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Nr. Componenta

Materialul descriptiv

Realizări mai Realizări mai importante din activitatea de bază:
importante din
- au fost întocmite 366 acte de control;
activitatea de
- au fost întocmite 257 procese-verbale;
bază.
- au fost prestate servicii în valoare de 39 554 lei, serviciile achitate
constituie 39 367 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 88 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:
- 38 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 3
autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 13 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 2 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 44 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 11 comisii de
recepţie finală a obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 59 petiţii parvenite în
structurile IES în formă de plîngeri şi semnale.
 O atenţie deosebită s-a acordat contracarării incendierii resturilor
vegetale. Potrivit datelor parvenite de la Inspecţile Ecologice pe parcursul
săptămînii precedente au fost depistate 18 cazuri de ardere a vegetaţiei
uscate pe suprafeţe neînsemnate de, inclusiv:
1. R-nul Anenii Noi 3 cazuri cu suprafaţa de 0,0023 ha; 3 p/v, art.
115(3).
2. Glodeni 2 cazuri, 10 m2, 2p/v, art.154(1).
3. Leova 3 cazuri, 14 m2, 3 p/v, art. 115(3).
4. Ialoveni 4 cazuri, 23 m2, 4 p/v, 3-art. 115(3), 1-art 154(1).
5. Străşeni 1 caz, 0,18 ha, 1 p/v, art. 115(3), prejudiciu-45 lei.
6. Şoldăneşti 1caz, 2 m2, 1 p/v, art. 115(3).
7. Ştefan Vodă 3 cazuri, 0,06 ha, 3p/v, art. 115(3).
8. Taraclia 1 caz, 7 m2, 1 p/v, art 154(1).
Suma amenzilor aplicate constituie 5400 lei.
Menţionăm că acţiunile şi măsurile de sensibilizare a cetăţenilor s+au
replicat pozitiv asupra situaţiei curente în teritoriu.
 S-a participat la şedinţa Curţii de Conturi, unde a fost examinat Raportul
auditului performanţei în domeniul mediului – aprovizionarea cu apă și
canalizarea localităților.

1.

Tematică de
mediu.

Primite:
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) pentru expertiza
ecologică 3 proiecte de execuţie.
Eliberate:
6 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie.
Examinat:
cu deplasare la faţa locului, cererea SRL „Flornuc” din s. Putineşti, rl.
Floreşti, referitor la posibilitatea elaborării volumului ELA şi eliberării
Autorizaţiei de emisie. IE Floreşti a întocmit un act de control cu indicaţia
obligatorie de a elabora auditul ecologic al întreprinderii şi a încheiat procesverbal cu privire la contravenţie în temeiul art. 156 CC al R.Moldova
administraţiei întreprinderii;
şi expediat răspuns la solicitarea dlui Pavel Codreanu, raionul Leova,
s.Troian cu privire la construcţia unei fîntînii publice în apropierea casei.
Problema abordată ţine nemijlocit de competenţa autorităţilor publice locale
(APL), care conform atribuţiilor delegate prin Legea nr. 436 din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, sunt obligaţi să asigure condiţii optime
de aprovizionare cu apă a localităţii;
şi pregătit răspuns la demersul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor
Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, referitor la acordarea unui
grant din Fondul Ecologic Naţional firmei „ADENTransExim” SRL pentru
soluţionarea problemelor vizate de neutralizare a substanţelor toxice,
dezasamblarea, degazarea şi casarea recipientelor sub presiune. Serviciul a
fost informat de faptul, că potrivit prevederilor Regulamentului privind
fondurile ecologice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.988 din
21.09.1998, orice ajutor financiar poate fi acordat doar în baza cererii de
solicitare a grantului de la Fondul Ecologic Naţional şi documentaţiei de
proiect;
şi pregătit răspuns la nota informativă a Preşedintelui raionului Criuleni, dl
Vitalie Rotaru, cu privire la acţiunile întreprinse de Consiliul raional Criuleni
în legătură cu situaţia de la depozitul de pesticide din satul Paşcani, raionul
Criuleni. Ca rezultat s-a constatat, că în depozitul de păstrare a pesticidelor
inutilizabile şi interzise din satul Paşcani au fost stocate 45 752 kg de
pesticide, dintre care fracţie solidă – 42 252 kg şi fracţie lichidă – 3 500kg.
La 22 martie 2012 depozitul de pesticide inutilizabile şi interzise din satul
Paşcani, raionul Criuleni a fost incendiat. În rezultatul situaţiei create,
Centrul Investigaţii Ecologice al Agenţiei Ecologice Chişinău, la data de
23.03.2012, a prelevat probe de sol de la obiectivul dat pentru a determina
gradul de poluare a resurselor funciare. Conform datelor rapoartelor de
încercări ale probelor de sol s-a constatat, că gradul de poluare cu pesticide
clorurate este sub nivelul concentraţiilor maxim admisibile (CMA). Urmare
exercitării controlului ecologic de stat privind protecţia mediului şi folosirea
raţională a resurselor naturale s-a constatat, că ambalajele din polietilenă au
fost mistuite de incendiu, iar recipientele din plastic, după stingerea
incendiului au fost stocate în depozit;
şi pregătit răspuns la cererea parvenită de la cet. Sregiu Morari din or. Anenii
Noi, str. Parcului, 10 referitor la dezacordul defrişării arborilor de pe terenul
aferent imobilului ce-i aparţine cu drept de proprietate. Solicitantul a fost
informat de faptul, că arborii de specie ulm se află pe terenul proprietate

