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Compone
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I.

Materialul descriptiv.

Activităţi curente de mediu ale direcţiilor şi secţiilor specializate ale
IES.

a) Generalizarea activităţii subdiviziunilor IES, inclusiv A/I Ecologice.
Realizări
totalizato- Realizări mai importante din activitatea de bază:
are
pe
- au fost întocmite 313 acte de control;
Inspecto- au fost întocmite 128 procese-verbale;
rat.
- au fost prestate servicii în valoare de 34160 lei, serviciile achitate
constituie 31469 lei;
În contextul acţiunilor de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 34 raiduri de salubrizare în primării şi
localităţi.
Alte activităţi au fost realizate în volum deplin pe măsura adresărilor
beneficiarilor sau petiţionarilor fără întârziere.
În această perioadă s-au eliberat:
- 28 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 12 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 9 avize ale expertizei ecologice de stat;
- o autorizaţie de folosinţă specială a apei;
S-a participat în lucru a 30 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 17 comisii de
recepţie finală a obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 43 petiţii parvenite în
structurile IES în formă de plîngeri şi semnale;

Articole/emisiuni realizate:
IE Căuşeni – Emisiune la televiziunea locală „Studio-L”.
IE Soroca- „Transportul urban pe calea cea bună” în ziarul „Observatorul de
Nord”
IE Hînceşti- Emisiune televizată „Natura în obiectiv”, din s.Ciuciuleni
Articole pe pagina WEB IES:
 Să ne conformăm legislaţiei de mediu…
 Catastrofa ecologică s-ar putea produce pe râul Nistru în orice moment.
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2.

