MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 12.01.2018 până la 18.01.2018
Vadim STÎNGACI, șef 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
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 111 acte de inspectare;
oare
pe
 au fost încheiate 52 procese-verbale ( art.109 al.1 – ; art.109 al.5 – ;
Inspectoart.109 al.3 – ; art.109 al.4 – ; art.111 – 1; art.110 al.1 – ; art.110
rat.
al.2 – ; art.110 al.3 – ; art.112 – ; art.113 al.3 – ; art.113 al.4 – ;
art.113 al.5 – 1; art.114 al.1 – ; art.114 al.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 – 3; art.116 al.14 – 1; art. 121 – ; art.122
al.1 – 12; art.122 al.2 – 3; art.122 al.4 – 1; art 123 – ; art 126 – 3;
art.127 al.1 – ; 127 al.2 – ; art.128 al.1 – 3; art. 128 al.2 – 1 ; art.
120 – ; art. 135 – 1; art.132 – ; art.136 – ; art.137 – 1 ; art. 140 al. 1
– ; art.141 al.1 – ; art.141 al.2 – ; art.142 al.1 – 4; art.142 al.2 – ;
art.142 al.3 – ; art.144 – ; art. 145 – ; art.146 – ; art.147 – 2; art.
149 – ; art. 129 – ; art.154 al.1 – 9; art.154 al.3 – ; art.154 al.2 – 1;
art.154 al.10 – ; art.154 al. 11 –; art.155 al.1 – ; art.153 – ; art.156 –
; art.181 – ; art.182 - ; art. 349 - ; art. 95 al. 1 – 3; art. 337 - ).



au fost prestate servicii contra plată în valoare de 67 681
au fost înaintate amenzi în valoare de 75 050 lei.

lei.

În contextul campaniei de salubrizare a localităților în această
săptămînă au fost efectuate 14 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:
- 7 autorizații de tăiere a arborilor;
- 10 autorizații de degajare a substanțelor poluante în
atmosferă;
- 1 autorizație de folosință specială a apei;
- 6 avize ale expertizei ecologice de stat.
 S-a participat în lucru a 19 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor și în lucru a 5 comisii de
recepție finală a obiectivelor.
 Au fost examinate și s-a răspuns la 14 petiții parvenite în
subdiviziunile IES în formă de plîngeri și semnale
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2.

Cazuri
relevante
Articole,
emisiuni

În perioada 12 – 18 ianuarie, 2018 cancelaria Inspectoratului Ecologic de
Stat a înregistrat 53 de documente la intrare dintre care 14 au parvenit spre
examinare prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului.
Petiții – 3.
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului Ecologic de
Stat au fost perfectate 35 de scrisori, 4 dintre care în adresa Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
 Au fost efectuate 29 raiduri antibraconaj, încheiate 13 procese-verbale
în cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 70 835 lei.
 au fost amplasate materiale pe site-ul IES.

Examinat:
1.

Acțiuni și
măsuri
curente
de mediu.

 petiția dlui Jucov Vasile cu privire construcția neautorizată a unui
bazin de acumulare a apei pe terenul ce aparține Primăriei.
 rapoartele anuale pe toate compartimentele de mediu prezentate de
către Inspecțiile Ecologice Fălești, Cimișlia, Criuleni, Căușeni,
Călărași, Dubăsari, Criuleni, Fălești.
 în limita competențelor, adresarea Primăriei mun. Bălți privind
transportarea deșeurilor municipale colectate în mun. Bălți la
poligonul amplasat pe teritoriul com. Bilicenii Noi și com.
Țambula, r-nul Sîngerei;
 și expertizat 5 (cinci) dosare a produselor de uz fitosanitar și a
fertilizanților;
 și expertizat 2 (două) dosare a produselor biodistructive;
 1 (un) dosar cadastral cu privire la modificarea destinației
terenului;
 petiție referitor la unele încălcări ale legislației de mediu în fondul
forestier al ÎS Glodeni la fața locului (cantonul nr.3, ocolul silvic
Glodeni).

Transferuri efectuate:

 suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru
efectuarea expertizei ecologice la 2 documente de proiect – 7 394
lei.

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:
o „Reconstrucția stației multicarburant de alimentare a autovehiculelor și
supraetajarea clădirii stației existente, UTA Găgăuzia, or. CeadîrLunga, str. Lenin, 86/4” al SRL „Fortress”.
o „Reconstrucția stație de alimentare a autovehiculelor, UTA Găgăuzia,
com. Etulia, s. Etulia” al SRL „Fortress”.
o „Alimentarea cu apă potabilă în satul Grozești, r-nul Nisporeni, Etapa
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II”, primăria satului Grozești.

