MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 23.02.2018 până la 02.03.2018
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 168 acte de inspectare;
oare
pe
 au fost încheiate 69 procese-verbale ( art.109 al.1 – ; art.109 al.5 –
Inspecto; art.109 al.3 – 1; art.109 al.4 – ; art.111 – ; art.110 al.1 – ; art.110
rat.
al.2 – 6; art.110 al.3 – ; art.112 – ; art.113 al.3 – 1; art.113 al.4 – ;
art.113 al.5 – ; art.114 al.1 – ; 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
– 1; art.116 al.2 – 5; art.118 – ; art. 121 – ; art.122 al.1 – 27;
art.122 al.2 – ; art.122 al.4 – ; art 123 – ; art 126 – 3; art.127 al.1 –
1; 127 al.2 – ; art.128 al.1 – 2; art. 128 al.2 – 1; art. 120 – ; art.
135 – 1; art.132 – ; art.136 – 1; art.137 – ; art. 140 al. 1 – ; art.141
al.1 – ; art.141 al.2 – ; art.142 al.1 – 5; art.142 al.2 – 2; art.142 al.3 –
1; art.143 – ; art. 144 – 2; art.146 – 1; art.147 – ; art. 149 – ; art.
129 – ; art.154 al.1 – 7; art.154 al.3 – ; art.154 al.2 – ; art.154 al.10
– 2; art.154 al. 11 – ; art.155 al.1 – ; art.153 – ; art.156 – ; art.181 –
; art.182 - ; art. 349 - ; art. 95 al. 1 – ; art. 337 - ).



au fost prestate servicii contra plată în valoare de 95 411 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 112 950 lei.

În contextul campaniei de salubrizare a localităților în această
săptămână au fost efectuate 17 raiduri de salubrizare în primării și
localități.
Alte activități au fost realizate în volum deplin pe măsura adresărilor
beneficiarilor sau petiționarilor fără întârziere.
 În această perioadă s-au eliberat:
- 27 autorizații de tăiere a arborilor;
- 23 autorizații de degajare a substanțelor poluante în
atmosferă;
- 6 avize ale expertizei ecologice de stat.
 S-a participat în lucru a 29 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor și în lucru a 9 comisii de
recepție finală a obiectivelor.
 Au fost examinate și s-a răspuns la 18 petiții parvenite în
subdiviziunile IES în formă de plângeri și semnale
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2.

1.

Cazuri
relevante
Articole,
emisiuni

Acțiuni și
măsuri
curente
de mediu.

În perioada 23 februarie - 02 martie, 2018 cancelaria Inspectoratului
Ecologic de Stat a înregistrat 58 de documente la intrare dintre care 13 au
parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului:
- 8 doc . direct prin curierul MADRM;
- 5 doc. prin poșta electronică.
În urma analizei documentelor parvenite la Inspectorat prin intermediul
Ministerului Mediului s-a stabilit că am primit spre examinare:
a) Petiții – 13;
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului Ecologic de
Stat au fost perfectate 41 de scrisori, 10 dintre care în adresa Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
 Au fost efectuate 35 raiduri antibraconaj, încheiate 24 procese-verbale
în cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 18 759 lei.
 au fost amplasate materiale pe site-ul IES.