b) Probleme de fond.
1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

Examinat:
şi avizat 6 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului;
şi avizat 2 dosare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
şi pregătit răspuns la adresarea primarului comunei Işcălău, raionul
Făleşti referitor la posibilitatea proiectării şi amenajării unui depozit
de deşeuri menajere solide intercomunal (Işcalău, Catranic, Doltu,
Burghelea, Bocani, Pietrosu, Măgura Nouă şi Măgura) cu scopul
soluţionării problemei gestionării deşeurilor. Solicitantul a fost
informat că sectorul de teren propus pentru proiectarea şi amplasarea
obiectivului este necesar să corespundă criteriilor geologice,
pedologice, hidrogeologice, climaterice şi economice, iar construcţia
depozitului de deşeuri trebuie înfăptuită ţinînd cont de
caracteristicile urbanistice ale localităţii, conform planului de
urbanism general şi de urbanism local-zonal. Cît priveşte acordarea
unui grant din Fondul Ecologic Naţional pentru implementarea
proiectului pilot (regional) de management integrat al deşeurilor
menajere solide este posibilă doar în baza cererii de solicitare a
garantului de la Fondul Ecologic Naţional şi documentaţiei de
proiect;
şi pregătit răspuns locuitorilor satului Vărăncău, raionul Soroca
referitor la legalitatea acordării terenului din extravilanul satului
Vărăncău, r-nul Soroca pentru amplasarea şi proiectarea
întreprinderii miniere pentru exploatarea zăcămîntului de nisipprundiş „Vărăncău-II” de către SRL „Topograf” şi potenţialul
impact asupra sănătăţii populaţiei şi resurselor naturale de la fostul
sector de preparare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
Solicitanţii au fost informaţi că obiectivul menţionat se exploatează
în conformitate cu soluţiile tehnice a proiectului, care a fost supus
Expertizei Ecologice de Stat prin avizul pozitiv nr.05-5-4045/720
din 25.04.2012. Referitor la potenţialul impact asupra sănătăţii
populaţiei şi resurselor naturale de la fostul sector de preparare a
produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor Centrul Investigaţii
Ecologice al Agenţiei Ecologice Chişinău a prelevat probe de sol din
zonă pentru determinarea normativelor concentraţiilor maxim
admisibile de poluanţi şi gradul de poluare a resurselor funciare. Prin
actul de control nr.024244 din 05.09.2012,întocmit de către
Inspectoratul Ecologic de Stat, directorului SRL „Topograf”, dlui
Boris Botnariuc i-au fost prescrise indicaţii obligatorii în vederea
respectării procesului tehnologic de extragere a substanţelor
minerale utile în conformitate cu soluţiile tehnice de proiect şi
cerinţelor Expertizei Ecologice de Stat a proiectului de execuţie;
şi pregătit răspuns la semnalul locuitorilor satului Pîrîta, raionul
Dubăsari referitor la arderea deşeurilor stocate la depozitul de
deşeuri menajere solide al satului Mălăeşti, comuna Bălăbăneşti,
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raionul Criuleni. În rezultatul controlului ecologic efectuat la data de
11.09.2012 de către Inspecţia Ecologică Criuleni, dlui Temciuc
Nicolae, responsabil pentru menţinerea în stare ecologică
satisfăcătoare a gunoiştii menţionate i-a fost încheiat proces-verbal
cu privire la contravenţie (nr.028308 în temeiul art.115 alin.(3) CC
al R.Moldova) cu aplicarea amenzii contravenţionale sub formă de
amendă în mărime de 200 lei. Prin actul de control nr.049696 din
11.09.2012, întocmit de către Inspecţia Ecologică Criuleni,
primarului satului Bălăbăneşti, dlui Nistrean Ion i-au fost prescrise
indicaţii obligatorii în vederea neadmiterii arderii deşeurilor în
sectorul menţionat şi salubrizării terenurilor adiacente depozitului
de deşeuri menajere solide;
şi pregătit răspuns la petiţia dlui Veaceslav Cibotari (or.Chişinău,
str.Truşeni, 8) referitor la incomodităţile create ca rezultat al stocării
neautorizate şi împrăştierii deşeurilor de diferit caracter pe terenurile
agricole din satul Dolinnoe, la hotar cu satul Coloniţa,
mun.Chişinău. În rezultatul controlului ecologic efectuat la data de
08.08.2012 de către Agenţia Ecologică Chişinău, dlui Ababii Tudor,
şef al serviciului de salubrizare al primăriei Coloniţa i-a fost încheiat
proces-verbal cu privire la contravenţie (nr.028652 în temeiul
art.154 alin.(10) CC al RMoldova) cu aplicarea sancţiunii
contravenţionale sub formă de amendă în mărime de 1000 lei. Prin
actul de control nr.057767 din 08.08.2012, întocmit de către Agenţia
Ecologică Chişinău, primarului satului Coloniţa, dnei Angela
Zaporojan i-au fost prescrise indicaţii obligatorii în vederea
întreprinderii măsurilor de lichidare a gunoiştilor neautorizate şi
salubrizării terenurilor adiacente depozitului de deşeuri menajere
solide. De asemenea, de către Centrul Investigaţii Ecologice al
Agenţiei Ecologice Chişinău, au fost prelevate probe de sol din zona
gunoiştii pentru determinarea gradului de poluare a resurselor
funciare. Totodată, acţiunile primăriei satului Coloniţa de
neexecutare a prescripţiilor date de către organele de mediu au fost
calificate ca contravenţie prevăzută de art.349 alin.(1) CC al
R.Moldova. Materialele pe cazul dat, în conformitate cu prevederile
art.401 al CC al R.Moldova, au fost înaintate spre examinare
Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, după
competenţă;
demersul Primăriei Calfa referitor la starea alarmantă a r. Bîc.
Centrul de Investigaţii Ecologice al Agenţiei Ecologice Chişinău la
data de 28.08.2012, a luat probe de apă din rîul Bîc în punctele de
prelevare: marginea s. Roşcana; vizavi de bazinul de acumulare a
apelor uzate nr. 5 a întreprinderii ÎCS „Pukoven” SRL, s. Calfa;
amonte de fosta ţeavă de avariere a ÎCS „Pukoven” SRL; aval de
fosta ţeavă de avariere a ÎCS „Pukoven” SRL. Rezultatele încercării
probelor de apă au arătat că în toate probele prelevate din r. Bîc au
fost depistate depăşiri ale Concentraţiei Maxim Admisibile piscicole
la indicii: CCO; CBO5; MS; NH4+. Concomitent s-a constatat, că
conţinutul de oxigen dizolvat nu corespunde normelor admisibile.
Totodată s-a determinat, că în aval de ÎCS “Pukoven” SRL
conţinutul de CCO şi CBO5 este mai mare decît în amonte de ÎCS
“Pukoven” SR;
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Pentru a stabili cu precizie cauza poluării r. Bîc, inspectorii de stat
pentru ecologie în comun cu Administraţia Publică Locală şi în
prezenţa agentului economic, vor deschide fîntînile de control ale
reţelei de avariere a întreprinderii, care la indicaţia IE Anenii Noi au
fost anterior închise.
Despre rezultatele acţiunilor întreprinse vom informa suplimentar,
răspunsul a fost expediat Solicitantului;
