
Raport  

sintetizat de activitate al IES 
pentru primul semestru al  anului 2012. 

 

Inspectoratul Ecologic de Stat şi subdiviziunile sale de la centru şi din teritoriu 

au activat conform Regulamentelor şi Planurilor de activitate aprobate.  

    Urmare  remanierelor de cadre din ultimul timp şi pentru o exercitare mai 

avansată a atribuţiilor de serviciu, conducerea IES a continuat să pună accentul pe 

ameliorarea managementului resurselor umane. 

 Că scopul a fost într-un fel atins, aceasta ne-o demonstrează rezultatele realizate 

la indicatorii activităţii de bază cu caracter de control ecologic. Astfel,  în această 

perioadă  au fost întreprinse 7817 inspectări, faţă de aceeaşi perioadă, 2011, 

respectiv 8 248 inspectări, urmare cărora au fost întocmite 3 695 procese-verbale, 

respectiv faţă de 3 279 procese-verbale, pentru diferite încălcări sau abateri de la 

legislaţia de mediu. Aceste contravenţii administrative au fost sancţionate cu 

amenzi conform Codul Contravenţional – în sumă de 1786 760  lei, respectiv faţă 

de 2 090 746 lei. 

 În scopul ridicării prejudiciului cauzat mediului  Agenţiile şi Inspecţiile 

Ecologice au înaintat  acţiuni civile în instanţa  de judecată în sumă de 436 983 lei, 

respectiv faţă de 222 570 lei. 

 Concomitent a fost asigurat calculul plăţii pentru poluarea mediului de către 

agenţii economici şi achitarea acesteia în termen. Astfel, plata pentru poluarea 

mediului calculată a constituit 5 535 125 lei, respectiv faţă de 7 365 012 lei. 

 Această comparaţie ne arată că activitatea Inspectoratului a căpătat un caracter 

aproximativ stabil. 

 Starea de lucruri în asigurarea economico-financiară, logistică şi managementul 

resurselor umane ca condiţii de bază a funcţionalităţii normale a Inspectoratului se 

prezintă astfel. 

 

Asigurarea economico-financiară şi tehnico-materială. 

Cheltuielile financiare pentru întreţinerea şi funcţionarea Inspectoratului cu 

subdiviziunile teritoriale pentru primul semestru al anului 2012 sunt asigurate din 

mai multe surse financiare, cum sunt: 

a) Cheltuieli de bază (bugetul de stat); 

b) Cheltuieli din mijloace speciale; 

c) Cheltuieli din Fondul Ecologic Local; 

d) Cheltuieli din Fondul ecologic Naţional. 

Cheltuieli de bază. 
      Din bugetul de stat pentru perioada raportată au fost alocate surse financiare 

numai la compartimentul cheltuieli de personal în valoare nominală de 7 303,2 mii 

lei sau 95,5 la sută din suma necesară, restul 442,7 mii lei, fiind acoperite de 

veniturile de la contul mijloacelor speciale (servicii cu plată). 

      Conform statelor pentru anul 2012 efectivul limită de personal este stabilit în 

număr de 310 unităţi, locuri vacante la moment nu sunt înregistrate. 

      Salariul mediu lunar al unui salariat din Inspectorat pentru perioada de 6 luni 

ale anului 2012 constituie 4 311,4 lei, fiind în creştere faţă de perioada similară a 
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anului 2011 cu circa 45%. Creşterea în cauză se datorează introducerii noului 

sistem de salarizare pentru funcţionarii publici, începînd cu 01 aprilie, 2012. 

Venituri şi cheltuieli la mijloacele speciale. 

      Mijloacele băneşti acumulate ca venituri, în urma prestării serviciilor şi 

lucrărilor în domeniul protecţiei mediului, au un rol important în procesul de 

finanţare a cheltuielilor pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi întreţinerii 

curente a activităţii instituţiei. 

      În perioada de 6 luni au fost acumulate venituri în sumă de 1 780,2 mii lei, 

fiind în descreştere cu 25 la sută în raport cu perioada similară a anului 2011, cînd 

au atins cifra de 2 241,4 mii lei. 

Fondul Ecologic Local şi implementarea proiectelor de mediu. 
     Veniturile la Fondurile Ecologice Locale pentru perioada de raportare au 

constituit 6 643,3 mii lei sau cu 18% mai puţin faţă de perioada similară a anului 

2011, care au atins cifra de 7 808,0 mii lei. 

      Suma aprobată pentru perioada de raport (5 900,0 mii lei) a veniturilor la FEL a 

fost supraînplinită cu 12 la sută şi a ajuns la 6 643,3 mii lei.  

