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1.

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 328 acte de control;
Inspecto- au fost întocmite 189 procese-verbale;
rat.
- au fost prestate servicii în valoare de 50 572 lei, serviciile achitate
constituie 53 545 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 30 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:
- 52 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 25 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 10 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 5 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 5 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 47 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 19 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 55 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;
-

Publicate articole:
un articol în ziarul raional „,,Farul Nistrean”, r-nul Rezina, cu tematica Zilei
Naţionale de Înverzire a Plaiului ,,Un arbore pentru dăinuirea noastră”;
un articol în ziarul raional (r-nul Cantemir) „Ziua naţională de înverzire a
plaiului”;
un articol în ziarul raional ,,Noutăţi Nistrene’’, r-nul Dubăsari referitor la
problemele deşeurilor în s.Oxentea;
un articol în ziarul „Cuvîntul” sub genericul ,,Plantările din toamna 2012”,
r-nul Şoldăneşti;
un articol în ziarul raional Rîşcani „27 octombrie - Ziua nationala de
Inverzire ,,Un arbore pentru Dainuirea Noastra”;
un material în ziarul raional referitor la Ziua Naţională de Înverzire a Plaiului
(r-nul Ocniţa);
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-

Emisiuni radio, TV:
o emisiune la televiziunea locală „Studio-L”, r-nul Căuşeni;
o emisiune la televiziunea locală „Flor TV”, r-nul Floreşti, interviu pe tema
acţiunii „Un arbore pentru dăinuirea noastră”;
un reportaj-anunţ cu Ziua naţională de înverzire, r-nul Basaraseasca;

2.

pagina
web IES

Plasată informaţia „Nivelul de realizare a lucrărilor de construcţie a staţiei de epurare (ZUC)
din or. Orhei”.

3.

Cazuri
relevante.

1. Dl Vadim Stîngaci, şef adjunct al IES, a acordat interviuri în cadrul acţiunii
privind desfăşurarea lucrărilor consacrate Zilei Naţionale „Un arbore pentru
dăinuirea noastră” următoarelor posturi TV si Radio:
- emisiunea „Bună dimineaţa!” în direct, canalul Moldova 1;
- emisiunea „Sare şi piper” în direct prin telefon, canalul JunalTV;
- emisiunea cu genericul „Un arbore pentru dăinuirea noastră” la postul de
Radio Moldova.
2. La 27 octombrie, 2012, subdiviziunile IES vor monitoriza activităţile de
plantare de toamnă.