demersul Centrului pentru Drepturile Omului adresat Ministerului
Mediului, privind problemele cu care se confruntă locatarii or.
Nisporeni şi satului Calfa Nouă, rl. Anenii Noi. Răspunsul a fost
expediat către Ministerul Mediului;
informaţia solicitată de Ministerul Mediului privind calitatea apei
potabile în localităţile: Dubăsarii Vechi (Criuleni), Pîrîta (Dubăsari),
Nişcani (Călăraşi), Zahorna (Şoldăneşti), Pohribeni (Orhei), Sănătăuca
(Floreşti), Navîrneţ (Făleşti), Colibaşi (Cahul), Sărata Nouă (Leova);
petiţia cet. Bîtcă Valeriu, locuitor din str. Morilor 21, com Truşeni,
mun. Chişinău. În urma controlului efectuat în comun cu reprezentaţii
Primăriei com. Truşeni şi Comisariatului de Poliţie al sec. Buicani
(actul de control nr.059781 din 11.09.2012) s-a constatat că în teritoriul
privat al cet. Mămăligă Ana este amplasată o hazna impermiabilă
acoperită, amenajată, terenul aferent nu este poluat cu deşeuri menajerfecalgide, miros nu este. Factori de poluare a mediului înconjurător nu
s-au depistat. Haznaua este amplasată la distanţa de 15-18 m de la
peretele imobilului cet. Bîtcă Valeriu. Luînd în considerare, că conform
prevederilor art. 33 alin. (1) şi (2) din Legea nr.10 03.02.2009 privind
supravegherea de stat a sănătăţii publice, zonele de protecţie sanitară
sunt stabilite în scopul prevenirii şi reducerii acţiunii nocive a factorilor
de mediu poluaţi cu agenţi biologici, substanţe chimice şi factori fizici,
iar dimensiunile zonei de protecţie sanitară se stabilesc prin
regulamente sanitare aprobate de Guvern la propunerea Ministerului
Sănătăţii. examinarea petiţiei nu este de competenţa organelor de
mediu;
solicitarea primarului or. Rîşcani în vederea soluţionării problemei
reconstrucţiei staţiei de epurare din or. Rîşcani, cu propunerea
prezentării proiectului eligibil la FEN;
şi expediat răspunsul la solicitarea Ministerului Mediului de a examina
proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la Strategia Energetică a
Republicii Moldova până în anul 2030;
şi expediat răspunsul la solicitarea Ministerului Mediului de a examina
şi aviza proiectul Hotărîrii de Guvern privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru siguranţa Alimentelor;
solicitarea Comisiei de anchetă a Parlamentului Republicii Moldova
răspunsul în comun cu Serviciul Hidrometeorologic de Stat şi Agenţia
Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare cu privire la
efectuarea investigaţiilor de laborator pentru determinarea nivelului de
poluare a aerului cu substanţe nocive şi radiologice în zona de influenţă
a companiei S.C. „Balkan Pharmaceuticals” S.R.L. din str. N.
Grădescu, 4, or. Chişinău;
şi eliberate materialele autorizaţiilor de folosinţă specială a apei
(AFSA) pentru 1 întreprindere: AFSA Î.M. „Kavpen” S.R.L., com.
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Purcari, r-nul Ştefan Vodă;
şi remis inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic
pentru 1 întreprinderi: S.A.„CET-2”, str. M. Manole, 3, or. Chişinău.
în comun cu Direcţia de inspectare a florei şi faunei „Planul privind
măsurile comune de depistare şi contracarare a delictelor ce afectează
fondul forestier şi regnul animal, precum şi alte forme negative din
domeniul de referinţă pentru perioada anilor 2012-2016”, înaintat de
Ministerul Afacerilor Interne pentru avizare, fiind perfectată opinia IES
cu prezentarea în adresa Ministerului Mediului pentru generalizarea
avizul la acesta;
scrisoarea parvenită la Ministerul Mediului din partea d-lui
S. Crîcmaru privind starea ecologică nesatisfăcătoare şi mirosul
specific din preajma str. Mioriţa, 122, com. Stăuceni, mun. Chişinău,
fiind dat răspuns că în privinţa SRL „Belingo” au fost întocmite două
procese-verbale cu privire la contravenţie în temeiul art.154 alin. 1) şi
art. 109 alin. 3) CC al RMoldova, cu aplicarea sancţiunii
contravenţionale sub formă de amendă în mărime de 6000 lei;
plîngerea parvenită la Ministerul Mediului privind dezacordul d-lui
Sava Brînzei cu acţiunile inspectorilor de mediu manifestate în timpul
controlului executat la 21.07.2012 pe teritoriul Cafenelei din parcul
Nistrean, or. Vadul lui Vodă a S.A. „Avasgust” SRL, fiind dat răspuns
că acţiunile de control ecologic au fost efectuate în cadrul deplasării de
serviciu a angajaţilor IES în scopul efectuării controlului în vederea
respectării legislaţiei cu privire la protecţia mediului şi folosirii
resurselor naturale conform Ordinului IES nr. 84-d din 20.07.2012;
solicitarea Judecătoriei Drochia privind efectuarea expertizei
ecologice conform Încheierii din 23.03.2012 pe dosarul nr. 26-2-170026092011. Ca rezultat a fost eliberat avizul expertizei ecologice
corespunzător;
demersul parvenit la Ministerul Mediului din partea SA „AutocomerţService” cu privire la revizuirea deciziei Agenţiei Ecologice Chişinău
nr. 01-06/695 din 14.06.2012, inclusiv constatarea existenţei
contravenţiilor săvîrşite de către administraţia SRL „Danas
Companie”.
Ca rezultat a fost refuzată revizuirea deciziei
Agenţiei Ecologice Chişinău;
proiectul ÎS „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”
privind schimbul de terenuri ale fondului forestier proprietate publică
a Consiliului Raional Ialoveni. Ca rezultat a fost interzisă schimbarea
destinaţiei terenului silvic din motiv că gradul de fertilitate a solului
este de 65 puncte – teren de calitate superioară, iar în conformitate cu
prevederile art. 72 al Codului Funciar, schimbarea destinaţiei
terenurilor silvice de calitate superioară este interzisă;
proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea Regulamentului cu
privire la darea în arendă în scopuri cinegetice şi de recreere, aprobat
prin H.G. 187 din 20.02.2008;
şi operat modificări la planul comun de conlucrare a Ministerul
Mediului,cu Societatea Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova,
Ministerul Afacerilor Interne, A. „Moldsilva”;
demersul Centrului de Medicină Legală referitor la necesitatea
efectuării lucrărilor silvotehnice pentru 24 arbori de pe teritoriul
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gestionat.Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere
corespunzător.
materialele Agenţiei „Moldsilva” privind eliberarea autorizaţiei pentru
efectuarea tăierii de conservare pe teritoriul ÎSS „Tighina”.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
Întocmit:
un proces-verbal cetăţeanului Josan Marin pe cazul tăierii ilegale
vătămării arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin.(1) Cod
contravenţional al RMoldova, fiind aplicată amendă în mărime de
1000 lei. Prejudiciul cauzat mediului este de 401,4 lei.

