MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 26.01.2018 până la 01.02.2018
Vadim STÎNGACI, şef 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
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 146 acte de inspectare;
oare
pe
 au fost încheiate 51 procese-verbale ( art.109 al.1 – ; art.109 al.5 –
Inspecto; art.109 al.3 – ; art.109 al.4 – ; art.111 – ; art.110 al.1 – ; art.110
rat.
al.2 – 2; art.110 al.3 – ; art.112 – ; art.113 al.3 – ; art.113 al.4 – ;
art.113 al.5 – 2; 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 – 1; art.116 al.2 – 3; art.118 – ; art. 121 – ; art.122 al.1 –
10; art.122 al.2 – 1; art.122 al.4 – ; art 123 – ; art 126 – 1; art.127
al.1 – ; 127 al.2 – ; art.128 al.1 – ; art. 128 al.2 – 3; art. 120 – ; art.
135 – ; art.132 – ; art.136 – 3; art.137 – 1; art. 140 al. 1 – ; art.141
al.1 – ; art.141 al.2 – ; art.142 al.1 – 7; art.142 al.2 – 5; art.142 al.3 – ;
art.143 – 1; art. 145 – ; art.146 – ; art.147 – 5; art. 149 – ; art. 129
– ; art.154 al.1 – 4; art.154 al.3 – ; art.154 al.2 – ; art.154 al.10 – ;
art.154 al. 11 – ; art.155 al.1 – ; art.153 – ; art.156 – 1; art.181 – ;
art.182 - ; art. 349 - ; art. 95 al. 1 – 1; art. 337 - ).



au fost prestate servicii contra plată în valoare de 92 494 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 91 800 lei.

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 16 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:
- 24 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 25 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 3 avize ale expertizei ecologice de stat.
 S-a participat în lucru a 22 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 8 comisii de
recepţie finală a obiectivelor.
 Au fost examinate şi s-a răspuns la 24 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 26 ianuarie - 01 februarie, 2018 cancelaria Inspectoratului
Ecologic de Stat a înregistrat 63 de documente la intrare dintre care 13 au
parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului:
- 11 doc . direct prin curierul MADRM;
- 2 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 – 12;
b) Ordine – 1.
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului Ecologic de
Stat au fost perfectate 37 de scrisori, 9 dintre care în adresa Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
 Au fost efectuate 35 raiduri antibraconaj, încheiate 10 procese-verbale
în cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 2 332 lei.
 au fost amplasate materiale pe site-ul IES.