b) Probleme de fond.
1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

Examinat:
solicitarea Biroului de Statistică cu privire la prezentarea informaţiei
despre existenţa fîntînilor de mină şi a izvoarelor (pentru anul 2011) în
Republica Moldova, necesară pentru editarea ediţiei III a publicaţiei
tematice în domeniu „Resursele naturale şi mediul în Republica
Moldova”;
solicitarea privind activitatea IES în domeniul utilizării şi protecţiei
apelor în trimestrul III, anul 2012 în scopul editării Buletinului periodic
„Cronica Apelor”;
petiţia cet. Racu G. referitor la poluarea mediului cu ape reziduale de la
instituţiile de învăţămînt din s. Holercani, rl Dubăsari.
Notă:
Pentru lichidarea situaţiei de avarie la colectorul vechi, unde se
acumulau apele menagere a grădeniţei de copii, gimnaziului şi centrului
de sănătate de către primărie prin intermediul PNUD a fost montată o
miniinstalaţie de tip ,,CRIBER’’ cu capacitate 7 m3 în valoare de 172 mii
lei la care a fost racordată grădniţa de copii. Apele menajere a
gimnaziului şi centrului de sănătate sunt acumulate în 3 decantoare cu
volumul total 30 m3, consumul de apă în 24 ore la obiectele nominalizate
este de 1 m3. Scurgeri de avarie a apelor menagere lipsesc. Pînă la
finele anului toate obiectele cu menire socială din centrul localităţii vor
fi racordate la colectorul central cu SEB în baza proiectului deja
elaborat, care la 24.10.12 a fost supus licitaţiei;
Totodată prin actul de control nr. 051201 din 18.10.2012 primăriei
Holercani i-au fost prescrise următoarele indicaţii obligatorii:
- de a organiza acumularea şi transportarea apelor menagere din
decantoarele gimnaziului, din fîntîna avariată a colectorului vechi în
bază de contract la cea mai apropiată SEB din regiune;
- primăria Holercani va realiza măsurile şi soluţiile de proiect în
termenii stabiliţi de acesta pentru racordarea la colectorul nou a
obiectelor sociale de învăţămînt, medicale şi altele întru
soluţionarea definitivă a problemei;
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întocmit şi expediat răspuns la petiţia dlui A. Achimov cu privire la
retragerea Autorizaţiei de emisie a poluanţilor în aerul atmosferic pentru
tipografia din or. Criuleni.
Notă.
Potrivit art.20 din legea nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare,
petiţiile adresate a doua oară, care nu conţin argumente ori informaţii
noi, nu se examinează;
repetat, întocmit şi expediat răspunsul în adresa primăriei or. Cahul cu
privire la coordonarea proiectului şi forarea sondei arteziene în zona
Lacului Sărat, din or. Cahul;
întocmit şi expediat răspuns în adresa Ministerului Mediului prin care s-a
confirmat autenticitatea Avizului expertizei ecologice de stat nr.05-51755/1139 din 29.11.02 la proiectul de execuţie „Exploatarea sectorului
„Făureşti al zăcămîntului de calcar „Cricova-1”;
întocmit şi expediat răspunsul în adresa Ministerului Economiei şi a
Ministerului Mediului cu privire la examinarea şi avizarea proiectului
„Reguli de protecţie a reţelelor de gaze naturale”;
întocmit şi expediat răspunsul în adresa Ministerului Economiei referitor
la examinarea şi avizarea proiectului Hotărîrii Guvernului privind
Metodologia de calculare a costului auditului energetic;
întocmit şi expediat răspunsul în adresa Ministerului Mediului cu privire
la examinarea interpelării dlui Grişciuc Simion, deputat în Parlamentul
R.Moldova, referitor la:
cantitatea de emisii atmosferice, metale grele, dioxine, furani,
determinată în urma măsurărilor la fabrica de ciment „Lafarge
Ciment (Moldova)” S.A.;
cantităţile medii lunare de NO2, CO, pulbere totală, carbon organic,
HCl, HF, SO2, obţinute în cadrul măsurărilor continue la fabrica de
ciment „Lafarge Ciment (Moldova) S.A.”;
şi pregătit răspuns la petiţia colectivă adresată Parlamentului Republicii
Moldova şi Cancelariei de Stat a Republicii Moldova referitor la
constatarea încălcărilor legislaţiei ecologice admise pe teritoriul
subordonat Muzeului Satului, filiala Muzeului Naţional de Etnografie şi
Istorie Naturală din bd. Dacia, 54, or. Chişinău.
Notă:
Petiţionarii au fost informaţi, că în privinţa administratorului Muzeului
Satului a fost încheiat un proces-verbal cu privire la contravenţie în
temeiul art.154 alin.(10) Cod Contravenţional şi aplicată amenda în
mărime de 1000 lei;
şi pregătit răspuns la petiţia parvenită de la cet. Elena Vlas, locuitoarea
satului Ignăţei, raionul rezina referitor la unele probleme ecologice în
localitate.
Notă:
Petiţionarea a fost informată, că IE Rezina a întreprins toate măsurile
conform legislaţiei în privinţa persoanelor vinovate de încălcarea
regulilor de gestionare a deşeurilor, fiind încheiate în perioada ianuarie
– septembrie 2012, 27 procese – verbale cu privire la contravenţii în
temeiul art.109 alin.(4), art.115, art154 şi art181 Cod contravenţional al
R.Moldova, cu aplicarea sancţiunilor contravenţionale sub formă de
amendă fiecărei persoane vinovate de contravenţia admisă;
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şi avizat 1 proiect la Anexa capitolului „Bariere tehnice în calea