Examinat:
 solicitarea parvenită de la Deputatul în Parlamentul Republicii Moldova,
Lebedinschi Andrian privind calitatea apei lacului de acumulare
Ghidighici și a rîului Bîc ;
 solicitarea Centrului de Cooperare Polițienească Internațională privind
delegarea unei persoane din cadrul IES pentru participarea la întrunirea
operațională din or. Haga;
 solicitarea Companiei Rikipal, producător autohton referitor la un șir de
deficiențe de ordin administrativ și economic la desfășurarea activității
de producere a peletilor din lemn;
 și expertizate 2 (două) dosare a produselor biodistructive;
 și expertizat 1 (un) dosar cadastral cu privire la modificare destinației
terenului;
 solicitarea Secției Investigarea Fraudilor contra mediului și intereselor
publice a Procuraturi Generale, privind verificarea legalității excluderii
terenurilor din extravilanul s.Negrești, r-nul Strășeni;
 solicitarea Domnului Adrian Lebedinschi, Deputat în Parlament
Republicii Moldova, referitor la lista depozitelor de deșeuri (autorizate
și neautorizate) care existau pe teritoriul Republicii Moldova până în
anul 1995;
 adresarea Consiliului mun. Chișinău privind ocuparea ilegală a unui
teren cu suprafața de 3,89 m2, proprietate municipală, din str.
Fântânilor, 32 de către cet. Vladimir Poltaveț;
 demersul Consiliului comunal Gotești, r-nul Cantemir referitor la
întreprinderea măsurilor de stopare a proceselor geologice periculoase
din localitate.
Transferuri efectuate:
 suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 1 document de proiect – 1494 lei.
Primit:
 primite prin verificarea prealabilă a complexității documentației de
proiect, dispunerii de coordonările necesare, corespunderii normelor în
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baza Instrucțiunii nr.188 din 10.09.02, p.2,3. din nota anexei 2 și
expertiza ecologică ulterioară a 8 proiecte de execuție.
Participat:
 la ședința Grupului de lucru pentru consolidarea măsurilor între ambele
maluri ale Nistrului;
 la ședința cu privire la interconexiunile dintre mediul înconjurător și
sănătatea în contextul Agendei pentru dezvoltarea durabilă 2030;
 la lansarea Programului național pentru economia verde, compartimentul
transport.
Expediat:
 răspunsul la cererea SRL „Vento” privind eliberarea copiilor Avizelor
expertizei ecologice de stat la proiectele de execuție solicitate:
„Stația de alimentare cu produse petroliere din s. Brătușeni, r-nul
Edineț” (beneficiar „Fantezia Petrol”, recepția finală a obiectului
19.08.1999);
„Stația de alimentare cu produse petroliere din s. Brînzeni, r-nul
Edineț” (beneficiar „Fantezia Petrol”, recepția finală a obiectului
16.02.2001);
„Stația de alimentare cu produse petroliere din str. Valentin
Roșca, nr. 178/A, or. Edineț” (beneficiar „Fantezia Petrol”, recepția
finală a obiectului 10.11.1998);
„Stația de alimentare cu produse petroliere din str. Iurii Gagarin,
nr. 74, or. Edineț” (beneficiar „Fantezia Petrol”, recepția finală a
obiectului 10.11.1998).
Eliberat:
 4 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuție:
1. „Construcția spălătoriei auto în or. Orhei, str. 31 August, 97C”
(Modificare).
2. „Rețele exterioare de canalizare și stație de epurare a apelor uzate din
s. Curchi, com. Vatici, r-nul Orhei. (Modificare)”, primăria com,. Vatici, r-nul
Orhei.
3. „Canalizarea unui sector a satului Chirsova, r-nul Comrat”, primăria
satului Chirsova.
4. „Proiectarea rețelelor de alimentarea cu apă a com. Zăbriceni, r-nul
Edineț”, primăria com. Zăbriceni .

Efectuat:
 Recepționarea și verificarea rapoartelor anuale din teritoriu.
b) Probleme de asistență și dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
2

3.

Resurse
umane
Financiară
Juridică

Numărul de personal - 298
 Veniturile pentru săptămâna curentă constituie – 88,8 mii lei.
Au examinat:
 Solicitarea Cancelariei de Stat privind prezentarea informației, fiind
perfectat răspunsul în limitele competenței.
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 Raportul de expertiză anticorupție asupra nivelului coruptibilității
proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la organizarea și funcționarea
Inspectoratului pentru Protecția Mediului, fiind introduse modificările în
tabelul divergențelor și în actul normativ.
Au participat:
 la 26-02-2018 la ședința de judecată în Judecătoria Chișinău, sediul
Centru pe cauza „Apartament Confortabil” SRL vs IES, AEC,
contravențională, contestarea procesului verbal;
 la 26-02-2018 la ședința de judecată în Judecătoria Chișinău, sediul
Centru pe cauza „Max Furniture” SRL vs IES, AEC, contravențională,
contestarea procesului verbal;
 la 26-02-2018 la ședința de judecată în Judecătoria Chișinău, sediul
Rîșcani pe cauza „Spectrum Consgrup” vs IES contravențională,
contestarea procesului verbal cu privire la contravenție;
 la 27-02-2018 la ședința de judecată în Judecătoria Chișinău, sediul
Rîșcani pe cauza Vlas Nadejda vs IES, contestarea procesului verbal cu
privire la contravenție și a deciziei agentului constatator;
 la 27-02-2018 la ședința de judecată, Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani,
pe cauza Primarul com. Stăuceni vs IES, AEC, civilă, contestarea actului
administrativ, act de control și prescripții;
 la 28-02-2018 la ședința de judecată, Judecătoria Chișinău, sediul Centru,
pe cauza ÎM „Autosolubritate” vs IES, AEC, civilă, contestarea actului
administrativ, act de control și prescripții ;
 la 28-02-2018 la ședința de judecată, Curtea de Apel Chișinău, pe cauza
SRL „Irida” vs Inspectoratul Ecologic de Stat, civilă contestarea actului
administrativ ;
 la 28-02-2018 la ședința de judecată, Curtea de Apel, Chișinău, pe cauza
Sudacevschi Vasile vs Inspectoratul Ecologic de Stat, cauză civilă,
contestarea actului administrativ ;
 la 01.03.2018 la ședința de judecată IES vs „Exfactor Grup”, cauză civilă,
încasarea prejudiciului cauzat mediului ;
 la 03-03-2018 la ședința de judecată, Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani,
SRL ,,Pasana” vs IES, contestarea actului administrativ.
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.
- Referință pe dosarul civil AO „Ecocontact” vs IES.
Expertiza juridică:
 a fost coordonată emiterea a circa 17 acte administrative ale IES cu
asigurarea legalității acestora.
2. Planificarea activităților direcțiilor și secțiilor și celor comune cu A/I Ecologice
pentru săptămâna următoare.
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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 săptămânale 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.
1.

Acțiuni
și măsuri

Vadim STÎNGACI,
Șef adjunct Inspectorat

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