Participat:
la 11.09.2012 la Seminarul de prezentare a rezultatelor Proiectului
„Introducere în gestionarea integrată a deşeurilor de echipamente
electrice şi electronice” implementat de Oficiul Prevenirea Poluării
Mediului, care activează pe lîngă Ministerul Mediului cu sprijinul
financiar al Agenţiei Slovace pentru Cooperare şi Dezvoltare
Internaţională;
la Seminarul dedicat lansării proiectului „Strategia de Comunicare
privind Apele de Suprafaţă şi conceptul companiei de Comunicare
pentru bazinul r. Bîc”;
la 12.09.2012 (V. Stîngaci, V. Busuioc, Ştefan Stasiev, S. Maruseac) la
şedinţa organizată de Ministerul Justiţiei în cadrul vizitei de studiu a
reprezentanţilor companiei spaniole S.A. „EUROESTUDIOS”, selectată
de către Banca de dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea
construcţiei unui nou penitenciar în aria mun. Chişinău. Se prevede
amplasarea penitenciarului ajustat la normele şi standardele europene pe
terenul cu destinaţie agricolă pe suprafaţa de circa 62 ha din str.
Uzinelor (cod cadastral 01003090063). Au fost date recomandări
privind elaborarea dosarului cadastral pentru schimbarea destinaţiei
terenului conform Hotărîrii de Guvern nr. 1451 din 24.12.07 cu privire
la modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenului.
Participanţii şedinţei au analizat posibilitatea elaborării studiului de
fezabilitate şi planului operaţional. Reprezentanţii companiei, sus
nominalizate, au fost informaţi despre cerinţele Legii nr.851-XIII din
29.05.96,privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra
mediului înconjurător şi instrucţiunii nr.188 din 10.09.02 despre ordinea
de organizare şi efectuare a expertizei ecologice de Stat. Următoarea
şedinţa este preconizată pentru luna octombrie;
la 13.09.2012 în cadrul şedinţei cu reprezentanţii subdiviziunilor
Ministerului Mediului referitor la activităţile preconizate pentru
efectuare pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 131 din 08.06.2012
privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, fiind
discutate eventualele probleme ce pot apărea la implementarea legii
date cu elucidarea acţiunilor ce se impun la etapa iniţială;
la 14.09.2012 în cadrul procesului la Curtea de Apel Chişinău la cererea
de chemare în judecată în ordine de contencios administrativ înaintată de
6
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SC „Sticlomob” SRL către Inspectoratul Ecologic de Stat. A fost
perfectată referinţa pe dosarul respectiv.
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) şi ulterioara
expertiză ecologică 4 proiecte de execuţie.