privată al SRL „Bisona GC”, iar conform prevederilor art.316 al Codului
Civil, proprietatea este, în condiţiile legii, inviolabilă, iar dreptul de
proprietate este garantat;
şi pregăti răspuns la adresarea SA „Pietriş” referitor la revizuirea scrisorii
nr.04-07/475 din 23.03.2006 şi determinării amplasamentului carierii faţă de
zona de protecţie a resurselor acvatice. Solicitantul a fost informat de faptul,
că IES n-a emis scrisoarea menţionată, iar pentru determinarea cu precizie a
amplasamentului Carierei „Ghidighici” faţă de zona de protecţie a resurselor
acvatice şi întru respectarea prevederilor art.13 din Legea nr.440-XIII din
27.04.1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi
bazinelor de apă, este necesar să se adreseze serviciului de arhitectură şi
urbanism al administraţiei publice locale, care conform competenţelor este
abilitat în operaţiuni urbanistice şi în condiţiile legale asigură gestionarea
tuturor terenurilor şi construcţiilor cuprinse în limitele administrativ –
teritoriale;
şi întocmit răspunsul în adresa Ministerului Mediului la petiţia dnei
Margareta Păgînu cu privire la utilizare nămolului de la staţia de epurare
biologică din or, Chişinău;
şi întocmit răspunsul în adresa Ministerului Mediului la petiţia dlui Bolgari
Iurie din str. Osmătescu, 4, mun. Chişinău, privind incomodităţile provocate
la arderea deşeurilor de diferită provenienţă de către vecinul V. Marcoci din
str. Vlad Ioviţă, 27, or. Chişinău;
şi retras demersul S.A. „Holda Argintie” din or. Drochia privind recalcularea
plăţii pentru poluarea mediului pe anul 2011, din motiv că beneficiarul a
recunoscut corectitudinea calculelor preliminare acordate de către Inspecţia
Ecologică Drochia;
şi întocmit răspunsul în adresa CP „Orizont Extragere” pentru obţinerea
confirmării posibilităţii prelungirii licenţei pentru genul de activitate –
extragerea zăcămîntului de calcar „Cricova II”, sectorul Scurta;
şi întocmit răspunsul la petiţia primarului satului Ghidighici privind
respectarea legislaţiei ecologice de către Î.I. „Anghelenici Taisia” din str.
Pietrarilor, or. Vatra, mun. Chişinău cu ieşire la faţa locului prin intermediul
AE Chişinău. În răspuns a fost menţionat că încălcări în domeniul protecţiei
mediului nu au fost constatate, totodată a fost indicat, că, potrivit Legii
nr.1513-XII din 16.06.1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a
populaţiei, ccordonarea proiectelor de construcţie, reconstrucţie a obiectelor
de alimentaţie publică şi comerţ, precum şi supravegherea acestui gen de
activitate ţine în mod prioritar de competenţa autorităţii de sănătate publică;
demersul parvenit la Ministerul Mediului din partea deputatului în
Parlamentul RM, dl. Grişciuc Simion, privind construcţia unui bloc
multietajat limitrof cu staţia de alimentare RomPetrol de la intersecţia
străzilor Ginta Latină şi Mihai Sadoveanu, or. Chişinău. Ca rezultat a fost
întocmit un act de control, fiind ulterior încheiate SRL „Galsam-Service” 2
procese-verbale cu privire la contravenţia administrativă, cum urmează: un
proces verbal pe art. 122 alin. (2), fiind vătămaţi fără gradul de încetare a
creşterii 47 arbori din spaţiul verde, fiind aplicată amendă în mărime de 10
000 lei, cauzind un prejudiciu mediului de 31 584 lei şi un proces-verbal pe
art. 120 fiind stocate neregulamentar masele de sol (nisip) peste litieră,
pătura vie şi stratul superior de sol fertil pe o suprafaţă totală de 3000 m2 ,
amenda aplicată fiind de 5 000 lei;
demersul, parvenit la Ministerul Mediului, din partea deputatului în
Parlamentul RM dl. Grişciuc Simion, privind verificarea legalităţii
construcţiei a 2 gherete în pădurea-parc din str. Dimo, or. Chişinău.Ca

