MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 30.03.2018 până la 05.04.2018
Vadim STÎNGACI, şef 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
Activităţi curente de mediu ale direcţiilor şi secţiilor specializate ale IES.

a) Generalizarea activităţii subdiviziunilor IES, inclusiv A/I Ecologice.
Realizări Realizări mai importante din activitatea de bază:
totalizat• au fost încheiate 165 acte de inspectare;
oare
pe
• au fost încheiate 107 procese-verbale ( art.109 al.1 – 3; art.109 al.5
Inspecto– ; art.109 al.3 – 6; art.109 al.4 – 3; art.111 – 3
rat.
• 1; art.110 al.1 – ; art.110 al.2 – 1; art.110 al.3 – ; art.112 – 1;
art.113 al.3 – 3; art.113 al.4 – ; art.113 al.5 – 5; art.114 al.1 – 5;
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 – 15; art.122 al.2 – 1; art.122
al.4 – ; art 123 – ; art 126 – 5; art.127 al.1 – 2; 127 al.2 – ; art.128
al.1 – ; art. 128 al.2 – 1; art. 120 – 1; art. 135 – ; art.132 – ;
art.136 – 2; art.137 – 5; art. 140 al. 1 – ; art.141 al.1 – ; art.141 al.2
– ; art.142 al.1 – 2; art.142 al.2 – 1; art.142 al.3 – ; art.143 – ; art.
144 – 3; art.146 – ; art.147 – 1; art. 149 – ; art. 129 – ; art.154 al.1 –
35; art.154 al.3 – ; art.154 al.2 – ; art.154 al.10 – 1; art.154 al. 7 – 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 93 730 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 73 440 lei.

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 38 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:
- 21 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 39 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 1 autorizație de folosință specială a apei;
- 5 avize ale expertizei ecologice de stat.
• S-a participat în lucru a 22 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 0 comisii de
recepţie finală a obiectivelor.
• Au fost examinate şi s-a răspuns la 23 petiţii parvenite în
subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale

1

2.

1.

Cazuri
relevante
Articole,
emisiuni

Acţiuni şi
măsuri
curente
de mediu.

În perioada 30 martie – 05 aprilie, 2018 cancelaria Inspectoratului
Ecologic de Stat a înregistrat 55 de documente la intrare dintre care 17 au
parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului:
- 16 doc . direct prin curierul MADRM;
- 1 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 – 17;
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului Ecologic de
Stat au fost perfectate 45 de scrisori, 8 dintre care în adresa Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
• Au fost efectuate 26 raiduri antibraconaj, încheiate 20 procese-verbale
în cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 13 770 lei.
• au fost amplasate materiale pe site-ul IES.

Examinat:
• demersul parvenit din partea primăriei com. Iurceni, raionul Nisporeni
privind autorizarea tăierii de conservare rasă, fiind preconizată obţinerea
unui volum de 125,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
• demersul parvenit din partea ÎSS Chișinău, ,,OS Ghidighici” privind
autorizarea tăierii de igienă rasă, fiind preconizată obţinerea unui volum
de 38,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
• și expertizat 5 (cinci) dosare a produselor de uz fitosanitar și a
fertilizanților.
• și expertizat 1 (un) dosar cadastral cu privire la transmiterea și
modificarea destinației terenului.
• adresarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
referitor la informația despre realizarea în anul 2017 a Hotărîrii
Guvernului nr.973 din 18.10.2010 cu privire la aprobarea Programului
Național privind managementul durabil al substanțelor chimice în
Republica Moldova.
• adresarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
referitor la măsurile întreprinse pe parcursul anului 2017 la realizarea
prevederilor stabilite conform Strategiei Naționale cu privire la
reducerea și eliminarea poluanților organici persistenți și a Planului
Național de Implementare a Convenției de la Stokholm.
• plîngerea Primăriei mun. Bălți referitor la condițiile de examinare de
către Agenția Ecologică Bălți a cazurilor ocupărilor ilegale de teren,
proprietate publică municipală.
• petiţia unui grup de locuitori ai or. Orhei, str. C. Negruzzi 72 cu privire
la zgomotul și mirosul insuportabil, emanat de la SRL „Maestro Nut”
care este amplasată pe str. C. Negruzzi, 70 şi T. Ciobanu, 13 din or.
Orhei.
• solicitarea către IE/AE privind prezentarea informatiei despre
întreprinderile cu genul de activitate producerea peleților.
• solicitarea dlui Alexandru Cernouţan, Administrator SRL ,,RIKIPAL”
privind desfăşurarea activităţii de producere a peleţilor din lemn.
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• solicitarea către IE Făleşti, IE Glodeni privind petitia Primarului s.
Hinceşti, rl Făleşti cu privire la schimbarea cursului de apă a rîului
Camenca de către agenţii economoci.
• solicitarea către IE Hînceşti, petiţia grupului de locuitori din s. Lăpuşna,
rl Hînceşti cu privire la poluarea rîului Lăpuşniţa.
• solicitare către IE Taraclia, petiţia privind poluarea rîului Chirghij
Chitai.
Transferuri efectuate:
• suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 5 documentații de proiect – 17300 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 1 proiect de execuţie.
Participat:
• la 30.03.2018, ora 10.00 la ședința de lucru organizată de Ministerul
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului privind procesul de
eliberare a actelor permisive prin sistemul ghișeului unic.
• la 03.04.2018, ora 09.30 la ședința de lucru organizată de Centrul de
Guvernare Electronică privind transmiterea unui bun și crearea comisiei
de transmitere a sistemului informațional „Platforma comună pentru
autorizarea de mediu pentru folosința specială a apei”.
Expediat:
• răspunsul în adresa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului la solicitarea GȚ „Cherdivară Ruxanda Dorin”, s. Hlinaia, rl
Edineț privind eliberarea Autorizației de mediu pentru folosința specială
a apei AMFSA utilizată la irigarea culturilor agricole.
Eliberat:
• 5 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
1. „Stație multicarburant de alimentare a autovehiculelor din str. Ismail, or.
Chișinău” al SA „Titun-CTC”.
2. „Reconstrucția iazului existent arendat de G.Ț. „Budu Diana Victor s.
Lalova” în extravilanul s. Sămășcani, r-nul Șoldănești” al G.Ț. „Budu
Diana Victor s. Lalova”.
3. „Parcare auto multietajată în complex cu centru comercial, spălătorie
auto și stație multicarburant din str. Valea Crucii, 23, sect. Botanica,
mun. Chișinău” al SRL „Fag-Const”.
4. „Bazin de acumulare a apei pe terenul privat al dlui Danilov Mihail în
extravilanul s. Tețcani, r-nul Briceni”, persoana fizică Danilov Mihail.
5. „Bazin de acumulare a apei pe terenul privat al „Sermitalagro-MN” SRL
în extravilanul s. Tețcani, r-nul Briceni” al SRL „Sermitalagro-MN”.
• la solicitarea SRL „Dies-Tehnologie” din 29.03.2018 au fost eliberate
copiile avizelor expertizei ecologice de stat la proiectele de execuție:
✓ „Reconstrucția bazei de producere din str. M. Manole, 9, or. Chișinău a
firmei „Vesi”, beneficiar SRL „Vesi” – Avizul expertizei ecologice de
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stat nr. 05-5-1435/456 din 24.10.2000.
✓ „Stația de alimentare a automobilelor cu produse petroliere, gaz lichefiat
și cu posturi de miniauto-service din str. M. Manole, nr. 9, or.
Chișinău”, beneficiar SRL „Vesi” - Avizul expertizei ecologice de stat
nr. 05-5-1559/795 din 29.10.2001.
Încheiat:
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Durlescu A. pentru
încălcarea regimului de protecție a apelor în temeiul art. 109, alin.(3),
Cod contravenţional al R Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în
mărime de 600 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Vornic D. pentru
încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, de
transportare și de export al lemnului în temeiul art. 142, alin.(2), Cod
contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 500 lei
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Rasoi M. pentru
încălcarea regulilor de gestionare a deșeurilor în temeiul art. 154,
alin.(1), Cod contravenţional al R Moldova, fiindu-i aplicată o amendă
în mărime de 600 lei
b) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
2

