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Nr.

1.

Compone
nta

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 391 acte de control;
Inspecto- au fost întocmite 276 procese-verbale;
rat.
- au fost prestate servicii în valoare de 75 796 lei, serviciile achitate
constituie 66 279 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 58 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:
- 23 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 24 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 10 avize ale expertizei ecologice de stat.
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 4 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 30 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 14 comisii de recepţie finală a
obiectelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 31 petiţii parvenite în
structurile IES în formă de plîngeri şi semnale.

2.

Cazuri
relevante.

b) Probleme de fond.
1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

Primit în lucru:
4 proiecte de execuţie 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.
Examinat:
solicitarea SA „Cuanta” din str. Belgrad, 16, mun.Chişinău referitor la
eliberarea actului de plombare şi conservare a sondei arteziene nr. 2116,
întocmit în anul 2002. Solicitantului i s-a expediat răspuns oficial şi anexa
actului solicitat;
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materialele ÎM „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” privind
eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăieri de igienă a 4 arbori de specia
plop alb din parcul silvic „Nistrean”, parcela 8, subparcela F şi G.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
demersul Secretarului general adjunct al Aparatului Preşedintelui
R.Moldova dlui Vladimir Şarban referitor la necesitatea efectuării
lucrărilor silvo-tehnice, reprezentate prin tăieri de igienă a arborilor din
preajma Reşedinţiei de Stat a Preşedintelui RM, str. Nicolae Iorga, 24,
mun. Chişinău. Ca rezultat i s-a eliberat ÎM „Asociaţia de Gospodărire a
Spaţiilor Verzi” autorizaţia pentru efectuarea tăierii de igienă a unui
arbore de specia pin şi un arbore de specia molid din adresa indicată;
demersul Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă,
referitor la necesitatea efectuării lucrărilor silvo-tehnice reprezentate de
tăierile de igienă a 6 arbori şi curăţire a unui arbore de pe teritoriul
subdiviziunii AMU Rîşcani situată în adresa str. A.Doga, 21.
Ca
rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
şi întocmit răspunsul în adresa Ministerului Mediului referitor la Proiectul
Hotărîrii de Guvern cu privire la acordarea titlului de parc industrial Î.M.
„Internaţional Industrial Parc” S.R.L. şi modificarea destinaţiei unui teren;
şi întocmit răspunsul în adresa Ministerului Mediului la proiectul legii cu
privire la locuinţe, solicitat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor al R.Moldova;
şi întocmit răspunsul în adresa Ministerului Mediului privind avizarea
Proiectului Hotărîrii Guvernului privind controlul nitraţilor în producţia de
origine vegetală;
şi întocmit răspunsul în adresa Ministerului Mediului la interpelarea
preşedintelui fracţiunii parlamentare a PDM, dl Dumitru Diacov, privind
prejudiciul adus resurselor piscicole din bazinele naturale ale Republicii
Moldova în rezultatul dobîndirii ilicite a prundiş-nisipului;
şi întocmit răspunsul în adresa Ministerului Mediului la Solicitarea Centrului
pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova
de a expedia (în adresa Centrului) copiile actelor de control şi prescripţiile
emise de către autorităţile subordonate Ministerului Mediului, referitor la
activitatea ilicită de extragere a nisipului şi prundişului din albia fluviului
Nistru, km.339-341, r-nul Criuleni, desfăşurată de către „Ramirdo” S.R.L.;
şi întocmit răspunsul în adresa Ministerului Mediului la Solicitarea Comisiei
Parlamentare pentru mediu şi schimbări climatice a Parlamentului Republicii
Moldova privind realizarea acţiunilor de contracarare a activităţilor ilegale
de extragere a nisipului şi prundişului din fl. Nistru şi r. Prut, cu
întreprinderea măsurilor necesare pentru tragerea la răspundere a
persoanelor vinovate;
şi întocmit răspunsul în adresa Ministerului Mediului la solicitarea S.A.
„Mineral” privind recoordonarea activităţii sectorului Cricova-2, situat în