rezultat prin actul de control au fost sistate lucrările de construcţie pînă la
prezentarea avizului expertizei ecologice de stat, fiind încheiat şi un procesverbal SRL „Mifador” pe art. 349 alin. (1) Cod contravenţional al
R.Moldova privind neexecutarea prescripţiilor şi altor cerinţe legitime, ce
urmează a fi înnaintat pentru luarea deciziei Centrului pentru Combaterea
Crimelor Economice şi Corupţiei;
materiale parvenite în adresa Inspectoratului Ecologic de Stat din partea
primăriei Cigîrleni, raionul Ialoveni privind eliberarea autorizaţiei pentru
efectuarea tăierii de conservare, pe o suprafaţă totală de 2,0 ha. Ca rezultat a
fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
materiale parvenite în adresa Inspectoratului Ecologic de Stat din partea
ÎSC„Străşeni” privind eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăierilor
diverse în ocolul silvic Scoreni şi ocolul silvic Căpriana. Ca rezultat a fost
eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
demersul SRL „Global Spirit” privind eliberarea autorizaţiei pentru tăierea
de igienă a 7 arbori, din str. Calea Ieşilor, 16/1, mun. Chişinău.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
solicitarea de la OTC MEM cu privire la prezentarea informaţiei necesare
pentru editarea buletinului periodic „Cronica Apelor”, privind activitatea
IES în tr. I, anul 2012;
şi eliberate materialele Autorizaţiilor de folosinţă specială a apei (AFSA)
pentru 1 întreprindere;
inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberate
Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 3 întreprinderi;
şi remise inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic
pentru 1 întreprindere;
şi pregătit avize la 3 materiale de modificarea a catigoriei destinaţiei
terenului;
şi pregătit aviz la 1 proiect de Hotărîre a Guvernului cu privire la schimbul,
modificarea categoriei de destinaţie a terenului;
şi pregătit 3 avize la dosare de uz fitosanitar.
Pregătit:
răspuns către MM referitor la măsurile întreprinse de 4 agenţi economici din
mun. Chişinău care comercializează hidrocarburi halogenate, care distrug
stratul de ozon. De către Agenţia Ecologică Chişinău au fost efectuate
controale ecologice la toţi agenţii economici menţionaţi (ÎM MoldoGermană „TIPTOP” SRL, ND „Electronic” SRL, „Eleronteh” SRL şi ÎCS
„Julia Fox” SRL). Prin actele de control respective au fost prescrise indicaţii
obligatorii de a prezenta rapoartele statistice cu privire la cantităţile
importate, utilizate comercializate de substanţe chimice care distrug stratul
de ozon, a echipamentelor şi produselor ce conţin astfel de substanţe pentru
perioada anului 2011 în termeni restrînşi. Ulterior aceste rapoarte statistice
vor fi prezentate la Ministerul Mediului.Totodată a fost înaintat un demers
(nr. 01-06/370 din 10.04.2012) către Direcţia Generală pentru Statistică a
municipiului Chişinău cu privire la întreprinderea măsurilor pentru
neprezentarea la timp organelor abilitate a rapoartelor statistice.
Efectuat:
un control cu ieşire în teritoriu în raionul Floreşti în vederea realizării
acţiunii-concurs „Rîu curat de la sat la sat”, fiind depistate 2 microgunoişti
în zona de protecţie a râului Răut în s. Putineşti, ce necesită a fi lichidate
urgent, conform indicaţiilor date prin actul de control corespunzător, pe