Eliberat:
1 aviz al Expertizei Ecologice de Stat la proiectul de execuţie: „Staţie de
alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat”, or. Chişinău, sectorul
Buiucani, zona drumului public M21, Chişinău-Dubăsari-Poltava,
km.5+380 ” al S.R.L. „Saverin Prim”.
Efectuat:
o deplasare în com. Grătieşti, mun. Chişinău. În baza Ordinului nr.110d din 05.09.12 al IES s-a efectuat, în comun cu AE Chişinău, controlul
agenţilor economici din com. Grătieşti, mun. Chişinău. Au fost
inspectaţi 6 agenţi economici: SRL „Rivex”, SRL „Lemnox-Prim”, SRL
„Beton-Service”, SRL „Stigma-96” şi ÎCS „Moldsiv-Impex” SRL, cu
întocmirea actelor de control. La fel, agenţilor economici ÎCS „MoldsivImpex” SRL şi SRL „Rivex” li s-au încheiat procese-verbale cu privire
la contravenţii în temeiul art. 147. Cod Contravenţional al RMoldova.

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare.
1.

Resurse
umane

Personal - 310

2.

Financiară

Contribuţia la FEL – de la începutul anului 2012 au fost înregistrate venituri
în sumă de 8132,7 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 134,1 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial (situaţia la 14.09.12) constituie – 4594,6
mii lei.
Serviciile ecologice prestate contra plată acordate la solicitarea beneficiarilor,
constituie 2309,4 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 53,6mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial (situaţia la 14.09.12) constituie – 0,0 mii
lei.
Cheltuielile curente pentru funcţionarea Inspectoratului cu subdiviziunile
teritoriale sunt acoperite din contul veniturilor obţinute de la serviciile prestate.

II.

Planificarea activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu A/I
Ecologice pentru săptămîna următoare.
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1.