zona de protecţie a rîului Ichel, potrivit prevederilor art.13, alin. (4) al Legii
nr.440-XIII din 27.04.95, pentru perfectarea licenţei noi;
şi întocmit răspunsul în adresa Ministerului Mediului la Sesizarea
Procuraturii Generale a Republicii Moldova privind respectarea legislaţiei
aferente extragerii miniere, administrării, gestionării şi protecţiei subsolului
de către S.R.L. „Rifinform” (zăcămînt de argilă pentru producerea cărămizii)
„Bălţi 1”, amplasat în intravilanul oraşului Bălţi şi „Bălţi 3”, situat în s.
Natalievca, raionul Făleşti;
întocmit şi expediat prin e-mail răspunsul în adresa Ministerului Mediului la
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Chestionarul privind evaluarea cadrului instituţional al Inspectoratului
Ecologic de Stat în domeniul Apei şi Canalizării;
şi expediat prin e-mail răspunsul în adresa Ministerului Mediului la
Chestionarul privind organizarea gestionării apelor subterane la nivel
naţional;
şi întocmit răspunsul în adresa Ministerului Mediului la obiectivul de
investiţii „Conducta de interconectare a sistemului naţional de transport gaze
din România cu sistemul transport gaze din Republica Moldova, pe direcţia
Iaşi (România)-Ungheni (Moldova);
şi avizat 2 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului;
şi avizat 7 dosare de uz fitosanitar;
şi avizat 1 proiect de Hotărîre a Guvernului cu privire la schimbul,
modificarea categoriei de destinaţie a terenului;
şi avizat proiectul Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din
construcţii şi demolări;
şi avizat proiectul Hotărîrii Guvernului privind controlul nitraţilor în
producţia alimentară de origine vegetală;
inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberat
Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 4 întreprinderi;
şi remis inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic
pentru 1 întreprindere.
Eliberat:
3 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie;
Întocmit:
şi prezentat Consilierului Ministerului Mediului nota informativă privind
cadrul legal referitor la interzicerea activităţilor de extracţie a nisipului şi
prundişului, referitor la modalitatea de efectuare a lucrărilor de regularizare
a cursului rîului, de adîncire pentru menţinerea nivelului navigabil şi de
preîntimpinare a calamităţilor naturale de către Agenţii economici în baza
documentaţiei de proiect elaborată şi aprobată conform legislaţiei;
răspuns la cererea cet. Danila Denis locatarul or. Vatra, mun. Chişinău
referitor la constatarea încălcărilor legislaţiei ecologice de către Primăria
oraşului Vatra, mun. Chişinău, care n-a întreprins măsuri de lichidare a
gunoiştilor neautorizate şi necontrolate de pe teritoriul unităţii-teritorial
administrative şi legalitatea activităţii uzinei de asfalt din oraşul Vatra.
Solicitantul a fost informat de faptul, că Regia Comunal - Locativă Vatra,
în baza Planului de măsuri privind salubrizarea şi amenajarea oraşului
Vatra, pentru anul 2012, a iniţiat lucrările de evacuare a deşeurilor
menajere solide stocate neautorizat pe teritoriul localităţii şi lichidarea
gunoiştii neautorizate din zona cimitirului Vatra. La data de 27.04.2012, în
rezultatul controlului ecologic efectuat de către Agenţia Ecologică
Chişinău (Actul de control nr.049873 din 27.04.2012) s-a stabilit, că
gunoiştea necontrolată din zona cimitirului Vatra a fost lichidată, inclusiv
au fost întreprinse acţiuni de salubrizare şi amenajare a teritoriului
localităţii. Referitor la legalitatea funcţionării uzinei de asfalt a fost
informat de faptul, că administratorului întreprinderii, dlui V. Ţurcanu i-a
fost încheiat de către Agenţia Ecologică Chişinău procesul-verbal cu
privire la contravenţie nr.013848 din 03.11.2011 în temeiul art.156 Cod
Contravenţional al R.Moldova, cu aplicarea sancţiunii contravenţionale
sub formă de amendă în mărime de 7000 lei;
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răspuns la demersul parvenit de la ÎS „Moldelectrica” referitor la
permisiunea utilizării erbicidelor pentru combaterea vegetaţiei în fîşiile
reţelelor electrice de tensiune înaltă. Solicitantul a fost informat de faptul,
că pentru efectuarea lucrărilor de nimicire a vegetaţiei cu aplicarea
erbicidelor din grupa „glifosaţilor” este necesară, în condiţiile legii,
coordonarea schemei reţelelor electrice / suprafeţelor de teren necesare
