MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 24.08.2018 până la 07.09.2018
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 148 acte de inspectare;
oare
pe
• au fost încheiate 68 procese-verbale ( art.109 al.1 – 1; art.109 al.5 –
Inspecto; art.109 al.3 – 1; art.109 al.4 – ; art.111 – 1; art.110 al.1 – 1;
rat.
art.110 al.2 – 1; art.110 al.3 – ; art.112 – ; art.113 al.3 – ; art.113
al.4 – ; art.113 al.5 – ; art.114 al.1 – ; art.114 al.2 – 1; art.114 al.3 – ;
art.119 al.11 – ; art.119 al.1 – ; art.115 al.1 – 1; art.115 al.3 – 1; art.
116 al. 1 – ; art.116 al.2 – 3; art.118 – ; art. 121 – ; art.122 al.1 – 7;
art.122 al.2 – 1; art.122 al.4 – ; art 123 – ; art 126 – ; art.127 al.1 –
1; 127 al.2 – 2; art.128 al.1 – 1; art. 128 al.2 – 6; art. 120 – ; art.
135 – ; art.132 – ; art.136 – ; art.137 – ; art. 140 al. 1 – ; art.141
al.1 – ; art.141 al.2 – ; art.142 al.1 – 7; art.142 al.2 – 3; art.142 al.3 – ;
art.143 – ; art. 144 – 2; art.146 – ; art.147 – 1; art. 149 – 2; art. 129
– ; art.154 al.1 – 21; art.154 al.3 – ; art.154 al.2 – ; art.154 al.10 – 1;
art.154 al. 11 – ; art.155 al.1 – ; art.153 – ; art.156 – ; art.181 – 1;
art.182 - ; art. 349 - 1; art. 95 al. 2 – ; art. 337 - ).
•
•

au fost prestate servicii contra plată în valoare de 27 195 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 113 900 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:
- 4 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 1 autorizație de folosință specială a apei;
- 6 avize ale expertizei ecologice de stat.
• S-a participat în lucru a 17 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 35 petiţii parvenite în
subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale

În perioada 24 august – 07 septembrie, 2018 cancelaria Inspectoratului
Ecologic de Stat a înregistrat 67 de documente la intrare dintre care 11 au
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2.

1.

Cazuri
relevante
Articole,
emisiuni

Acţiuni şi
măsuri
curente
de mediu.

parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului:
- 10 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 – 6;
b) Demersuri – 5.
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului Ecologic de
Stat au fost perfectate 34 de scrisori, 5 dintre care în adresa Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
• Au fost efectuate 50 raiduri antibraconaj, încheiate 13 procese-verbale
în cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 29 813 lei.
• au fost amplasate materiale pe site-ul IES.

Examinat:
• și expertizat 20 (douăzeci) de dosare a produselor de uz fitosanitar
înaintate spre omologare și reomologare.
• petiția dlui Igor Cibotaru, administrator principal al Zonei
Antreprenoriatului Liber Parcul de Producție ,,Otaci-Bisiness” referitor
la ocuparea ilegală a terenului cu suprafața de 0,3896 ha din
str.Voitovici, 21, or. Otaci, r-nul Ocnița, proprietatea administrației
publice locale și atragerea la răspundere pentru săvîrșirea acestei
ilegalități, cît și acțiunile Inspecției Ecologice Ocnița pe cazul dat.
Transferuri efectuate:
• suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 3 documentații de proiect –12000,00 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 9 proiecte de execuţie.
Participat:
• la ședința convocată de către MADRM privind utilizarea stabilă și
protecția bazinului fluviului Nistru.
Expediat:
• răspuns la solicitarea MADRM cu referire la lista standardelor propuse
spre anulare.
• răspuns la solicitarea dlui Mihai Balan, locuitor al or.Durlești, mun
Chișinău cu referire la edificarea construcției blocului locativ.
• răspuns la solicitarea MADRM
cu referire la urmarea vizitei
Guvernului R Moldova în rl Criuleni.
• răspuns la solicitarea MADRM cu referire la urmarea vizitei Guvernului
R Moldova în rl Leova.
• scrisoarea parvenită de la Centrul Național Anticorupție al Republicii
Moldova, Direcția Generală Urmărire Penală cu privire la măsurile
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•

•

•
•

întreprinse de organele de mediu ca urmare a ocupării ilegale a unei
porțiuni de teren municipal din cadrul pădurii-parc «Schinoasa».
răspunsul la cererea nr. 08-11/2555 din 15.08.2018 a Î.S. „Administrația
de Stat a Drumurilor” privind eliberarea avizului expertizei ecologice de
stat la proiectele de execuție „Construcția intersecțiilor denivelate pe
drumul M3 Chișinău-Cimișlia-Vulcănești-Giurgiulești-Frontiera cu
România (ocolirea or. Comrat) și „Construcția drumului M3 ChișinăuCimișlia-Vulcănești-Giurgiulești-Frontiera cu România (ocolirea or.
Comrat).
răspunsul la cererea f/n din 04.09.2018 a SRL „Clever Energy” cu
privire la eliberarea copiei Avizului expertizei ecologice de stat la
proiectul de execuție „Stația de alimentare cu produse petroliere din s.
Șaptebani, r-nul Rîșcani”, beneficiar „Succes” S.R.L. (la momentul
elaborării documentației de proiect în anul 1996 de către S.R.L. „Midas
Bigun”).
răspunsul în adresa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului privind anularea și înlocuirea unor standarde naționale, potrivit
Anexei prezentate.
răspunsul la interpelarea dlui Adrian Lebedinschi, Deputat în
Parlamentul Republicii Moldova privind remiterea pachetului întreg de
documente tehnice pentru proiectul de execuție „Curățarea albiei râului
Bâc de la str. Petru Rareș până la podul din str. Cantonului, mun.
Chișinău”.