comerţului, Standardizare, Metrologie, Acreditare şi Evaluare a
Conformităţii” din Acordul cu privire la Zona de Liber Schimb
Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea
Europeană;
şi avizat 1 proiect de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului sanitar privind cerinţele de sănătate şi securitate pentru
asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa
agenţilor chimici la locul de muncă, prezentat de către Ministerul
Sănătăţii;
şi avizat 4 materiale de modificarea a categoriei destinaţiei terenului;
şi avizat 4 dosare de uz fitosanitar;
materialele parvenite în adresa Inspectoratului Ecologic de Stat din
partea ÎM „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” privind eliberarea
autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de igienă şi conservare pe o
suprafaţă de 38 ha în parcul silvic „Nistrean”, or. Vadul lui Vodă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
materialele primăriei satului Budăi, raionul Taraclia privind autorizarea
taierii de curăţire, pe o suprafaţă totală de 7,0 ha, cu obţinerea unui
volum de 34,16 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
materialele primăriei com. Javgur, raionul Cimişlia privind autorizarea
taierii de conservare, pe o suprafaţă totală de 2,1 ha, cu obţinerea unui
volum de 146,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
materialele primăriei com. Selişte, raionul Orhei privind autorizarea
taierii de regenerare, pe o suprafaţă totală de 0,546 ha, cu obţinerea unui
volum de 77,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
materialele primăriei satului Grozeşti raionul Nisporeni privind
autorizarea taierii de conservare, pe o suprafaţă totală de 1,1 ha, cu
obţinerea unui volum de 73,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
materialele primăriei com. Goteşti, raionul Cantemir privind autorizarea
taierii de igienă selectivă, pe o suprafaţă totală de 20,0 ha, cu obţinerea
unui volum de 244,3 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
materialele primăriei com. Cazangic, raionul Leova privind autorizarea
taierii de igienă rasă, pe o suprafaţă totală de 4,0 ha, cu obţinerea unui
volum de 181,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
materialele primăriei com. Manta, raionul Cahul privind autorizarea
taierii de regenerare rasă, pe o suprafaţă totală de 2,0 ha, cu obţinerea
unui volum total de 172,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
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Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
materialele Agenţiei „Moldsilva” privind autorizarea taierilor de
produse principale, suplimentar, pentru anul 2012, în O.S. Bobeica,
O.S. Bozieni şi O.S. Mereşeni pe o suprafaţă totală de 26,0 ha, cu
obţinerea unui volum de 1600,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător;
materialele Agenţiei „Moldsilva” privind autorizarea taierilor de
produse secundare, suplimentar, pentru anul 2012, în O.S. Buţeni, O.S.
Bozieni şi O.S. Logăneşti pe o suprafaţă totală de 20,0 ha, cu obţinerea
unui volum de 412,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
Elaborat:
informaţia privind situaţia actuală şi gradul de realizare a lucrărilor de
construcţie a staţiei de epurare de tip ZUC din or. Orhei;
şi prezentat informaţia Ministerului Mediului privind aprovizionarea cu
apă şi canalizare a populaţiei din R.Moldova, anul 2011;
propuneri referitor la anticiparea şi prevenirea poluării resurselor acvatice
transfrontaliere;
şi prezentat Ministerului Mediului 3 Note informative privind realizarea proiectului de execuţie „Poligonul depozitării deşeurilor
menajere solide pentru comuna Cotiujenii Mari, raionul Şoldăneşti”, folosirea terenului din str. Uzinelor de către Regia „Autosalubritate”
pentru depozitarea deşeurilor menajere solide acumulate din municipiul
Chişinău, - legalitatea colectării şi incinerării deşeurilor ca combustibil
alternativ de către SA „Lafarge Ciment (Moldova)”.
Efectuat:
o deplasare în comun cu colaboratorii AE Chişinău unde s-a examinat petiţia
unui grup de locatari din str. Sarmisetetuza, 18-7, mun. Chişinău referitor la
excavarea unui cotlovan cu lungimea de 50 m şi adîncimea 6 m pentru
construcţia unei parcări cu 2 nivele în str. Cuza Vodă, ½, mun. Chişinău în
baza proiectului care nu a trecut expertiza ecologică de stat.
Notă:
AE Chişinău, în temeiul art. 156 CC al RMoldova a încheiat un procesverbal cu privire la contravenţie administraţiei SRL „Nourco” şi a aplicat o
amendă în valoare de 300 u.c. Totodată prin actul de control s-a prescris în
termen de 15 zile să prezinte proiectul la IES pentru avizare şi de stopat
lucrările de construcţie pînă la primirea avizului pozitiv al expertizei
ecologice de stat;
la 22.10.2012 o deplasare în raionul Şoldăneşti, comuna Cotiujenii Mari
privind respectarea de către administraţia publică locală şi firma
„Sabriscom” SRL – antreprenor general a condiţiilor Hotărîrii nr.25 din
25.06.2012 de sistare a lucrărilor de construire a poligonului de deşeuri