prelucrării cu organele pentru protecţia mediului din teritoriu şi centrelor
de sănătate publică;
răspuns la demersul parvenit de la locuitorii satului Sociteni, raionul
Ialoveni referitor la verificarea legalităţii construirii unei stîne de ovine în
extravilanul localităţii. Ca rezultat s-a constata, că stîna de ovine este
edificată autorizat în baza coordonărilor administraţiei publice locale, IE
Ialoveni şi Centrului de Sănătate Publică Ialoveni, încălcări ale legislaţiei
n-au fost depistate, despre care fapt, au fost informaţi solicitanţii;
procesul-verbal cu privire la contravenţie nr.022551 în temeiul art.154
alin(1) pentru faptul admiterii arderii deşeurilor menajere solide de către
administratorul Capingului studenţesc al Universităţii Agrare de Stat din
str. Puşkin, 42. A fost aplicată sancţiune contravenţională sub formă de
amendă în mărime de 400 lei;
un proces-verbal S.A. „Energoimpex” cazul tăierii ilegale sau vătămării
arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin.(2) Cod contravenţional al
RM, fiind aplicată amendă în mărime de 8000 lei. Prejudiciul cauzat
mediului constituie 8 568,0 lei
3 acte de control.
1) administraţiei SA „Romaneşti”. Pe cazul dat, i s-a întocmit act de control la
compartimentul resurse acvatice, cu prescrierea indicaţiilor obligatorii:
- În termen de o lună (11.06.12) de a curăţa rîuleţul, afluentul stîng al r.
Ichel, pe distanţa de 1,5 km, începînd cu amonte de SP nr. 1 şi terminînd cu
aval SP nr. 2.
- De elaborat şi avizat pozitiv cu factorii de decizie, un proiect de
construcţie/reconstrucţie a SEB în termen de 6 luni (11.11.12).
- Pentru a micşora scurgerile apelor uzate, epurate insuficient de la SEB cu
concentraţii majore de poluanţi pe perioada elaborării proiectului de
construcţie/reconstrucţie a SEB, de a curăţa iazurile biologice în termen de
2 luni (11.07.12).
- De a nu permite scurgeri ale apelor uzate neepurate în rîuleţul afluent pe
sţînga a r. Ichel – permanent.
2) act de control la compartimentul resurse acvatice către ÎM “Apă-Canal
Străşeni” cu prescrierea indicaţiei de a nu permite scurgeri ale apelor uzate în lunca
r. Bîc de la staţia de pompare a or. Străşeni;
3) act de control la compartimentul resurse acvatice SRL “ Autoservice” din
str. N. M. Spătaru, 8/2, mun. Chişinău.
Elaborat:
propuneri către MM referitor la celebrarea Zilei Nistrului;
dispoziţie către inspectorii şefi ai AE/IE referitor la contracararea cazurilor de
folosire neautorizată a apei din f. Nistru şi r. Prut, precum şi afluenţii lor
pentru irigare.
Efectuat:
o deplasare în rl Străşeni.
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Grupul de lucru format din colaboratorii IES: Natalia Bragoi, specialist principal,
Secţia inspectare resurse acvatice şi aer atmosferic; Mihaela Postu specialist
coordonator, Direcţia expertiză ecologică şi autorizaţii de mediu; Draguţanu Igor,
specialist principal, CIE al AE Chişinău a efectuat controlul privind examinarea
semnalului în baza buletinului alertă din 10.05.12 al Serviciului Hidrometeorologic
de Stat referitor la poluarea r. Bîc cu ape reziduale de la Staţia de pompare a or.
Străşeni.
În rezultatul efectuării controlului la faţa locului s-a depistat că tot
volumul de ape uzate din or. Străşeni se varsă în lunca r. Bîc din cauza că staţia de
pompare a or. Străşeni se află în reconstrucţie. Pentru determinarea gradului de
poluare a r. Bîc în urma deversărilor depistate de către laborator CIE al AE
Chişinău au fost prelevate 3 probe: de la scurgerea de la staţia de pompare; aval
pe r. Bîc de staţia de pompare; amonte pe r. Bîc de staţia de pompare.
S-a efectuat controlul privind funcţionarea reţelelor de canalizare, staţiilor de
pompare şi staţiei de epurare a SA „Romaneşti” din s. Romaneşti, rl Străşeni.
De asemenea s-a efectuat controlul ecologic de stat privind respectarea
legislaţiei ecologice la compartimentul resurse acvatice a agentului economic - SA
„Romaneşti”. SA „Romaneşti” pe tot parcursul controlului a fost reprezentată de
directorul executiv – Ceban Vasile şi maistrul staţiei de epurare - Arsenie Boris.
În rezultatul efectuării acestui contro la faţa locului s-a constatat
următoarele:
a)
reţelele de canalizare din localitatea Romaneşti cu o lungime de 2 km
ajung gravitaţional la staţia de pompare (SP) nr. 2. Pe traseul menţionat
fisuri sau scurgeri nu au fost depistate;
b)