numele primarului urbei;
o deplasare în com. Ţînţăreni şi alte localităţi ale raionului Anenii Noi în
scopul verificării asigurării desfăşurării acţiunilor de salubrizare. Ca
rezultat al controlului s-au constatat următoarele:
1. Primăria n-a elaborat Programul/Planul local de organizare şi
desfăşurare a Campaniei de primăvară de salubrizare şi amenajare a
localităţii şi Acţiunii-concurs „Rîu curat de la sat la sat”, n-au fost
determinate măsurile urgente de ameliorare a situaţiei create în localitate;
2. Campania de primăvară de salubrizare şi amenajare a localităţii şi
Acţiunea-concurs „Rîu curat de la sat la sat” nu a fost iniţiată de către
administraţia publică locală, n-au fost întreprinse măsuri de curăţare /
salubrizare a cimitirului localităţii, a fîşiilor şi zonelor de protecţie a
resurselor acvatice, etc;
3. Primăria nu dispune de depozit local de stocare / înhumare a deşeurilor
menajere solide, astfel în extravilanul localităţii s-au format gunoişti
stihiinice neautorizate pe suprafeţele: - 1,5 ha pe terenul fostei brigăzi de
tractoare; - 0,09 ha pe malul drept al rîului Bîc; - 0,05 ha pe teritoriul
fostului complex de sere (malul drept al rîului Bîc); - 0,02 ha lîngă podul
din str. Chişinăului (în rîpă);
4. administraţia publică locală nu este asigurată colectarea şi evacuarea
deşeurilor menajere solide de la populaţie, inclusiv nu sunt întreprinse
măsuri de lichidare a gunoiştilor neautorizate şi necontrolate;
5. Primăria municipiului Chişinău a iniţiat lucrări de plantare a arborilor
şi arbuştilor în aval de depozitul de deşeuri menajere solide gestionat de
către Regia „Autosalubritate” şi creării fişiei forestiere de protecţie;
Controlul ecologic efectuat la data de 06.04.2012 s-a soldat de asemenea cu:
- Prelevarea probelor de sol de la gunoiştile neautorizate;
- Încheierea procesului-verbal cu privire la contravenţie nr.018720 din
06.04.2012 în privinţa primarului comunei Ţînţăreni, dlui Ion Mastac,
art.154 alin.(10, 11) Cod Contravenţional al R.Moldova, cu aplicarea
sancţiunii contravenţionale sub formă de amendă în mărime de 1000 lei.
- Încheierea a 8 procese-verbale cu privire la contravenţii în temeiul art.154
Cod Contravenţional al R.Moldova, persoanelor fizice care au admis
încălcarea Regulilor de gestionare a deşeurilor şi indicării evacuării acestora
în termen de 3 zile.
- Aplicării a 2 avertismente în temeiul art.115 lin.(3) Cod Contravenţional al
RM, pentru faptul admiterii arderii resturilor vegetale şi de altă provenienţă;
un control la Întreprinderea pentru silvicultură „Nisporeni-Silva” în comun
cu colaboratorii secţiei de investigare a fraudelor a MAI, privind stabilirea
volumului de masă lemnoasă (lemn de gater) luată la evidenţă.
Ca rezultat a fost calculat un volum de 100 m3 lemn de gater de speciile
stejar, carpen, frasiin;
la cererea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei a
fost verificată legalitatea defrişării unor copaci de pe teritoriul SA „RTS
Spicuşor”, situat în r-nul Cimişlia, s. Mihailovca, str. Ştefan Vodă, 16. Ca
rezultat a fost întocmit cetăţeanului Cărăruş Eugeniu pe cazul tăierii ilegale
a 6 arbori din spaţiul verde şi în temeiul art. 122 alin.(2) Cod
Contravenţional al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de
1000 lei. Prejudiciul cauzat mediului constituie 5400 lei.
Participat:
la şedidţa de lucru în cadrul Ministerului Mediului privind soluţionarea
problemei statutului Rezervaţiilor ştiinţifice, fiind discutate 5 opţiuni
posibile propuse de către experţii internaţionali pentru Ariile protejate;