menajere solide iniţiat cu abateri de la proiectul de execuţie.
Notă:
Ca rezultat al controlului s-a constata că Hotărîrea de sistare se respectă de
ambele părţi, iar construirea poligonului de deşeuri nu mai poate fi
continuată deoarece potrivit informaţiilor prezentate de către Agenţia
pentru Geologie şi Resurse Naturale, terenul repartizat pentru construcţia
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poligonului este constituit din substanţe minerale utile de nisip în profilul
geolitologic şi nu poate fi folosit pentru alte activităţi, decît pentru excavaţii
miniere.
Prin urmare, la elaborarea proiectului de execuţie pentru obiectul nr.7850
Institutul de Proiectări de Stat „IPROCOM” (licenţa AMMII nr.026672) a
admis o eroare la studiul geologic a sectorului de teren repartizat pentru
construirea Poligonului de depozitare a deşeurilor menajere solide (DMS).
Actualmente, în zona dată, se implementează proiectul „Crearea sistemului
integrat de management al deşeurilor menajere în 8 localităţi (com.
Cotiujenii Mari cu satele Cobîlea şi Coşelăuca (3695 locuitori), com.
Dobruşa cu satele Receşti şi Zahorna (1526 locuitori), satele Pohoarna
(2000 locuitori) şi Rogojeni (780 locuitori), amplasate în partea de NordVest a raionului Şoldăneşti”. Proiectul este finanţat de către Fondul de
Dezvoltare Regională în sumă de 4 mln. 600 mii lei, aplicant fiind primăria
Cotiujenii Mari. Potrivit condiţiilor proiectului în localităţile menţionate vor
fi amenajate 100 puncte ecologice (platforme pentru colectarea deşeurilor
menajere) dotate cu cîte 5 containere (1 pentru acumularea PET şi 4 pentru
acumularea deşeurilor reciclabile – hîrtie, sticlă, fier etc.), volumul
recipientelor fiind de 1 m.c. fiecare. Concomitent se va procura şi tehnica
specială pentru transportarea, gestionarea deşeurilor (1 excavator, 1
tractor remorcă şi 2 autospeciale).
Reieşind din faptul că la moment se implementează proiectul gestionării
regionale a deşeurilor, care prevede construirea unui poligon regional în
oraşul Şoldăneşti şi colectarea deşeurilor din 3 raioane (Şoldăneşti, Rezina,
Floreşti), construirea depozitului DMS în comuna Cotiujenii Mari nu este
rentabilă;
2 raiduri în vederea depistării şi contracarării cazurilor de braconaj şi tăieri
ilicite.
Ca rezultat s-au încheiat 6 procese-verbale:
Cet. Burghelea Radu, care a încălcat prevederile actelor normative
privind folosirea şi protecţia fondului cinegetic, i s-a întocmit un
proces-verbal în baza art.128 alin. (1), Cod contravenţional al
RMoldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 400 lei.
Cet. Maliutin Andrei, care a încălcat prevederile actelor normative
privind folosirea şi protecţia fondului cinegetic, i s-a întocmit un
proces-verbal în baza art.128 alin. (2), Cod contravenţional al
RMoldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1500 lei.
Cet. Carauş Ştefan, care a încălcat prevederile actelor normative
privind folosirea şi protecţia fondului cinegetic, i s-a întocmit un
proces-verbal în baza art.128 alin. (2), Cod contravenţional al
RMoldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1000 lei.
Cet. Untila Ion, care a încălcat prevederile actelor normative
privind folosirea şi protecţia fondului cinegetic, i s-a întocmit un
proces-verbal în baza art.128 alin. (1), Cod contravenţional al
RMoldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 400 lei.
Cet. Gaburici Iaroslav, care a încălcat regulile de folosire a
obiectelor fondului forestier, i s-a întocmit un proces-verbal în
baza art.127 alin. (1), Cod contravenţional al RMoldova, fiindu-i
aplicată o amendă în mărime de 100 lei, prejudiciul cauzat
mediului este de 405,0 lei.
Cet. Buga Valeriu, ce a încălcat modul de folosire a fondului de
exploatare şi de recoltare a lemnului, i s-a întocmit un proces-
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verbal în baza art.142 alin. (3), Cod contravenţional al RMoldova,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 4000 lei.
Întocmit:
un proces-verbal Î.C.S. „Red Union Fenosa” pe cazul tăierii ilegale sau
vătămarii arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin.(2), al Codului
Contravenţional al RMoldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de
10000 lei. Prejudiciul cauzat mediului constituie 28224,0 lei.
Participat:
la şedinţa de lucru privind examinarea proiectelor de Regulamente, elaborate
întru implementarea Legii apelor nr. 272 din 23.12.2011;
la 25.10.2012 la misiunea economică multisectorială organizată de către
Camera de Comerţ şi Industrie al RMoldova în colaborare cu Biroul
Economic şi Comercial de pe lîngă Ambasada Belgiei la Bucureşti;
la 26.10.2012 la Curtea de Apel Chişinău pentru susţinerile orale pe dosarul
nr.3-1231/12 la cererea de chemare în judecată în ordine de contencios
administrativ înaintată de SC „Sticlomob” SRL către Inspectoratul Ecologic
de Stat.
Eliberat:
3 avize ale expertizei ecologice de Stat pentru proiectele de execuţie.
Primit în lucru:
5 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.