reţeaua de canalizare cu o lungime de 1, 5 km, de pe teritoriul secţiei de
producere a alcoolului etilic al SA „Romaneşti”, care gravitaţional
ajunge la SP nr. 1 ce lucrează în regim automat, avînd capacitatea 30
m3/zi, după care se pompează la SP nr. 2, de unde în regim manual se
pompează la staţia de epurare. În timpul controlului a fost depistat
faptul că pe rîuleţul afluent pe stînga al r. Ichel, pe o distanţă de
aproximativ 1,5 km, începînd cu SP nr. 1 şi terminînd cu aval de SP nr. 2
rîuleţul este poluat cu ape reziduale în rezultatul producerii alcoolului
etilic din porumb şi grîu de la secţia de producere a SA „Romaneşti”.
Albia rîuleţului menţionat pe tot cursul este înnămolită cu sediment de
culoare alb tulburiu.

c)

Staţia de epurare construită în anul 1977 cu capacitatea de 400 m3/zi,
de facto – 150-200 m3/zi, are următoarea compoziţie: cameră de
recepţie; 2 decantoare primare; 3 aerotancuri; 3 decantoare secundare;
4 platforme de nămol şi 2 iazuri biologice. Utilajele sunt vechi, procesul
tehnologic nu se respectă, fapt ce duce la epurarea insuficientă a apelor
uzate.

