MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 08.09.2018 până la 13.09.2018
Vadim STÎNGACI, şef adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat;
tel: 226941; fax: 226915.
mediu@ies.gov.md; str. Constantin Tănase, 9
Nr.

Compo
nenta
I.

1.

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 161 acte de inspectare;
oare
pe
• au fost încheiate 83 procese-verbale ( art.109 al.1 – ; art.109 al.5 –
Inspecto; art.109 al.3 – ; art.109 al.4 – ; art.111 – 2; art.110 al.1 – ; art.110
rat.
al.2 – 1; art.110 al.3 – ; art.112 – ; art.113 al.3 – 1; art.113 al.4 – ;
art.113 al.5 – 1; art.114 al.1 – 9; art.114 al.2 – 3; 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 – ; art.116 al.2 – 2; art.118 – ; art. 121 – ; art.122 al.1 – 9;
art.122 al.2 – ; art.122 al.4 – ; art 123 – ; art 126 – ; art.127 al.1 – 3;
127 al.2 – 11; art.128 al.1 – ; art. 128 al.2 – 1; art. 120 – ; art. 135
– ; art.132 – ; art.136 – 5; 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 – ;
art.143 – ; art. 144 – 2; art.146 – ; art.147 – 5; art. 149 – ; art. 129
– ; art.154 al.1 – 16; art.154 al.3 – 1; art.154 al.2 – ; art.154 al.10 – ;
art.154 al. 11 – ; art.155 al.1 – 1; art.153 – ; art.156 – 7; art.181 – 1;
art.182 - ; art. 349 - ; art. 95 al. 2 – ; art. 337 - ).
•
•

au fost prestate servicii contra plată în valoare de 29 234 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 91 350 lei.

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 26 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:
- 14 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 12 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 2 autorizații de folosință specială a apei;
- 2 avize ale expertizei ecologice de stat.
• S-a participat în lucru a 31 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 1 comisie de
recepţie finală a obiectivelor.
• Au fost examinate şi s-a răspuns la 39 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 08 – 13 septembrie, 2018 cancelaria Inspectoratului Ecologic
de Stat a înregistrat 39 de documente la intrare dintre care 6 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului:
- 5 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 – 3;
b) Demersuri – 2.
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului Ecologic de
Stat au fost perfectate 20 de scrisori, 4 dintre care în adresa Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
• Au fost efectuate 31 raiduri antibraconaj, încheiate 42 procese-verbale
în cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 32 394 lei.
• au fost amplasate materiale pe site-ul IES.