Examinat:
 demersul parvenit din partea primăriei com. Horești, raionul Florești
privind autorizarea tăierii de curățire, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 30,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
 și expertizate 2 (două) dosare a produselor biodistructive.
 1 (un) dosar cadastral cu privire la modificare destinației terenului.
 Solicitarea Procuraturi Generale, Secția Investigarea Fraudilor contra
mediului și intereselor publice privind verificarea legalității excluderii
terenurilor din extravilanul s. Negrești, r-nul Strășeni.
 solicitarea Domnului Adrian Lebedinschi, Deputat al Parlamentului
Republicii Moldova referitor la lista depozitelor de deșeuri (autorizate și
neautorizate) care existau pe teritoriul Republicii Moldova pînă în anul
1995.
 adresarea Consiliului mun. Chișinău privind ocuparea ilegală a unui
teren cu suprafața de 3,89 m2, proprietate municipală din str. Fântânilor,
32 de către cet.Vladimir Poltaveț.
 demersul Consiliului comunal Gotești, r-nul Cantemir referitor la
întreprinderea măsurilor de stopare a proceselor geologice periculoase
din localitate.
 la cererea SRL „Clever Energy” f/n. din 22.01.2018 și a fost eliberată
copia Avizului nr. 05-5-1296/544 din 21.08.1999 a expertizei ecologice
de stat pentru proiectul de execuție solicitat: „Stația de alimentare cu
produse petroliere în s. Cojușna, r-nul Strășeni” (obiectul nr. 206-99)
elaborat în anul 1999 de Firma „Cazacu”, beneficiar Î.I. „4L-OCA”.
 și verificat legalitatea eliberării Avizelor expertizei ecologie de stat a
proiectelor de execuție examinate de către Agenția Ecologică Chișinău
pe parcursul anului 2017.
 interpelarea de la Inspectoratul de Poliție Telenești privind prețul
normativ și modul de vînzare-cumpărare a pamîntului, plata pentru
folosința terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor private.
 petiția dlui Gherasimciuc Veaceslav cu referire la calitatea apei potabile
livrate de ÎM „Servcom- Chișcăreni”.
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Transferuri efectuate:
 suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 1 documentație de proiect – 100 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 3 proiecte de execuţie.
Expediat:
 răspunsul la cererea AO „Comunitatea evreiască din Republica
Moldova” și AO „Viitorul Verde” privind anularea /revocarea Avizului
expertizei ecologice de stat nr. 05-5-5008/1258 din 31.07.2015 la
proiectul de execuție „Stația de alimentare cu produse petroliere și gaz
lichefiat în limita terenului arendat cu nr. cadastral 0100508.483, mun.
Chișinău, sect. Buiucani, str. Calea Ieșilor”.
 răspunsul în adresa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului la solicitarea nr. 07-596 din 23.01.2018 a Ministerului
Economiei și Infrastructurii al R Moldova referitor la examinarea și
avizarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea
limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în
domeniul energiei din surse regenerabile.
Eliberat:
 3 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
1. „Reconstrucția iazului existent „Buzduganii de Sus”, primăria com.
Valea Mare, r-nul Ungheni” al SRL „Plaja Nouă”.
2. „Construcția sistemului de canalizare cu conectarea la stația de epurare a
obiectelor de menire socială din s. Budăi, r-nul Taraclia (Modificare)”,
primăria s. Budăi.
3. „Curățirea canalelor și restabilirea digurilor de protecție în lunca r.
Botna ale primăriei Costești și Pojăreni, r-nul Ialoveni (Etapa II)”, ÎS
„Protecția Solurilor și Îmbunătățiri Funciare”.
 Autorizaţii pentru emisia poluanţilor în atmosferă (AEPA) pentru 3
întreprinderi:
o „Datario” SRL., str. Orheiului, nr. 7B, or. Strășeni.
o „Datario” SRL., șos. Chișinău, or. Strășeni.
o SC „Frigoind” SRL., str. Vadul lui Vodă, 100, mun. Chișinău.
Efectuat:
 un raid antibraconaj în raionul Orhei.
 un raid antibraconaj în raionul Criuleni
Încheiat:
 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Cazulea Ion pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind regulile de
gestionare a deșeurilor în temeiul art. 154, alin.(1), Cod
contravenţional al R Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime
de 600 lei.
 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Sacaliuc Ghenadie
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pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind regulile de
gestionare a deșeurilor în temeiul art. 154, alin.(1), Cod
contravenţional al R Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime
de 600 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 – 66, 1 mii lei.
Au examinat:
 solicitarea Cancelariei de Stat privind prezentarea informației pentru
ajustarea Sistemului Informațional „Registru de stat al controalelor”
despre agenții economici pasibili controlului, lista persoanelor care au
semnătură electronică și o persoană responsabilă de RSC, fiind perfectat
răspunsul conform competențelor IES.
 solicitarea Cancelariei de Stat privind prezentarea procedurilor de
aprobare a metodologiilor de planificare și efectuare a controlului în baza
analizei criteriilor de risc, fiind perfectat răspunsul conform
competențelor IES.
 Avizul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea modificărilor și
completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.753 din 14 iulie,
2016, fiind perfectat răspunsul conform competențelor IES.
 solicitarea Ministerului Economiei cu privire la prezentarea informației
actualizate privind realizările și constrângerile înregistrate la
implementarea Hotărîrii Guvernului nr.887 din 01 noiembrie, 2017, fiind
perfectat răspunsul conform competențelor IES.
 solicitarea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova privind
Acordul de Colaborare, fiind perfectat răspunsul conform competențelor
IES.
Au perfectat:
 Acte procedurale – referință, dosarul AO ,,Ecocontact” vs IES.
 Acte procedurale – susțineri verbale, SRL „Expertlab”.
 Acte procedurale – susțineri verbale, SRL „Spectrum Consgrup”.
 Acte procedurale – recurs, SRL „Evrascone Europe”.
 și definitivat Proiectul Regulamentului pentru funcționarea și organizarea
Inspectoratului pentru Protecția Mediului în baza avizelor primite și a fost
remis spre avizare și expertizare la Centru Național Anticorupție și
Ministerul Justiției.
Au participat:
 la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani pe
cauza civilă S.R.L. „Spectrum Consgrup” către IES privind contestarea
actului administrativ, 30-01-2018.
 la ședința de judecată în cadrul Curtea de Apel Chișinău pe cauza
contravențională S.R.L. „Rustam Company” către IES privind contestarea
procesului-verbal, 30-01-2018.
 la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru pe
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cauza contravențională Donică Andrei către IES privind contestarea
procesului-verbal, 30-01-2018.
la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru pe
cauza contravențională Snegur Stepan către IES privind contestarea
procesului-verbal, 30-01-2018.
la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani pe
cauza contravențională Luțenco Victor către IES privind contestarea
procesului-verbal, 31-01-2018.
la ședința de judecată în cadrul Curtea de Apel Chișinău pe cauza civilă
AO ,,EcoContact” către IES privind contestarea actului administrativ, 0102-2018.
la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani pe
cauza civilă S.R.L. „Expertlab” către IES privind contestarea actului
administrativ, 02-02-2018.

Expertiza juridică:
 a fost coordonată emiterea a circa 30 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.
a) Activităţi cotidiene – conform Regulamentelor subdiviziunilor şi al IES.
Acţiuni
b) Activităţi cu planificare concretă:
şi măsuri
- 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, ies@mediu.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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