Pentru determinarea gradului de poluare adus rîuleţului, afluent stîng al r.
Ichel, în urma fisurilor reţelelor de canalizare şi a nerespectării procesului
tehnologic la SP nr. 1 şi 2 şi staţia de epurare, laboratorul CIE al AE Chişinău au
fost prelevate 7 probe de apă:
- SP nr. 1( aval şi amonte rîuleţ);
- SP nr. 2 ( aval şi amonte rîuleţ);
- SEB( intrare şi ieşire de la SEB şi aval de SEB rîuleţ).
Administraţiei SA „Romaneşti”, i s-a întocmit act de control cu prescrierea
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indicaţiilor obligatorii:
- În termen de o lună (11.06.12) de curăţat rîuleţul, afluent stîng al r. Ichel
pe distanţa de 1,5 km, începînd cu amonte de SP nr. 1 şi terminînd cu aval
SP nr. 2.
- De elaborat şi avizat pozitiv cu factorii de decizie proiectul de
construcţie/reconstrucţie a SEB în termen de 6 luni (11.11.12).
- Pentru a micşora scurgerile apelor uzate epurate insuficient de la SEB cu
concentraţii majore de poluanţi pe perioada elaborării proiectului de
construcţie/reconstrucţie a SEB, de a curăţa iazurile biologice în termen de
2 luni (11.07.12).
- De a nu permite scurgeri ale apelor uzate neepurate în rîuleţul, afluent pe
sţînga al r. Ichel – permanent.
un control în comun cu AE Chişinău a resurselor acvatice şi aerul
atmosferic la ÎCS “Lemi Invest” SA din str. Arborilor, 21, mun. Chişinău, cu
întocmirea actelor de control către administraţie şi prescrierea indicaţiilor
obligatorii, şi anume: prezentarea rapoartelor statistice “1-gospodărirea
apei”, “1-aer”; - orice lucrări de construcţie/reconstrucţie să fie coordinate cu
organele de mediu; - anual de achitat plata pentru poluarea mediului; - de
efectuat controlul ELA conform planului pe parcursul anului;
un raid, în temeiul ordinului IES nr.48-d din 14.05.2012, în localităţile
Negreşti, Ţîgăneşti (Mănăstirea Ţîgăneşti), raionul Străşeni; Cucioaia,
raionul Teleneşti; Dumbrăviţa –Coşcodeni, raionul Sîngerei şi
Corlăteni, raionul Rîşcani în vederea constatării stării sanitare a teritoriilor
localităţilor menţionate, precum organizarea şi desfăşurarea de către
administraţia publică locală a Campaniei de primăvară de salubrizare şi
amenajare a localităţii.
În rezultatul acestui raid s-a constatat următoarele:
1. Localitatea Negreşti, raionul Străşeni:
În partea de Nord a localităţii, la intersecţia traseului L 443 cu drumul naţional
M 14 este formată o gunoişte nesancţionată cu o suprafaţă de cca.2 ha, de asemenea
s-a constatat împrăştieri de deşeuri menajere solide, organice, din construcţii şi de
alte provenienţe pe terenurile agricole ale primăriei Negreşti.
Responsabilul de compartimentul deşeuri din cadrul IE Străşeni, dna. M.
Trandafilov a efectuat controlul gestionării deşeurilor din Primăria Negreşti şi a
întocmit la data de 07.05.2012. Actul de control nr.047699, unde este stipulat
faptul, că terenul din zona traseului naţional M 14 este „curăţit şi amenajat” nu
corespunde situaţiei în teren. Se propune anularea Actului nr.047699 din
07.05.2012 şi exercitarea controlului ecologic în teritoriu conform cerinţelor în
vigoare. Concomitent este necesar de prelevat probe de sol de la gunoiştea
neautorizată şi necontrolată de către Centrul Investigaţii Ecologice al Agenţiei
Ecologice Chişinău, cu scopul determinării gradului de poluare a resurselor funciare.
2. Mănăstirea „Ţîgăneşti”, raionul Străşeni .
Deşeurile menajere solide stocate neautorizat pe terenul fondului forestier,
lîngă drumul naţional M 14 şi calea de acces către Mănăstire au fost evacuate.
Stareţului Mănăstirii „Ţîgăneşti ” i-a fost solicitată instalarea unui container
pentru acumularea deşeurilor menajere solide.
A fost efectuat controlul stării sanitare a teritoriului gestionat de către
Mănăstire şi ca rezultat s-a constatat că starea sanitară este bună, deşeurile sunt
evacuate la depozitul de deşeuri amenajat.
3. Localitatea Cucioaia, raionul Teleneşti.
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Lîngă drumul naţional M 14 (partea dreaptă) este formată o gunoişte
nesancţionată cu o suprafaţă de cca. 0,25 ha. Primarul comunei Ghiliceni (localitatea
Cucioaia) dl Nicolae Rotari şi-a asumat responsabilitatea de lichidare a gunoiştii
pînă la data de 22 mai 2012 conform indicaţiilor obligatorii prescrise în actul de
control al IE Teleneşti nr.046249 din 04.05.2012.
Concomitent a fost examinată starea sanitară a teritoriului localităţii (stare
sanitară bună).
Depozitul de deşeuri menajere solide necesită a fi amenajat şi curăţat de
deşeurile stocate neautorizat pe terenul aferent. Termen de lichidare a încălcărilor –
22 mai 2012.
4. Dumbrăviţa –Coşcodeni, raionul Sîngerei.
Gunoiştea neautorizată formată la hotarul localităţilor Dumbrăviţa-Coşcodeni,
în bazinele de acumulare a dejecţiilor animaliere de la fosta fermă de bovine a fost
lichidată de către Primăria comunei Coşcodeni, primar Leonid Cernăuţan. IE
Sîngerei a întocmit actul de control nr.050642 din 14.05.2012 cu prescrierea
indicaţiilor obligatorii de neadmitere a stocării neautorizate pe teritoriul localităţii.

