Brewery”, mun. Bălți, str.
M. Sadoveanu, 35 privind permisiunea Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălți” de a utiliza
apa din sondele arteziene nr. 1, nr. 2. amplasate pe teritoriul întreprinderii de
producere a apei minerale și berii;
• și expediat răspunsul la sesizarea Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălți”, str. Cearupin, 1,
mun. Bălți privind solicitarea SRL „Beermaster Brewery” mun. Bălți, str. M.
Sadoveanu, 35 de a permite utilizarea apei din sondele arteziene nr. 1, nr. 2,
amplasate pe teritoriul întreprinderii, în procesul tehnologic de producerea berii;
• și prezentat răspuns la solicitarea Comisiei pentru Agricultură și Industrie

alimentară cu privire la apele subterane ale R. Moldova;
• și prezentat răspuns la sesizarea ÎM „Regia Apă Canal Bălți” cu privire la

posibilitatea obținerii AMFSA;
• petiția cet. Cotorobai N cu privire la incomoditățile de trai provocate de

către ÎI „Catană Ecaterina” din or. Ialoveni, str. P.Ștefănucă, 28;
• și expertizate 5 (cinci) dosare a produselor de uz fitosanitar și a

fertilizanților;
• solicitarea Secției investigarea fraudelor contra mediului și intereselor
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publice a Procuraturii Generale privind verificarea legalității excluderii
terenurilor din extravilanul s.Negrești, r-nul Strășeni cu numerele
cadastrale 8030303.405, 8030303.406, 8030303.103, 8030303.104 din
categoria terenurilor cu destinație agricolă;
• solicitarea Procuraturii Generale nr.24-24/18-235 din 05.04.2018, privitor
la excavarea și depozitarea ilegală a argilei, deversarea apelor reziduale în
lacul din extravilanul s.Hulboaca, com.Grătiește;
• solicitarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
referitor la prezentarea informației despre rezultatele controlului pe faptul
încălcării cerințelor securității ecologice de către factorii de decizie ai SRL
,,Expertlab” la proiectarea, amplasarea, construcția sau punerea în
exploatare, precum și exploatarea construcțiilor industriale, fapt ce a
prejudiciat mediul înconjurător;
• adresarea D-lui Ion Țîganaș referitor la procedura de distrugere a unui
lot de mărfuri contrafăcute în cantitate de 28 genți din materie pentru
femei;
• în limita competențelor, adresarea Primăriei mun.Bălți privind
acordarea asistenței în soluționarea problemei ce ține de gestionarea
deșeurilor municipale în mun.Bălți;
• și pregătit informația cu privire la starea solurilor ca patrimoniu - 22
aprilie, Ziua Pământului (text pentru ora ecologică).
Transfer:
• Suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 1 document de proiect – 2 394 lei.
Primit:
•

prin verificarea prealabilă a complexității documentației de proiect,
dispunerii de coordonările necesare, corespunderii normelor în baza
Instrucțiunii nr.188 din 10.09.02, p.2,3. din nota anexei 2 și expertiză
ecologică 1 proiect de execuţie:
1 .„Curățarea bazinului acvatic în satul Catranic, r-nul Fălești” al SRL „Brîuleț”.

Eliberat:
•

aviz al expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
1. „Obiectiv comercial, prestări servicii-spălătorie auto, dimensiuni 15,0x9,50
m, construcție tip P, pavilion comercial 4,0x5,0 m construcție cu caracter
provizoriu din str. Cantemir nr. 8, or. Ungheni” al persoanelor fizice Alcaz
Gheorghe, Alcaz Valentina.

Participat:
- la ședința Comisiei de experți pentru înregistrarea produselor
biodistructive, organizată de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției
Sociale.
Întocmit:
•

și transmisă Secretariatului Consiliului Economic de pe lîngă Prim-ministru,
informația privind actele permisive și cele confirmative din domeniul
construcțiilor eliberate de Inspectoratul Ecologic de Stat și structurile
teritoriale în luna martie, curent.
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b) Probleme de asistență și dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
2

3.

Resurse
umane
Financiară
Juridică

Numărul de personal - 298
• Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 29,2 mii lei.
Au examinat:
• Solicitarea Ministerului Economiei și Infrastructurii privind
implementarea prevederilor Legii privind reglementarea prin autorizarea
activității de întreprinzător, nr.160 din 22.07.2011, urmează a fi perfectat
răspunsul în limitele competenței.
Au perfectat:
•
•
•
•

Referința pe dosarul civil Jurja Nina vs IES.
Susțineri orale pe dosarul civil „Primăria Stăuceni” vs AEC.
Referința la apelul motivat SRL „Cobușcian Alexei” vs IES.
Recurs la încheierea pe dosarul civil SRL „Exfactor Grup” vs IES.

Au participat:
• La 17.04.2018 în ședința de judecată în Judecătoria Strășeni pe cauza
civilă Jurja Nina vs IES privind încasarea prejudiciului moral și material.
• La 18.04.2018 în şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Chișinău,
sediul Centru pe cauza contravențională Snegur Stepan vs AEC privind
contestarea procesului verbal și a deciziei agentului constatator.
• La 18.04.2018 în ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău pe
cauza civilă Htema Nelea vs AEC privind contestarea procesului verbal
și a deciziei agentului constatator.
• La 18.04.2018 în ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău pe
cauza contravențională Ouș Eremia vs AEC privind contestarea
procesului verbal și a deciziei agentului constatator.
• La 18.04.2018 în ședința de judecată în cadrul Judecătoriei Ungheni,
sediul Nisporeni pe cauza civilă Mătăsaru Anatol vs IES privind
contestarea actului administrativ.
• La 19.04.2018 în ședinta de judecată în cadrul Judecătoriei Chișinău,
sediul Rîșcani pe cauza civilă Primăria Stăuceni vs AEC privind
contestarea actului administrativ.
• La 19.04.2018 în ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău pe
cauza civilă SRL „Cobușcian Alexei” vs IES privind contestarea actului
administrativ.
• La 20.04.2018 în ședința de judecată în cadrul Judecătoriei Chișinău,
sediul Centru pe cauza civilă AO „Viitorul Verde” vs AEC privind
contestarea actului administrativ.
• La 20.04.2018 în ședința de judecată în cadrul Judecătoriei Chișinău,
sediul Centru pe cauza contravențională Podolean Ana vs AEC privind
contestarea procesului-verbal și a deciziei agentului constatator.
Expertiza juridică:
• A fost coordonată emiterea a circa 20 de acte administrative ale IES cu
asigurarea legalităţii acestora.
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1.

2. Planificarea activităților direcțiilor și secțiilor și celor comune cu A/I Ecologice
pentru săptămîna următoare.
Acțiuni
a) Activități cotidiene – conform Regulamentelor subdiviziunilor și al IES.
și măsuri
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.

Vadim STÎNGACI,
Șef adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat

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