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare.
1.
2.

Resurse
umane
Financiară

Numărul de personal - 310.
Contribuţia la FEL –conform planului de finanţate s-au aprobat venituri
şi cheltuieli pentru anul 2012 în sumă de 8800,0 mii lei, iar planul precizat pentru
perioada de gestiune (ianuarie-octombrie) constituie 7800,0 mii lei. De la începutul
anului 2012 au fost înregistrate venituri în sumă de 9018,9 mii lei, inclusiv
săptămîna curentă – 329,9 mii lei şi s-au executat cheltuieli de casă în sumă de
4447,7 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de la 25.10.2012 constituie –
4571,2 mii lei.
Servicii ecologice prestate contra plată.
La 25.10.2012 suma acumulărilor la venituri constituie 2298,0 mii lei, inclusiv
săptămîna curentă – 60,7 mii lei sau cu 70 % mai puţin faţă de planul pentru
perioada de gestiune (3275,0 mii lei), diferenţa fiind de 977,0 mii lei. Cheltuielile
pentru întreţinerea curentă a activităţii Inspectoratului constituie 2845,3 mii lei.
Motivul neîndeplinirii planului de venituri fiind modificările în legislaţie,
intrarea în vigoare a Legii nr.160 din 24.04.2011 „Privind reglementarea prin
autorizare a activităţilor de întreprinzător”, începînd cu 01.02.2012. Ca rezultat
toate autorizaţiile şi avizele de mediu sunt eliberate gratis, anterior cu plată ce aveau
o contribuţie majoră la venituri la contul mijloace speciale. Un efect negativ asupra
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acumulărilor la servicii prestate s-au produs şi în urma punerii în aplicare a Legii
nr.163 din 09.07.2010 „Privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie”,
prin care la certificatul de urbanism prin proiectare, emitentul anexează avizul
ecologic care se eliberează de organul de supraveghere de stat gratuit, anterior cu
plată. De asemenea a fost omis şi avizul expertizei ecologice la proiect pentru
obţinerea autorizaţiei de construire, care anterior se elibera cu plată.
3.