Eliberat:
• 6 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
1. „Curăţarea albiei rîului Cahul pe o porţiune de 2700 m în oraşul
Vulcăneşti”, SRL „Hidroproiect”.
2. „Hala producţie, hala logistică şi clădiri anexe, str. Aerodromului, nr. 1,
mun. Bălţi” al ÎCS „GG Cables&Wires EE” SRL.
3. „Staţie de tratare a levigatului din str. Uzinelor, 205/2, mun. Chişinău”
al Î.M. Regia „Autosalubritate”.
4. „Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apă a SRL „Vateco
Lux” din s. Logăneşti, com. Drăsliceni, r-nul Criuleni” al SRL „Vateco
Lux”.
5. „Reconstrucţia bazinului de acumulare a apei amplasat pe terenul privat
cu nr. cadastral 7424208.603 în limitele hotarelor administrativteritoriale ale primăriei com. Chişcăreni, r-nul Sîngerei”, Î.I. „Şaruc
B.I.”, str. Bulgară, 148, of. 9, or. Bălţi.
6. „Extinderea sistemului de alimentare cu apă în or. Lipcani, r-nul
Briceni”, primăria or. Lipcani, r-nul Briceni.
Încheiat:
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Catana Ion pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și protecția
fondului cinegetic art. 128, alin. (2), Cod contravenţional al R Moldova,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de - 1500 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Marian Ion pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și protecția
fondului cinegetic art. 128, alin. (1), Cod contravenţional al R
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•

•

•

Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de - 600 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Midrigan Andrei pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și protecția
fondului cinegetic art. 128, alin. (2), Cod contravenţional al R Moldova,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de - 3000 lei, prejudiciul cauzat
mediului este în mărime de 750 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Feghiuși Demitru
pentru încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de
recoltare, de transportare și de export al lemnului art. 142, alin. (2), Cod
contravenţional al R Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 900 lei, prejudiciul cauzat mediului este de 1000 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Boriz Ion pentru
încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, de
transportare și de export al lemnului art. 142, alin. (2), Cod
contravenţional al R Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 900 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Bulenceg Petru pentru
încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, de
transportare și de export al lemnului art. 142, alin. (2), Cod
contravenţional al R Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 900 lei, prejudiciul cauzat mediului este de 1700 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 – 20, 7 mii lei.
Au examinat:
• demersul Procuraturii Generale privind întreprinderea măsurilor prevăzute
de legislație în vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat
prin schimbarea neautorizată a destinației terenurilor indicate, urmează a
fi perfectat răspunsul în limitele competenței.
• demersul ÎM „Regia Transport Electric” privind prezentarea informației,
fiind perfectat răspunsul în limitele competenței.
• solicitarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind
demersul Confederației Naționale a Sindicatelor, fiind perfectat răspunsul
în limitele competenței.
Au participat:
• la ședința de judecată Șargu Daniel vs AEC, dosar contravențional privind
contestarea procesului-verbal, Curtea de Apel Chișinău, sediul Central,
04-09-2018.
• la ședința de judecată Raiețchii Vasile vs AEC, dosar contravențional,
privind contestarea procesului-verbal, Judecătoria Chișinău, sediul
Centru, 04-09-2018.
• la ședința de judecată ,,Ouș Eremia” vs AEC, dosar contravențional,
privind contestarea procesului-verbal, Judecătoria Chișinău, sediul
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Centru, 04-09-2018.
• la ședința de judecată SRL ,,Pasana,, vs IES, contestarea actului
administrativ, Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, 04-09-2018.
• la ședința de judecată ÎM ,,Zernoff” SRL vs Inspectoratul Ecologic de
Stat, contestarea actului administrativ, Curtea de Apel Chișinău, sediu
Centru, 05-09-2018.
• la ședința de judecată SRL „Iunitex” vs AEC, dosar contravențional
privind contestarea procesului-verbal, Curtea de Apel Chișinău, 06-092018.
• la ședința de judecată Magla Angela vs IES, contestarea procesului-verbal
cu privire la contravenție și a deciziei agentului constatator, Judecătoria
Chișinău, sediul Rîșcani, 06-09-2018.
• la ședința de judecată SRL „Magic PC” vs AEC, dosar contravențional
privind contestarea procesului-verbal, Judecătoria Chișinău, sediul
Centru, 06-09-2018.
• la ședința de judecată Mătăsaru Anatol vs IE Nisporeni, IES, civil,
contestarea actului administrativ, Judecătoria Ungheni, 07-09-2018.
Au perfectat:
• referința la cererea de recurs pe dosarul civil Cerari Robert vs IE Soroca.
• referință la cerere de chemare în judecată pe dosarul civil Nistreanu Nina
vs IE Cimișlia.
Expertiza juridică:
• a fost coordonată emiterea a circa 25 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.
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Vadim STÎNGACI,
Şef adjunct Inspectorat

Ex. T. Vacarciuc
0-22-22-69-15

6