2.

Resurse umane

Numărul de personal - 310.
Posturi vacante – nu sunt.

3.

Financiară

Contribuţia la FEL – de la începutul anului 2012 au fost înregistrate venituri în
sumă de 4 575,7 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 115,3 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 10.04.2012, constituie –
3 804,2 mii lei.
Serviciile ecologice prestate contra plată acordate la solicitarea beneficiarilor,
constituie 1134,7 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 48,5 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 10.04.2012 constituie – 476,7
mii lei.
Cheltuielile curente pentru funcţionarea Inspectoratului cu subdiviziunile
teritoriale sunt acoperite din contul veniturilor obţinute de la serviciile prestate.

4.

Politici
mediu

de Pregătit aviz la 1 proiect de Hotărîre a Guvernului cu privire la schimbul,
modificarea categoriei de destinaţie a terenului,

5.

Juridică

Examinat:
proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative,
elaborat de Ministerul Economiei, întru realizarea prevederilor art.13 al
Legii nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a
activităţii de întreprinzător şi în special referitor la actele legislative care
cuprind norme privind acte permisive eliberate de Inspectoratul Ecologic de
Stat, cu perfectarea avizului la proiectul de lege împreună cu Direcţia
expertiză ecologică şi autorizaţii de mediu, care cuprinde obiecţiile şi
completările de rigoare, fiind prezentat proiectul şi Ministerului Mediului.
Acordat:
asistenţă consultativ-metodică Inspecţiilor ecologice, precum şi direcţiilor şi
secţiilor aparatului central al IES la examinarea petiţiilor, cererilor
prealabil depuse în adresa Ministerului Mediului şi IES, au fost verificate şi
coordonate proiectele de ordine pe personal.

6.
7.

Internaţională
Colaborare

-

8.

Mass-media

9.

Planificare

Publicate articole – 6;
Emisiuni radio, TV – 6.
De examinat şi supus expertizei ecologice de stat 28 proiecte de execuţie şi,
după caz, de eliberat avizele respective.
De examinat:
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv
pentru 19 întreprinderi;
materialele pentru eliberarea Autorizaţiei de folosinţă specială a apei
(AFSA) pentru 1 întreprindere şi DLA pentru 1 întreprindere;
proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative,
elaborat de Ministerul Economiei în comun cu autorităţile publice întru
realizarea prevederilor art.13 al Legii nr.160 din 22.07.11 privind
reglementarea prin autirizare a activităţii de întreprinzător;
solicitarea primăriei or. Soroca referitor la eliberarea actlului inspectării şi
autorizaţiei de defrişare a arborilor, arbuştilor şi lăstărişului de pe
suprafaţa de 3 ha din sectorul atribuit (22,4ha) pentru urgentarea