Acţiuni
măsuri

şi De examinat şi supus expertizei/autorizării:
18 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective;
De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.:
cererea locuitorilor sat. Corjăuţi, rl Briceni;
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în
aerul atmosferic (ELA) şi de eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii
respectiv pentru 2 întreprinderi:
1. Î.M.„Eurolab” S.R.L., bd. Traian, 7/1, or. Chişinău;.
2. S.R.L.„Autovisto” S.R.L., şos. Munceşti, 31, or. Chişinău.
scrisoarea-informare a Curţii de Conturi privind efectuarea Auditului
de mediu Ministerului Mediului în perioada septembrie 2012 –
tranzitoriu 2013 cu Indicaţia Ministerului Meiului privind asigurarea
punerii la dispoziţia Curţii a regulamentelor, planurilor de activitate,
fişelor de post, obiectivelor individuale,dosarelor privind
monitorizarea implementării unor strategii, programelor, planurilor de
acţiuni de care suntem responsabili, informaţiilor cum au fost realizate
unele hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului, ale Colegiului Ministerului,
Curţii de Conturi etc.
invitaţia Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie de
participare la 15.10.2012 la Conferinţa Naţională consacrată Zilei
Mondiale a Standardizării cu genericul „Mai puţine deşeuri – rezultate
mai bune. Eficienţă prin utilizarea standardelor”;
petiţia d-lui Viliumsone Eugeniu cu privire la verificarea legalităţii
Autorizaţiei întreprinderii de prelucrare a pietrişului din s. Budăi, r-nul
Orhei;
petiţia colectivă a locuitorilor din s. Răuţel, r-nul Făleşti în vederea
executării controlului ecologic pentru a verifica respectarea de către
S.A. „Drumuri Bălţi” a legislaţiei de mediu;
adresarea S.C. “Icin - Consulting” S.R.L. cu privire la prezentarea de
către IES a materialelor de analiză retrospectivă hidrogeologică a
lucrărilor executate pe locul unei râpe situate în parcul “Râşcani”,
mun. Chişinău;
petiţia repetată de la S.Stoicov din s. Moscovei, r-nul Cahul în legătură
cu gestionarea de către S.R.L. „Colomeeţ Valentin” a zăcămîntului de
nisip pentru construcţie „Moscovei” în pofida faptului că această
activitate a fost sistată de către IES prin actul nr. 024509 din
05.10.2010 pînă la schimbarea destinaţiei terenului, ceea ce pînă în
prezent nu s-a întîmplat;
cererea primăriei Bălţata, r-nul Criuleni privind acapararea unui lot de
pămînt proprietate publică;
petiţia primăriei s. Zagarancea, r-nul Ungheni privind invazia porcilor
mistreţi şi luarea unor măsuri privind lichidarea problemelor cauzate
de acestea, terenurilor agricole proprietate publică a sătenilor;
materialele pentru întrunirea în cadrul proiectului de asistenţă
TWINING „Suport Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor în
consolidarea capacităţilor de supraveghere a pieţii”, cu participarea la
întrunire şi a experţilor U.E.;
demersul cet. A. Gavriliţă privind tăierea arborilor în perimetrul
străzilor Primar Gherman şi Bucovina, sec. Rîşcani, mun. Chişinău;
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petiţia cet. Morozan Ştefan privind tăierea unor arbori care se află la
hotar cu vecinul său;
materiale pentru eliberarea autorizaţiei de tăiere a arborilor pentru
„Petrol-Asan” SRL în or. Edineţ în vederea construirii unei staţii de
alimentare cu combustibil;
cererea de eliberare a autorizaţiei de tăiere pentru arborii fitosanitar
necorespunzători de pe teritoriul Spitalului Clinic de Psihiatrie;
demersul ISCC „Selecţia”, mun. Bălţi privind inventarierea stării
reale a fîşiilor forestiere aflate sub ocrotirea statului şi identificarea
unor măsuri pentru stoparea tăierilor ilicite în aceste fîşii.
De efectuat:
deplasări în teren 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 desconcentrată în teritoriu; 310 angajaţi.

Şef adjunct al Inspectoratului

Vadim Stîngaci
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