MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 27.07.2018 până la 02.08.2018
Vadim STÎNGACI, șef 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
Activități curente de mediu ale direcțiilor și secțiilor specializate ale IES.

a) Generalizarea activității subdiviziunilor IES, inclusiv A/I Ecologice.
Realizări Realizări mai importante din activitatea de bază:
totalizat• au fost încheiate 168 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 – 1; art.111 – 1; art.110 al.1 – 1;
rat.
art.110 al.2 – ; art.110 al.3 – ; art.112 – ; art.113 al.3 – ; art.113
al.4 – ; art.113 al.5 – ; art.114 al.1 – 1; art.114 al.2 – 2; art.114 al.3 –
; art.119 al.11 – ; art.119 al.1 – ; art.115 al.1 – ; art.115 al.3 – ; art.
116 al. 1 – 2; art.116 al.2 – 7; art.118 – ; art. 121 – ; art.122 al.1 –
8; art.122 al.2 – 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.132 – ; art.136 – 4; art.137 – 1; art. 140 al. 1 – ; art.141 al.1
– ; art.141 al.2 – ; art.142 al.1 – 2; art.142 al.2 – ; art.142 al.3 – ;
art.143 – 2; art. 144 – 1; art.146 – 2; art.147 – 1; art. 149 –1 ; art.
129 – ; art.154 al.1 – 21; art.154 al.3 – ; art.154 al.2 – ; art.154
al.10 – 3; art.154 al. 11 – ; art.155 al.1 – ; art.153 – ; art.156 –;
art.181 – 1; art.182 - ; art. 349 - ; art. 95 al. 2 – ; art. 337 - ).
•
•

au fost prestate servicii contra plată în valoare de 57 182 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 89 850 lei.

În contextul campaniei de salubrizare a localităților în această
săptămînă au fost efectuate 22 raiduri de salubrizare în primării și
localități.
Alte activități au fost realizate în volum deplin pe măsura adresărilor
beneficiarilor sau petiționarilor fără întîrziere.
• În această perioadă s-au eliberat:
- 21 autorizații de tăiere a arborilor;
- 16 autorizații de degajare a substanțelor poluante în
atmosferă;
- 1 autorizație de folosință specială a apei;
- 3 avize ale expertizei ecologice de stat.
• S-a participat în lucru a 28 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor și în lucru a 6 comisii de
recepție finală a obiectivelor.
• Au fost examinate și s-a răspuns la 38 petiții parvenite în
subdiviziunile IES în formă de plîngeri și semnale
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2.

1.

Cazuri
relevante
Articole,
emisiuni

Acțiuni și
măsuri
curente
de mediu.

În perioada 27 iulie – 02 august, 2018 cancelaria Inspectoratului Ecologic
de Stat a înregistrat 46 de documente la intrare dintre care 13 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului:
- 12 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) Petiții – 5;
b) Demersuri – 8.
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului Ecologic de
Stat au fost perfectate 24 de scrisori, 6 dintre care în adresa Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
• Au fost efectuate 14 raiduri antibraconaj, încheiate 8 procese-verbale în
cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 18 631 lei.
• au fost amplasate materiale pe site-ul IES.

Examinat:
• și pregătit avizul la un dosar cu privire la transmiterea și schimbarea
categoriei de destinație a unui teren.
• și expertizat 4 dosare a produselor de uz fitosanitar înaintate spre
omologare.
• și pregătit răspuns la adresarea SRL ,,Eco Recycling” referitor la
distrugerea mărfii contrafăcute, deținută de către Serviciul Vamal.
• solicitarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
referitor la vizita Prim-ministrului Republicii Moldova -Pavel Filip în rl
Criuleni.
• solicitarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
referitor la vizita Prim-ministrului Republicii Moldova -Pavel Filip în rl
Leova.
• solicitarea dlui Evghenii Gariuc privind legalitatea construcției unui
veceu public în com. Bubueci, mun.Chișinău.
• solicitarea dnei Pavlic Valentina privind incomoditățile de trai create
prin scurgerea apelor uzate din partea vecinului Bacalîm Boris, str.
M.Eminescu 20.
Primit:
• prin verificarea prealabilă a complexității documentației de proiect,
dispunerii de coordonările necesare, corespunderii normelor în baza
Instrucțiunii nr.188 din 10.09.02, p.2,3. din nota anexei 2 și expertiza
ecologică ulterioară a 3 proiecte de execuție.
- „Reconstrucția bazinului de acumulare a apei amplasat pe terenul
privat cu nr. cadastral 7424208.603 în limitele hotarelor
administrativ-teritoriale ale primăriei com. Chișcăreni, r-nul
Sîngerei”, Î.I. „Șaruc B.I.”, str. Bulgară, 148, of. 9, or. Bălți,
- „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.
- „Extinderea sistemului de alimentare cu apă în or. Lipcani, r-nul
Briceni”, primăria or. Lipcani, r-nul Briceni.
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Eliberat:
• 2 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuție:
1. „Construcția rețelelor de alimentare cu apă, canalizare și forarea a două
sonde arteziene in s. Țaul, r-nul Dondușeni”, primăria satului Țaul.
2. „Stație multicarburant de alimentare a autovehiculelor pe str. Uzinelor,
47, mun. Chișinău” al SRL „SIGNIndustr”.
Efectuat:
• selectarea persoanelor pentru delegarea în Grupul național de lucru în
scopul implementării prevederilor Convenției privind Efectele
Transfrontaliere ale Accidentelor Industriale. Scrisoarea nr. 939 din
01.08.2018.
Participat:
• la ședința Comisiei organizată de Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului privind utilizarea stabilă și protecția fluviului
Nistru.
Pregătit:
• nota informativă privind salubrizarea și starea gunoiștilor din raionul
Fălești.
• informația cu privire la beneficiarii subsolului care desfășoară activități
de extragere a zăcămintelor de argilă și nisip pe teritoriul raionului
Cahul.
b) Probleme de asistență și dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
2