Examinat:
• demersul parvenit din partea Î.S.S. Chișinău, O.S. Ghidighici privind
autorizarea tăierii succesive, fiind preconizată obţinerea unui volum de
4216,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
• demersul parvenit din partea primăriei Chircăieștii Noi, rl Căușeni
privind autorizarea tăierii conservare rasă, fiind preconizată obţinerea
unui volum de 347,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
• demersul parvenit din partea Î.M. Parcul Dendrariu privind autorizarea
tăierii progresive, fiind preconizată obţinerea unui volum de 61,071 m3
masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
• demersul parvenit din partea primăriei com Geamăna, rl Anenii- Noi
privind autorizarea tăierii progresive, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 1878 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
• solicitarea Procuraturii Generale în vederea expunerii asupra existenței
încălcării legislației din domeniul și prejudiciul cauzat de către factorii
de decizie ai SRL ,,Expertlab” în procesul de renovare a construcției
hidrotehnice situate în albia r.Răut, extravilanul com. Pistrueni, r-nul
Telenești.
• cererea dlui Ion Popa privitor la extragerile ilegale de nisip din
extravilanul s.Negureni, r-nul Telenești.
• demersul Consiliului sătesc Dănceni privind restabilirea serviciilor
Întreprinderii Municipale ,,Dănceni-Service” în domeniul colectării,
transportării și depozitării deșeurilor municipale pe terenul cu numărul
cadastral 5516105368 din extravilanul s.Dănceni, r-nul Ialoveni.
• demersul dlui Ion Tețcu, Procuror în secția investigarea fraudelor contra
mediului și intereselor publice a Procuraturii Generale privind cauza
penală nr.2017928017 pornită pe faptul încălcării cerințelor securității
ecologice la proiectarea și exploatarea poligonului de depozitare a
deșeurilor pe terenul din str. Uzinelor, 211, mun. Chișinău, precum și în
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privința atitudinei neglijate admise în procesul de exploatare a
poligonului.
• petitia anonimă din s. Macareşti, raionul Ungheni privind construcţia
haznalei pentru acumularea apelor uzate pe terenul proprietăţii publice a
localitătii de către cet. Vîncea Vera.
• solicitarea Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale şi Mediului
privind starea bazinelor acvatice şi deţinerea actelor permisive pentru
exploatarea lor.
• solicitarea Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale şi Mediului
referitor la evaluarea stării staţiilor de epurare a apelor uzate.
Transferuri efectuate:
• suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 2 documentații de proiect –2130,00 lei.
Primit:
• 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 seminarul cu genericul implementarea Directivei ,,Seveso III”
(2012/18/EU) in Republica Moldova, care s-a petrecut in incinta
Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
• la ședința privind planul de actiuni referitor la implementarea
regulamentului - TIP de exploatare a lacurilor de acumulare /iazurilor
aprobat prin HG-nr. 977 din 16 august, 2016.
Pregătit:
• un articol privind ,,Săptămîna Mobilităţii Europene”-2018, (17-23
septembrie, 2018).
Expediat:
• răspunsul la cererile Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” privind
impactul asupra ariilor naturale protejate de stat la construcția drumului
M3 Chișinău-Cimișlia-Vulcănești-Giurgiulești-Frontiera cu România, pe
sectorul „Porumbrei-Cimișlia”
• informatia referitor la reabilitarea infrastructurii de apeduct si canalizare
în 10 raioane din republică.
Eliberat:
• 2 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
1. „Bazine acumulatoare de apă pe terenul Dlui Ion Malai, com. Pelinei, s.
Pelinei, r-nul Cahul (Cod cadastral 1736022230)” P.F. Malai Ion, com.
Pelinei, r-nul Cahul.
2. „Amenajarea zonei de agrement cu amplasarea construcțiilor ne capitale
din s. Ustia, r-nul Dubăsari, nr.nr. cadastrale 3844200376, 3844200377,
3844200378” al Î.M „Plăsmuire” SRL.
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Efectuat:
• deplasare în r-nul Telenești cu privire la examinarea plângerii în privința
lucrărilor de extragere a substanțelor minerale utile.
Încheiat:
• un act de control privind construcţia haznalei pentru acumularea apelor
uzate pe terenul proprietăţii publice a localitătii de către cet. Vîncea
Vera.
b) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
2

3.

Resurse
umane
Financiară
Juridică

Numărul de personal - 298
• Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 27, 0 mii lei.
Au examinat:
• solicitarea Biroului Național de Statistică privind avizarea proiectului
Hotărârii Guvernului ,,cu privire la aprobarea Programului lucrărilor
statistice pe anul 2019”, urmează a fi perfectat răspunsul în limitele
competenței.
Au participat:
• în cadrul ședinței de judecată pe cauza AO ,,Viitorul Verde” vs
Inspectoratul Ecologic de Stat, AEC, contestarea actului administrativ,
Judecătoria Chișinău, sediul Centru, 10-09-2018.
• în cadrul ședinței de judecată pe cauza Moraru Vasile vs AEC, dosar
contravențional privind contestarea procesului-verbal, Judecătoria
Chișinău, sediul Centru, 11-09-2018.
• în cadrul ședinței de judecată Gologan Raisa vs AEC, dosar
contravențional privind contestarea procesului-verbal, Judecătoria
Chișinău, sediul Centru, 11-09-2018.
• în cadrul ședinței de judecată pe cauza Talmațchi Radu vs AEC, dosar
contravențional privind contestarea procesului-verbal, Judecătoria
Chișinău, sediul Centru, 13-09-2018.
Au perfectat:
• acte procedurale pe dosarul civil AO ,,Viitorul Verde” vs Inspectoratul
Ecologic de Stat.
Expertiza juridică:
• a fost coordonată emiterea a circa 25 acte administrative ale IES cu
asigurarea legalității 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.
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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. T. Vacarciuc
0-22-22-69-15
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