Juridică

Participat:
la 26.10.2012 în cadrul procesului la Curtea de Apel Botanica referitor
la cauza SC „Sticlomob” SRL către Inspectoratul Ecologic de Stat;
la 26.10.2012 la şedinţa grupului de lucru cu privire la implementarea
strategiei naţionale privind protecţia consumatorului organizată de
Ministerul economiei.
Examinat:
în comun cu Serviciul audit intern petiţia cet. Petrovici Nicolae cu
privire la acţiunile ilegale ce se petrec în perimetrul monumentului
naturii ocrotit de stat „Defileul Trinca”;
contestaţia cet.Zubcu Dan asupra actului inspectării îndeplinirii
cerinţelor privind protecţia mediului, cu perfectarea răspunsului;
demersul Ministerului economiei privind prezentarea propunerilor în
contextul noilor prevederi ale Legii insolvabilităţii nr. 149 din
29.09.2012 referitor la identificarea debitorilor în cadrul procesului de
insolvabilitate de importanţă vitală pentru economia naţională,
subiecţii vizaţi nu au fost identificaţi;
demersul Ministerului economiei privind prezentarea propunerilor în
contextul noilor prevederi ale Legii insolvabilităţii nr. 149 din
29.09.2012 în vederea modificării cadrului normativ și legislativ din
domeniul protecţiei mediului.

II.
1.

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

Acţiuni
măsuri

şi De examinat şi supus expertizei/autorizării:
24 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective;
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi de eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 7
întreprinderi;
condiţiile de folosinţă specială a apei (AFSA) pentru o întreprindere.
De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.:
scrisoarea Curţii de Conturi privind efectuarea auditului Ministerului Mediului
în perioada septembrie 2012 – tranzitoriu 2013 cu Indicaţia Ministerului
Mediului privind asigurarea punerii la dispoziţia Curţii a regulamentelor,
planurilor de activitate, fişelor de post, obiectivelor individuale, dosarelor
privind monitorizarea implementării unor strategii, programe, planuri de acţiuni
de care suntem responsabili, informaţii cum au fost realizate unele hotărîri şi
dispoziţii ale Guvernului, ale Colegiului Ministerului, Curţii de Conturi etc;
demersul, Întreprinderii de Stat Serviciul Asistenţă Beneficiari la Obiectele
Sociale, privind autorizarea extragerii a 18 arbori de specia duglas din faţa
clădirii Parlamentului;

Raport de activitate a IES
materialele Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură Orhei privind autorizarea
taierilor diverse în O.S. Vatici şi O.S. Selişte;
demersul primăriei or. Durleşti privind autorizarea tăierii a 5 arbori din str.
Testemiţanu 18, din or. Durlrşti;
materialele primăriei s. Corten, r-nul Taraclia privind autorizarea tăierii de
regenerare rasă în fondul forestier gestionat;
materialele primăriei s. Hărceşti, r-nul Ungheni privind autorizarea tăierii de
conservare rasă şi curăţire în fondul forestier gestionat.
De participat:
la şedinţa organizată de Ministerul Mediului, în componenţa grupului de
lucru pentru revizuirea Strategiei de aprovizionare cu apă şi canalizare a
localităţilor din R.Moldova, 25.10.2012.
De efectuat:
un raid în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj.
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.

Vadim STÎNGACI,
Şef adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat.

Ex. D.Osipov, 226915

