MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 14.09.2018 până la 20.09.2018
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 159 acte de inspectare;
oare
pe
• au fost încheiate 80 procese-verbale ( art.109 al.1 – 2; art.109 al.5 –
Inspecto; art.109 al.3 – 1; art.109 al.4 – ; art.111 – ; art.110 al.1 – 2; art.110
rat.
al.2 – 4; art.110 al.3 – ; art.112 – ; art.113 al.3 – 1; art.113 al.4 – ;
art.113 al.5 – 1; art.114 al.1 – 4; art.114 al.2 – ; art.114 al.3 – ;
art.119 al.11 – ; art.119 al.1 – 1; art.115 al.1 – ; art.115 al.3 – ; art.
116 al. 1 – ; art.116 al.2 – 1; art.118 – ; art. 121 – ; art.122 al.1 – 6;
art.122 al.2 – 1; art.122 al.4 – ; art 123 – ; art 126 – ; art.127 al.1 –
2; 127 al.2 – 10; art.128 al.1 – 3; art. 128 al.2 – 3; art. 120 – ; art.
135 – ; art.132 – ; art.136 – 2; art.137 – 1; art. 140 al. 1 – ; art.141
al.1 – ; art.141 al.2 – ; art.142 al.1 – 2; art.142 al.2 – 6; art.142 al.3 – ;
art.143 – ; art. 144 – 1; art.146 – ; art.147 – 1; art. 149 – 1; art. 129
– ; art.154 al.1 – 19; art.154 al.3 – ; art.154 al.2 – ; art.154 al.10 – 1;
art.154 al. 11 – 2; art.155 al.1 – ; art.153 – 3; art.156 – ; art.181 – 1;
art.182 - ; art. 349 - ; art. 95 al. 2 – ; art. 337 - ).
•
•

au fost prestate servicii contra plată în valoare de 22 812 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 76 700 lei.

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 34 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;
- 9 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 2 autorizații de folosință specială a apei;
- 4 avize ale expertizei ecologice de stat.
• S-a participat în lucru a 25 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 3 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 14 – 20 septembrie, 2018 cancelaria Inspectoratului Ecologic
de Stat a înregistrat 38 de documente la intrare dintre care 10 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului:
- 5 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) Petiţii – 2;
b) Demersuri – 8.
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului Ecologic de
Stat au fost perfectate 33 de scrisori, 9 dintre care în adresa Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
• Au fost efectuate 38 raiduri antibraconaj, încheiate 21 procese-verbale
în cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 58 397 lei.
• au fost amplasate materiale pe site-ul IES.