lucrărilor de construcţie şi amenajare a cimitirului nou conform
proiectului de execuţie nr.5993k/08, elaborat de Institutul „IPROCOM”;
solicitarea S.R.L. „Flornuc”, s. Putineşti, r-nul Floreşti referitor la
„permisiunea efectuării inventarierii emisiilor în atmosferă,
recomandărilor pentru îndeplinirea complexului de măsuri direcţionate la
neutralizarea influenţei întreprinderii asupra mediului ambiant şi asupra
sănătăţii populaţiei” (Două grajduri de creştere a porcinelor în locul
bovinelor cu capacitatea de 2000 capete);
demersul primarului com. Cubolta, r-nul Sîngerei referitor la permiterea
folosirii deşeurilor de savură în volum de 400m3 pentru finisarea
construcţiilor la grădiniţa de copii, repararea gardului din parc, a clădirii
administrative, precum şi comerciaslizare a lor;
solicitarea Camerei de Licenţiere de a prezenta informaţia privind
întreprinderile miniere (mine şi cariere) amplasate în zonele de protecţie a
apelor rîurilor şi bazinelor de apă, precum şi coordonările oferite celor
vizaţi, în conformitate cu prevederile art.13 alin.(2) lit. d) din Legea
nr.440-XIII din 27.04.95 cu privire la zonele şi fâşiile de protecţie a
apelor râurilor şi bazinelor de apă;
materialele privind eliberarea autorizaţiei de tăiere a pădurii, parvenite în
adresa IES din partea primăriei or. Căuşeni, raionul Căuşeni;
cererea locatarilor satului Cojuşna, raionul Străşeni în privinţa inspectării
şi autorizării defrişării unor arbori de specia plop, ce cresc în preajma
grădiniţei de copii din sat;
materialele adresate IES din partea bazei de odihnă „Floricica”,
poziţionată în parcul silvic „Nistrean”, or. Vadul lui Vodă, referitor la
autorizarea tăierii de curăţire a unor arbori de pe teritoriul subordonat;
demersul primăriei mun. Chişinău (Direcţia Construcţii Capitale), în
vederea autorizării tăierii unor arbori din zona parcului Valea Morilor în
preajma rîuleţului şi izvorului Tamara;
propunerile parvenite de la Secţiile şi Direcţiile aparatului central al IES
precum şi subdiviziunile teritoriale ale IES referitoare la înăsprirea
sancţiunilor prevăzute de Codul contravenţional al RM pentru
contravenţiile din domeniul protecţiei mediului, urmare a analizei
sancţiunilor aplicate pe parcursul anilor iunie 2009 - martie 2012, cu
aprecierea propunerilor, evidenţierea necesităţii înăspririi sancţiunilor şi
prezentarea ulterioară a propunerilor Ministerului Mediului în vederea
elaborării proiectului de lege de modificare a Codului Contravenţional al
RM.
De efectuat:
generalizarea informaţiei din teritoriu referitor la acţiunea Rîu curat de la
sat la sat”;
examinarea recursului primarului V. Gori în vederea activităţii SA
„Cariera Cobusca”;
un control în mun. Chişinău, str. L. Deleanu, 5/6 pentru examinarea
petiţiei Cooperativei de Construcţie a Locuinţelor nr. 153 referitor la
unele încălcări ale legislaţiei ecologice executate la construcţia blocului
locativ megieş şi la restabilirea spaţiilor verzi de către aceştia;
deplasări în teritoriu (după caz).

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. Cosmonauţilor 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 disconcentrată în teritoriu; 310 angajaţi.

Şef adjunct al Inspectoratului

Ex. D.Osipov
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Valentina ŢAPIŞ