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare.
Numărul de personal - 310.

2.

Resurse
umane
Financiară

3.

Juridică

Examinat:
petiţia parvenită de la SRL „MOLDCARGO” referitoare la necesitatea
achitării plăţii pentru poluarea mediului, pentru activităţile prestate şi
legalitatea procesului-verbal cu privire la contravenţie încheiată în temeiul
art. 143 CC al RM, fiind eliberat răspunsul Nr. 839 din 15.05.2012, prin
care s-au motivat cazurile în care poate fi considerat drept subiect al Legii
privind plata pentru poluarea mediului nr. 1540-XII din 25.02.1998, reieşind
din prevederile art. 6, 9, 10 şi anexele nr. 2,5,7 la lege, iar referitor la
întemeierea procesului-verbal încheiat de inspectorul –şef al Inspecţiei
ecologice Drochia, în cazul dezacordului cu acesta, conform art. 448 al
Codului contravenţional sunt în drept să-l conteste în instanţa de judecată în
a cărei rază teritorială activează autoritatea din care face parte agentul
constatator, care se va expune asupra temeiniciei şi legalităţii acestuia;
demersul inspectorului principal al Inspecţiei ecologice Rîşcani Nicolae
Cojocaru privind incomodităţile create la locul de muncă, fiind eliberat
răspunsul cu Nr. 831 din 14.05.2012, prin care s-a stabilit cu certitudine, că
au fost create condiţii de muncă, fiind asigurat un birou de serviciu în
parte, iar atmosfera creată în colectiv în mare măsură ţine de
comportamentul acestuia, manifestat prin crearea şi provocarea situaţiilor
de conflict. Astfel, a fost atenţionat asupra faptului că în calitate de

1.

Contribuţia la FEL – de la începutul anului 2012 au fost înregistrate venituri în
sumă de 5 813,5 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 253,5 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 15.05.2012, constituie – 4 098
mii lei.
Serviciile ecologice prestate contra plată acordate la solicitarea beneficiarilor,
constituie 1 465,7 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 33,3 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de 15.05.2012 constituie – 601,8 mii
lei.
Cheltuielile curente pentru funcţionarea Inspectoratului cu subdiviziunile teritoriale
sunt acoperite din contul veniturilor obţinute de la serviciile prestate.

