MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 23.06.2018 până la 26.06.2018
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 192 acte de inspectare;
oare
pe
• au fost încheiate 108 procese-verbale ( art.109 al.1 – 2; art.109 al.5
Inspecto– ; art.109 al.3 – 4; art.109 al.4 – 5; art.111 – ; art.110 al.1 – 2;
rat.
art.110 al.2 – 2; art.110 al.3 – ; art.112 – ; art.113 al.3 – ; art.113
al.4 – 1; art.113 al.5 – ; art.114 al.1 – 5; art.114 al.2 – 2; art.114 al.5
– 1; art.119 al.11 – ; art.119 al.1 – 1; art.115 al.1 – 4; art.115 al.3 – ;
art. 116 al. 1 – ; art.116 al.2 – 6; art.118 – ; art. 121 – ; art.122 al.1
– 13; art.122 al.2 – ; art.122 al.4 – ; art 123 – ; art 126 – ; art.127
al.1 – 2; 127 al.2 – ; art.128 al.1 – ; art. 128 al.2 – ; art. 120 – ; art.
135 – ; art.134 – 1; art.136 – 4; art.137 – ; 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 – 1;
art.143 – ; art. 144 – 1; art.146 – ; art.147 – 4; art. 149 – ; art. 129
– ; art.154 al.1 – 36; art.154 al.3 – ; art.154 al.2 – ; art.154 al.10 – 2;
art.154 al. 11 – ; art.155 al.1 – ; art.153 – 4; art.156 – 1; art.181 – ;
art.182 - ; art. 349 - ; art. 95 al. 2 – ; art. 337 - ).
•
•

au fost prestate servicii contra plată în valoare de 43 814 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 110 150 lei.

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 32 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:
- 24 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 25 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 20 autorizații de folosință specială a apei;
- 2 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 6 comisii de
recepţie finală a obiectivelor.
• Au fost examinate şi s-a răspuns la 36 petiţii parvenite în
subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale
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2.

1.

Cazuri
relevante
Articole,
emisiuni

Acţiuni şi
măsuri
curente
de mediu.

În perioada 23-26 iunie, 2018 cancelaria Inspectoratului Ecologic de Stat a
înregistrat 52 de documente la intrare dintre care 14 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului:
- 12 doc . direct prin curierul MADRM;
- 2 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 – 14;
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului Ecologic de
Stat au fost perfectate 29 de scrisori, 2 dintre care în adresa Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
• Au fost efectuate 23 raiduri antibraconaj, încheiate 4 procese-verbale în
cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 35 122 lei.
• au fost amplasate materiale pe site-ul IES.

Examinat:
• demersul parvenit din partea SRL ,,Brănești” a primăriei satului
Brănești, raionul Orhei privind autorizarea tăierii de igienă, în contorul
6472113.063, pe o suprafață de 2,88 ha, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 46,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător
• și expertizat 2 (două) dosare a produselor de uz fitosanitar.
• adresarea Biroului Național de Statistică privind desemnarea pentru
participare în grupul de lucru intersectorial pe domeniul mediului
înconjurător.
• sesizarea Inspectoratului General al Poliției, Inspectoratul de Poliție
Botanica referitor la cererea cet.Petru Guţu, domiciliat în mun.Chișinău,
com.Băcioi, str.Chişinăului, 4 cu privire la faptul depozitării
neautorizate a deșeurilor în extravilanul com.Băcioi, mun.Chișinău.
• proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei
naționale pentru supravegherea și combaterea rezistenței anti microbiene
pentru anii 2019-2028.
• solicitarea Secției investigarea fraudelor contra mediului și a intereselor
publice a Procuraturii Generale, adresată domnului Veceslav Burlac,
Președintele raionului Criuleni cu referire la activitatea minieră pe
teritoriul r-nului Criuleni.
• scrisoarea parvenită din partea Societății Vînătorilor și Pescarilor din
Moldova cu privire la eliberarea puietului de fazan și s-a dat răspuns.
• petiția parvenită de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului a cet. A. Guzuleac cu privire la defrișarea unor arbori din str.
Independenței, 98, or. Bălți.
• și sistematizată informaţia în vederea executării Ordinului comun nr.
319/187/27 din 16.05.2018 cu privire la aprobarea planului operațiunii
de frontieră «TRITON - 2018» în vederea combaterii braconajului în
zona de frontieră.
Transferuri efectuate:
• suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 1 documentație de proiect –1998 lei.
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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 3 proiecte de execuţie.
Participat:
• la ședința Comitetului de Supraveghere a implementării Strategiei
Naționale de Implicare.
• la ședinţa organizată de Grupul Bancii Mondiale şi serviciul
Hidrometeorologic de Stat cu tematica ,,Cadrul naţional al serviciilor
climatice în Moldova” pentru perioada 26-27 iunie.
Expediat:
• răspunsul la plângerea primarului s. Sălcuța, r-nul Căușeni privind
eliberarea avizului pozitiv al expertizei ecologice de stat la proiectul de
execuție „Stoparea extinderii râpii centrale din (localitate) satul Sălcuța,
r-nul Căușeni”.
• răspunsul la cererea SC „Măgura-Agro” SRL, s. Cania, r-nul Cantemir,
privind eliberarea avizului expertizei ecologice de stat la proiectul de
execuție „Forarea sondei arteziene din com. Cania, r-nul Cantemir”.
• răspuns la solicitarea Biroului Naţional de Statistică pentru desemnarea
unui reprezentant al IES pentru participare la şedinţa pe domeniul
mediului înconjurător în scopul examinării lucrărilor incluse în
proiectul programulu statistic pentru anul 2019.
• circulara cu privire la demersul Societății Vînătorilor și Pescarilor din
Moldova (SVPM) nr. 02-04/144 din 25.06.2018 pentru eliberarea
puietului de fazan în terenurile gestionate de către
SVPM,
(Inspectoratul Ecologic de Stat solicită Agențiilor și Inspecțiilor
ecologice teritoriale coordonarea acțiunilor preconizate cu asigurarea
prezenței unui specialist în perioada 29.06.2018 – 31.07.2018).
Eliberat:
• 2 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
1. „Construirea unui depozit frigorific de păstrare a fructelor cu sală de
sortare, situat în s. Tețcani, r-nul Briceni în limita terenului cu nr.
cadastral 1445118.1220” al G.Ț. „Scutelnic Tatiana Alexei”.
2. „Rețele exterioare de canalizare și stația de epurare a apei în s. Bugeac,
r-nul Comrat”, primăria satului Bugeac.
Efectuat:
• deplasare în r-nul Ungheni privind respectarea legislației ecologice în
vigoare în procesul tehnologic de extragere a resurselor minerale.
Încheiat:
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Andreev C. pentru
încălcarea regulilor de protecție a resurselor piscicole și a regulilor de
pescuit, art. 114, alin. (5), Cod contravenţional al R. Moldova, fiindu-i
aplicată o amendă în mărime de 4500 lei, prejudiciul cauzat resurselor
piscicole este de 600 lei.
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b) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
2