Examinat:
• demersul parvenit din partea Î.S.S. Soroca privind autorizarea tăierii de
igienă pe suprafața de 194,4 ha, fiind preconizată obţinerea unui volum
de 2798 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
• demersul parvenit din partea primăriei Cornești, rl Ungheni privind
autorizarea tăierii de igienă rasă din fondul forestier, fiind preconizată
obţinerea unui volum de 144, 0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
• demersul parvenit din partea Î.M. ,,Spațiile Verzi”, Vadul lui Vodă
privind autorizarea tăierii din parcul Nistrean, or. Vadul lui Vodă, fiind
preconizată obţinerea unui volum de 201, 97 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
• demersul parvenit din partea primăriei Sturzovca, rl Glodeni privind
autorizarea tăierii de regenerare rasă pe o suprafață de 1, 9 ha, fiind
preconizată obţinerea unui volum de 86, 0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
• petiția dlui Nicolae Gaius, Asociația Pomicolă ,,Radugos” referitor la
incomoditățile de trai provocate de către cet.Anatol Ivanov prin
depozitarea deșeurilor de diferită origine în teritoriul adiacent al casei
amplasate în cadrul Asociației pomicole ,,Radugos”, sectorul Vile,
mun.Chișinău, or.Sîngera.
• petiția dlui Țurcan Vasile, locuitor al s.Inești, r-nul Telenești privind
legalitatea activității Întreprinderii Individuale ,,Devdier Boris” din
s.Inești, r-nul Telenești.
• demersul dlui Ion Tețcu, Procuror în secția investigarea fraudelor contra
mediului și intereselor publice a Procuraturii Generale privind procesulpenal nr.20189248056 început la data de 24.08.2018 referitor la
exploatarea ilegală a gunoiștii din extravilanul com.Pașcani, r-nul
Criuleni.
• demersul unui grup de locuitori ai s.Coşerniţa, r-nul Floreşti adresată
Prim-ministrului Republicii Moldova cu privire
la necesitatea
alimentării cu apă potabilă şi curăţarea arborilor din localitatea s.
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Coşerniţa, r-nul Floreşti.
• solicitarea Serviciului Hidrometeorologic şi ,,Apele Moldovei” cu
privire la sesizarea receptionată din partea Agentiei de Stat a Resurselor
de apă din Ucraina în vederea înrăutăţirii calităţii apei în r. Kirghij-Kitai.
• demersul cu privire la depozitarea deșeurilor de producere vinicole, or.
Tvardita, rl Taraclia.
• petitia dnei Caprian Olga privind incomoditătile de trai provocate în
rezultatul exploatării unei haznale pentru acumularea apelor uzate de la
gospodăria vecinei.
• petitia dnei Maria Rusnac privind legalitatea amplasării haznalei pentru
acumularea apelor uzate menajere la distanţa de 1,2 m de la sistemul
centralizat de apeduct în localitatea Abaclia, rl Basarabeasca.
• petitia dlui Mihai Balan privind ilegalitatea construirii unui bloc locativ
în str.Eremei Stratan 8, or. Durlesti.
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 6 proiecte de execuţie.
Participat:
• la sedinţa comună cu Ukraina, privind starea r.Kirghij-Kitai privind
înrăutăţirea calităţii apei r. Kirghij Kitai, or. Tvardita, rl Taraclia.
• în cadrul întrunirii consultative legată de reglementarea și identificarea
plumbului în vopsea organizată de către Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului.
• în cadrul ședinței de lucru în scopul stabilirii unui dialog constructiv
între sectorul public și mediul de afaceri, organizată de către Comitetul
pentru Antreprenoriat de pe lîngă Camera de Comerț și Industrie a
Republicii Moldova cu tematica ,,Legea privind deșeurile și impactul
acestuia asupra agenților economici”.
Eliberat:
• 4 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
1. „Proiectarea rețelei de canalizare în satul Rădenii Vechi, r-nul Ungheni”,
primăria satului Rădenii Vechi.
2. „Proiectarea rețelei de apă în satul Rădenii Vechi, r-nul Ungheni”,
primăria satului Rădenii Vechi.
3. „Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apă a s. Sărățica
Nouă, r-nul Leova”, primăria com. Sărățica Nouă.
4. „Sistemul de aprovizionare cu apă potabilă în s. Tabăra, r-nul Orhei”,
primăria com. Vatici.
• Autorizaţii pentru emisia poluanţilor în atmosferă (AEPA) pentru 5
întreprinderi:
1. SRL ,,Probioterm″, s. Doroţcaia, r-nul Dubăsari.
2. ÎI ,,Cucereavîi Alexandr″, str. Bucovina, 8, or. Bălţi.
3. ,,Daac-Hermes″ SA, str. Ştefan cel Mare, 152, or. Bălţi.
4. ,,Samarvin″ SRL, str. Chişinăului, 5, or. Orhei.
5. ,,Petrom Moldova″ SRL, str. Lenin, 1A, or. Ceadîr-Lunga.
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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 – 18, 7 mii lei.
Au examinat:
• solicitarea Biroului Național de Statistică privind avizarea proiectului
Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor
statistice pe anul 2019”, fiind perfectat avizul în limitele competenței.
• solicitarea Cancelariei de Stat privind avizarea proiectului hotărîrii cu
privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 606/2015 pentru aprobarea
Regulamentului sanitar privind protecția sănătății populației și angajaților
împotriva riscurilor asociate funcționării stațiilor de alimentare cu
produse petroliere, fiind perfectat avizul în limitele competenței.
Au participat:
• la ședința de judecată pe cazul Melnic Vladislav, S.A ,,Fertilitatea” vs
Inspectoratul Ecologic de Stat, contestarea actului administrativ,
Judecătoria Chișinău, sediul Centru, 17-09-2018.
• la ședința de judecată pe cazul Sava Benni vs IES, AEC, dosar civil,
contestarea actelor administrative, Judecătoria Chișinău, sediul
Buiucani, 19-09-2018.
• la ședința de judecată pe cazul Ursu Ion vs AEC, dosar contravențional,
privind contestarea procesului-verbal, Judecătoria Chișinău, sediul
Centru, 19-09-2018.
• la ședința în cadrul MADRM în contextul necesității întreprinderii unor
măsuri de combatere a pestei porcinei, astfel participînd la elaborarea
proiectului hotărîrii Guvernului.
Au perfectat:
• referința la cererile de recurs declarate de recurenții SRL „Irida” și ÎM
„Porco Bello”, fiind depusă la Curtea Supremă de Justiție pe dosarul civil
SRL „Irida” vs IES privind contestarea actului administrativ.
• referința la cererea de chemare in judecată de către reclamantul Sava
Benni către IES.
• sinteza obiecțiilor proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea
Metodologiei controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza
analizei riscurilor aferente domeniilor de competență ale Inspectoratului
pentru Protecția Mediului, fiind pregătit setul de acte pentru a fi transmis
Cancelariei de Stat în vederea promovării în ședința de Guvern.
• Proiectul dispoziției Inspectoratului pentru Protecția Mediului cu privire
la monitorizarea procedurii contravenționale și a prejudiciilor aduse
mediului calculate și care nu au fost achitate benevol.
• Proiectul ordinului cu privire la aprobarea formularelor-tip cu antet a
actelor Inspectoratului pentru Protecția Mediului.
Expertiza juridică:
• a fost coordonată emiterea a circa 20 acte administrative ale IES cu
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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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