Raport de activitate a IES
funcţionar public trebuie să aibă un comportament bazat pe respect,
exigenţă, corectitudine şi amabilitate în relaţiile cu colegii de serviciu.
Totodată a fost informat că colectivul IE Rîşcani tinde spre o colaborare
reciprocă, eficientă şi spre relaţii pozitive, armonioase între colegi, care vor
duce la creşterea randamentului muncii.
Participat:
în cadrul şedinţei de lucru la Ministerul Mediului, referitor la obiecţiile
Ministerului Sănătăţii pe marginea proiectului de Lege privind
substanţele chimice, divergenţele apărute, şi drept urmare a discuţiilor
purtate, fiind ajuns la un numitor comun la unele aspecte ce ţin de
atribuţiile autorităţilor publice centrale implicate, inclusiv a Agenţiei
pentru substanţe Chimice şi asigurării implementării Registrului
substanţelor chimice, etc., cu necesitatea prezentării ulterioare a
proiectului de lege spre avizare Ministerului Justiţiei.
Acordat:
asistenţă consultativ-metodică Inspecţiilor ecologice Ialoveni, Nisporeni,
Călăraşi, Drochia, Sîngerei, Edineţ, Agenţia ecologică Chişinău, U.T.A.
Găgăuzia referitor la procedurile de constatare a faptei contravenţionale şi
atribuţiile agentului constatator, privind examinarea cauzelor
contravenţionale parvenite de la alţi agenţi constatatori de recuperare a
prejudiciului cauzat mediul;
au fost verificate şi coordonate proiectele de ordine cu privire la personal.
4.
5.
6.

Internaţiona
lă
Colaborare

Massmedia
II.

1.

Publicate articole - 6;
Emisiuni radio, TV - 7.

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

Acţiuni
măsuri

şi De examinat şi supus expertizei/autorizării:
22 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective;
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 9
întreprinderi.
De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.:
petiţia Cancelariei de Stat referitor la poluarea a 10 fîntîni de mină din s.
Şestaci, rl Şoldăneşti;
cererea d-nei Filimon Valentina, directoarea S.A. „Piscicultorul”, privind
retragerea AFSA nr.1976 din 03.06.2011 pentru G.Ţ. „Vizitiu Petru Mihai” din
s. Hristoforovca, com.Pîrliţa, r-nul Ungheni;
solicitarea Ministerului Economiei de a completa Chestionarul referitor la
evaluarea procesului de implementare a Legii nr.160 din 22.07.11 privind
reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător. nr.146-p/el din
16.05.2012, termen 22.05.12.;
solicitarea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei la
sesizarea deputatului în Parlamentul Republicii Moldova cu privire la
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verificarea legalităţii acţiunilor membrilor Consiliului de Administrare a
Fondului Ecologic Naţional, la aprobarea finanţării proiectului de construcţie a
„Întreprinderii de prelucrare a deşeurilor animaliere şi agricole cu captarea
biogazului din s. Fîrlădeni, r-nul Hînceşti” a „Garma Grup”S.R.L.;
materialele ÎM „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” privind eliberarea
autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de igienă şi curăţire sanitară a arborilor din
Grădina Publică „Ştefan cel Mare” şi Grădina Catedralei „Naşterea Domnului”,
mun. Chişinău;
demersul A.O. „Alianţa între generaţii”, cu privire la instituirea şi clasificarea
zonei Movila Măgura ca arie protejată de stat de importanţă naţională în calitate
de monument al naturii, care este situată pe teritoriul comunei Negurenii Vechi,
r-nul Ungheni.
De efectuat:
Monitorizarea informaţiei referitor la acţiunea-concurs “Rîu curat de la sat la
sat”;
controlul activităţii IE Străşeni în vederea constatării stării sanitare a teritoriilor
localităţilor, precum organizarea şi desfăşurarea de către administraţiile publice
locale a Campaniei de primăvară de salubrizare şi amenajare a localităţii;
un raid în vederea depistării şi contracarării cazurilor de braconaj, tăieri ilicite
şi pescuit ilicit.
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

Ex. D.Osipov, 226915

Valentina ŢAPIŞ