Expediat:
 un denunț către Procuratură referitor la prejudiciul cauzat mediului de
către SRL „Garma Grup” în rezultatul producerii alcoolului etilic și
captarea biogazului cu privire la scurgerile din bazinele acvatice care
erau arhipline în r. Cogîlnic;
 solicitare către AE Chișinău și AE Bălți referitor la prezentarea listelor
actualizate a tuturor agenților economici din mun. Chișinău și mun.
Bălți însoțite de informația privind volumul de emisii de poluanți,
tone/an pentru anii 2016-2017 în scopul participării lor obligatorie la
reglementarea degajărilor în perioada condițiilor meteorologice
nefavorabile;




răspuns în adresa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
la solicitarea Inspectoratului General
pentru Situații Excepționale al
Ministerului Afacerilor Interne privind excluderea acestuia din lista organelor
care eliberează avize pentru obținerea autorizațiilor de mediu pentru folosința
specială a apei (AMFSA);
răspuns la solicitarea de oficiul „Schimbarea Climei.

Eliberat:
 3 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuție:
o „Spălătorie auto și stație de deservire tehnică din or. Anenii Noi, str.
Concelierii Naționale nr. 1A” al persoanei fizice Bulat Iurie.
o „Proiectarea rețelelor de alimentare cu apă a s. Tîrnova, r-nul Edineț”,
primăria satului Tîrnova.
o „Exploatarea și recultivarea zăcămîntului de nisip-prundiș „Soroca”
din s. Egoreni, r-nul Soroca” al SRL „Iulanda-Impex”.
 o autorizație pentru defrișarea în 4 parcele din Ocolului Silvic Olănești a ÎS ÎS
Tighina.

Participat:
 la 12.01.2018, ora 10.00-12.00 la Centrul Național Anticorupție pentru



consultare pe cazul avizării proiectului de construcții nr. 33/015-ME, din str.
Andrei Doga, sect. Rîșcani, mun. Chișinău în lipsa avizului pozitiv al
Expertizei ecologice de stat;
la 18.01.2018, ora 14.00 la ședința organizată de Secretariatul Consiliului
Economic pe lângă Prim-ministru la tema prevăzută în indicația Guvernului nr.
37-02-193 din 11.01.2018, referitor la îmbunătățirea mediului de afaceri și
reducerea poverii birocratice prin excluderea unor proceduri și includerea unor
optimizări în procesul de emitere a actelor permisive în domeniul
construcțiilor.

Acordat:
 ajutor consultativ/metodologic cu privire la metodica de calcul pentru
întocmirea raportului anual privind utilizarea resurselor acvatice,
protecția aerul atmosferic Inspecțiilor Ecologice Cimișlia, Căușeni,
Fălești, Criuleni.
b) Probleme de asistență și dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.

Resurse
umane

Numărul de personal - 298
3
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3.

Financiară
Juridică

 Veniturile pentru săptămâna curentă constituie – 53,0 mii lei.
Au examinat:

 solicitarea Cancelariei de Stat privind statistica controalelor de stat
tr.IV, 2017 și sem. II, 2017, fiind perfectat răspunsul în limitele
competenței;
 solicitarea Ministerului Economiei și Infrastructurii privind
prezentarea informației referitoare la măsurile întreprinse asupra
realizării acțiunilor prevăzute de Planul de acțiuni pentru perioada a
doua (2017-2020) privind implementarea Strategiei în domeniul
protecției consumatorilor pentru perioada 2013-2020, fiind perfectat
răspunsul în limitele competenței.

Au perfectat:

 Susțineri verbale pe dosarul SRL „Expert Lab” vs IES.
 Procuri pentru subdiviziunile teritoriale și aparatul central al IES.
 Referință pe dosarul civil IM „Autosalubritate” vs AE Chișinău.

Au participat:

 la 17.01.2018 la ședința de judecată în Judecătoriei Rîșcani pe cauza
civilă SRL „Pasana” vs IES privind contestarea actului
administrativ;
 la 17.01.2018 la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei Rîșcani
pe cauza civilă SRL „Expert Lab” vs IES privind contestarea actului
administrativ;
 la 18.01.2018 la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei Rîșcani
pe cauza contravențională Magla Angela vs IES privind contestarea
procesului-verbal și a deciziei agentului constatator;
 la 19.01.2018 la ședința de judecată în cadrul Judecătoria Comrat pe
cauza civilă ICS FDV „Moldavschii Standart” vs IES privind
contestarea actelor administrative.

Expertiza juridică:
 a fost coordonată emiterea a circa 21 acte administrative ale IES cu
asigurarea legalității acestora.

1.

2. Planificarea activităților direcțiilor și secțiilor și celor comune cu A/I Ecologice
pentru săptămîna următoare.
a) Activități cotidiene – conform Regulamentelor subdiviziunilor și al IES.
Acțiuni
b) Activități cu planificare concretă:
și măsuri
- Examinarea petițiilor cu ieșire pe teren.
- Elaborarea autorizațiilor de folosință specială a apei.
- Verificarea rapoartelor săptămînale cu privire la controalele planificate și
inopinate.
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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, ies@mediu.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, 0-22-22-69-51
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