3.

Resurse
umane
Financiară
Juridică

Numărul de personal - 298
• Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 36, 0 mii lei.
Au examinat:
• cererea de chemare în judecată înaintată de către AO ,,Viitorul Verde”
către IES, fiind perfectată referință.
• solicitarea Cancelariei de Stat a R Moldova privind modernizarea
serviciilor publice si desemnarea unei persoane responsabile pe segment,
îndeplinirea Chestionarului remis, fiind perfectat răspunsul în limitele
competenței.
• metodologia controalelor de stat, în baza riscurilor.
• cererea prealabilă a Primăriei comunei Ciorescu privind anularea Hotărîrii
de sistare a AEC nr. 01-22/07 din 18.05.2018, urmează a fi perfectat
răspunsul în limitele competenței.
• demersul MADRM privind examinarea și expertizarea ecologică a
proiectului HG cu privire la aprobarea Codului Silvic, urmează a fi
perfectat răspunsul în limitele competenței.
Au participat:
• în cadrul ședinței de judecată pe cauza Mătăsaru Anatol vs IE Nisporeni,
IES, dosar civil, contestarea actului administrativ, Judecătoria Ungheni,
25-06-2018.
• în cadrul ședinței de judecată pe cauza Magla Angela vs IES, contestarea
procesului-verbal cu privire la contravenție și a deciziei agentului
constatator, Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, 26-06-2018.
• în cadrul ședinței de judecată pe cauza SRL „Irida” vs Inspectoratul
Ecologic de Stat, dosar civil contestarea actului administrativ, Curtea de
Apel Chișinău, 27-06-2018.
• în cadrul ședinței de judecată pe cauza Mătăsaru Anatol vs IE Nisporeni,
IES, dosar civil, contestarea actului administrativ, Judecătoria Ungheni,
27-06-2018.
• în cadrul ședinței de judecată pe cauza Condratiev Ghenadie vs AEC,
dosar contravențional privind contestarea procesului-verbal, Judecătoria
Chișinău, sediul Centru, 27-06-2018.
Au perfectat:
• referința pe dosarul civil AO ,,Viitorul Verde” vs IES.
• regulamentul de funcționare a Direcției Juridice a IPM
• regulamentul privind metodologia și evaluarea riscurilor, la planificarea
controalelor în cadrul IPM.
• recurs la cauza contravențională ,,Iunitex” SRL vs AEC.
• referință CSJ la doasr SRL ,,Pro Alfa” vs IES.
• ordine în colaborare cu Secția Resurse umane.
Expertiza juridică:
• a fost coordonată emiterea a circa 15 acte administrative ale IES cu
asigurarea legalităţii acestora.
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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.

Victor DUMNEANU,
Şef adjunct Inspectorat

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