3.

Resurse
umane
Financiară
Juridică

Numărul de personal - 298
• Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 55, 0 mii lei.
Au examinat:
• decizia Curții de Apel Chișinău pe dosarul civil „AO Eco Contact” vs
IES, urmează a fi perfectat răspunsul în limitele competenței.
• Hotărîrea judecătoriei Buiucani pe cauza ,,Zernoff” SRL vs IES.
• demersul studentei Școlii Avansate de Jurnalism cu privire la dezordinile
din parcuri si privitor la cei care spală mașinile în parcuri, fiind perfectat
răspunsul în limitele competenței.
• demersul ,,X Petrol Grup” referitor la cererea prealabilă depusă de către
Comunitatea Evreiască, fiind perfectat răspunsul în limitele competenței.
• demersul Procuraturii Generale referitor la intentarea procedurii de
recuperare a prejudiciului, urmează a fi perfectat cererea de chemare în
judecată.
Au participat:
• la 03.04.2018 la ședința de judecată în Judecătoria Chișinău, sediul Centru
pe cauza contravențională Condratiev Ghenadie vs IES, AE Chișinău
privind contestarea procesului-verbal.
• 03.04.2018 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul
Rîșcani pe cauza civilă ,,Pasana” SRL vs IES privind contestarea actului
administrativ și a prescripției.
• 04.04.2018 la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei Ungheni pe cauza
civilă Mătăsaru Anatol vs IES privind contestarea actului administrativ –
calculul prejudiciului.
• 04.04.2018 la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul
Centru pe cauza civilă IES vs SRL ,,Exfactor Grup” privind recuperarea
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prejudiciului cauzat material.
• la 04.04.2018 la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei Chișinău,
sediul Centru, civilă, SRL ,,Zernoff” vs IES privind contestarea actului
administrativ.
• la 05.04.2018 la ședinta de judecată în cadrul Judecătoriei Rîșcani pe
cauza civilă ÎM SRL ,,Spectrum Cons Grup” vs IES privind contestarea
actului administrativ.
Au perfectat:
• cererea de recurs pe dosarul contravențional ACC 587 vs IES, AEC
• procuri pentru subdiviziunile teritoriale IE Ungheni.
• referința pe dosarul civil ÎM SRL „Exfactor” vs IES.
• susțineri orale pe dosarul civil Zernoff vs IES.
Expertiza juridică:
• a fost coordonată emiterea a circa 17 acte administrative ale IES cu
asigurarea legalităţii acestora.

1.

2. Planificarea activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu A/I Ecologice
pentru săptămîna următoare.
Acţiuni
a) Activităţi cotidiene – conform Regulamentelor subdiviziunilor şi al IES.
şi măsuri
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.
Vadim STÎNGACI,
Şef adjunct Inspectorat

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