3.

Resurse
umane
Financiară
Juridică

Numărul de personal - 298
• Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 45,4 mii lei.
Au examinat:
• cererea de chemare în judecată înaintată de către AO „Viitorul verde”
către IES, fiind perfectată referința.
• cererea de chemare în judecată înaintată de către Sava Benni către IES,
fiind perfectată referință.
• metodologia controalelor de stat în baza riscurilor.
Au participat:
• în cadrul ședinței de judecată Andrieș Roman vs IES, dosar civil,
contestarea actului administrativ, Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani,
30-07-2018.
• în cadrul ședinței de judecată Moraru Vasile vs AEC, dosar
contravențional privind contestarea procesului-verbal, Judecătoria
Chișinău, sediul Centru, 30-07-2018.
• în cadrul ședinței de judecată ACC 310 vs AEC, dosar contravențional
privind contestarea procesului-verbal, Judecătoria Chișinău, sediul
Centru, 31-07-2018.
• în cadrul ședinței de judecată Ouș Eremia vs AEC, dosar contravențional
privind contestarea procesului-verbal, Judecătoria Chișinău, sediul
Centru, 31-07-2018.
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• în cadrul ședinței de judecată „Cosmax Grup” SRL vs AEC, dosar
contravențional privind contestarea procesului-verbal, Curtea de Apel
Chișinău, sediul Central, 01-08-2018.
• în cadrul ședinței de judecată Luțenco Victor vs IES, cauza
contravențională, contestarea procesului-verbal, Judecătoria Chișinău,
sediu Rîșcani, 02-08-2018.
• în cadrul ședinței de judecată „Rustam Co” SRL vs AEC, dosar
contravențional privind contestarea procesului-verbal, Judecătoria
Chișinău, sediul Centru, 02-08-2018.
Au perfectat:
• referința pe dosarul civil Andrieș Roman vs IES.
• regulamentul privind metodologia și evaluarea riscurilor la planificarea
controalelor în cadrul IPM.
• recurs la cauza contravențională Donică Andrei vs AEC.
• referința CSJ la dosar SA „Cobușcean Alexei” vs IES.
• ordine în colaborare cu Secția Resurse umane.

1.

Expertiza juridică:
• a fost coordonată emiterea a circa 20 acte administrative ale IES cu
asigurarea legalității acestora.
2. Planificarea activităților direcțiilor și secțiilor și celor comune cu A/I Ecologice
pentru săptămîna următoare.
Acțiuni
a) Activități cotidiene – conform Regulamentelor subdiviziunilor și al IES.
și măsuri
b) Activități cu planificare concretă:
- Examinarea petițiilor cu ieșire pe teren.
- Elaborarea autorizațiilor de folosință specială a apei.
- Verificarea rapoartelor săptămînale cu privire la controalele planificate și
inopinate.

Text standard despre profilul instituției (cuprinde informații care ajută la definirea contextului în
care respectiva organizație performează):
• Denumirea organizației: Inspectoratul Ecologic de Stat
• Structura organizatorică, principalele divizii, subsidiare: AE Chișinău, AE Bălți, AE Cahul,
UTA Găgăuzia, IE Anenii Noi, IE Basarabeasca, IE Briceni, IE Cantemir, IE Cimișlia,
IE Criuleni, IE Călărași, IE Căușeni, IE Dondușeni, IE Drochia, IE Dubăsari, IE
Fălești, IE Florești, IE Edineț, IE Glodeni, IE Hîncești, IE Ialoveni, IE Leova, IE
Nisporeni, IE Ocnița, IE Orhei, IE Rezina, IE Rîșcani, IE Ștefan Vodă, IE Sîngerei, IE
Soroca, IE Strășeni, IE Șoldănești, IE Taraclia, IE Telenești, IE Ungheni.
• locația sediului principal, telefon, fax, email: Chișinău, str. Constantin Tănase 9; 226941,
226915, mediu@ies.gov.md
• forma juridică de înregistrare, dacă există servicii prestate: Instituție publică (prestează
servicii de mediu);
• mărimea organizației, numărul angajaților: Instituție desconcentrată în teritoriu; 298 angajați.
Vadim STÎNGACI,
Șef adjunct Inspectorat
Ex. D.Osipov,
022-22-69-51
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