       În perioada de raportare au fost calculate plăţi pentru poluarea Mediului în 

baza art.2, 6, 9, 10, 15 a Legii nr.1540-XIII din 25.02.1998. confirmate prin dările 

de seamă lunare. 

      Utilizarea mijloacelor băneşti acumulate la Fondul Ecologic Local s-a efectuat 

în conformitate cu Legislaţia în vigoare. În total au fost utilizate surse financiare în 

sumă de 2 858,3 mii lei. 

      Spre finanţare din aceste surse, în perioada de raportare, au fost înaintate  6 

proiecte, iar suma utilizată în acest scop este de 1 088, 3 mii lei, sau 38,0 % din 

suma de venituri înregistrate la cont.  

        Suportul logistic. 

        La compartimentul întreţinere şi consolidarea bazei tehnico-materiale de care 

depinde funcţionalitatea IES, s-au produs schimbări pozitive. Cheltuielile 

financiare utilizate în acest scop au constituit 5 356,5 mii lei, inclusiv: din 

mijloacele contului special – 1 494,7 mii lei, din Fondul Ecologic Local – 784,4 

mii lei şi din Fondul Ecologic Naţional – 12,0 mii lei. 

        În 6 luni ale anului 2012 au fost procurate diverse mărfuri şi servicii, inclusiv: 

- Servicii comunale – 367,8 mii lei; 

- Rechizite de birou şi obiecte de inventar – 107,3 mii lei; 

- Ediţii periodice – 4,8 mii lei; 

- Servicii de telefonie – 202,8 mii lei; 

- Întreţinerea automobilelor şi combustibil – 463,2 mii lei 

- Reparaţia utilajului de laborator a CIE şi a tehnicii de calcul – 33,1 mii lei; 

- Servicii editoriale (blanchete) – 34,0 mii lei; 

- Servicii de Internet şi de deservire a programei contabile – 90,2 mii lei; 

- Reparaţia curentă a încăperilor de serviciu– 22,0 mii lei; 

- Servicii de audit pentru acreditarea CIE şi alte cheltuieli – 41,0 mii lei; 

      Pentru realizarea în continuare a măsurilor de consolidare a bazei tehnico-

materiale pentru anul 2012 sunt planificate surse financiare necesare pentru 

procurarea uniformei de serviciu, mobilierului pentru subdiviziunile din teritoriu, 

cît şi măsuri pentru semnarea unor contracte de deservire şi reparaţie a mijloacelor 
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de transport auto, reparaţia curentă a sediilor IE Orhei, IE Leova, CIE 

Chişinău, CIE Bălţi şi CIE-Otaci, care necesită urgent reparaţii. 

        De rind cu acestea  Direcţia Finanţe şi logistică a întreprins un şir de 

activităţi cu caracter de asistenţă şi mentenanţă, şi anume: 

 Revizuirea strategiei de cheltuieli la subprogramul “Securitatea ecologică a 

mediului” şi calculele pentru resursele financiare necesare la Cadrul bugetar 

pe termen mediu 2013-2015; 

 Perfectarea schemei de încadrare pentru anul 2012 şi calculul estimativ al 

mijloacelor financiare pentru implementarea Legii salarizării funcţionarilor 

publici nr.48 din 22.03.2012;  

 Identificarea propunerilor la proiectul bugetului de stat pe anul 2013 şi 

estimărilor pentru anii 2014-2015; 

Au fost întreprinse şi alte activităţi cu caracter de asistenţă, cum ar fi: 

 întocmirea documentelor cu privire la formarea cardurilor noi şi prelungirea 

celor expirate.  

 Asigurarea finanţării la timp şi calitativ a cheltuielilor curente şi de 

întreţinere IES şi subdiviziunilor sale teritoriale şi altele. 

 

Managementul resurselor umane. 
 Această activitate a avut un caracter continuu şi a contribuit pozitiv la 

menţinerea la nivel satisfăcător a eficacităţii Inspectoratului în întregime. 

 Pe parcursul perioadei de raportare activitatea în domeniul managementului 

resurselor umane a fost orientată la dezvoltarea profesională continuă a angajaţilor 

Inspectoratului. 

Angajarea în serviciu, promovări, sancţiuni. 

În această perioadă necesarul de personal a fost asigurat în corespundere cu 

structura şi efectivul-limită al Inspectoratului şi în conformitate cu Statul de 

personal,  care a fost aprobat favorabil de Cancelaria de Stat nr.2903-172 din 29 

mai 2012.  

În perioada 25-27 aprilie 2012 în cadrul Inspectoratului a avut loc 

monitorizarea efectuată de către Cancelaria de Stat, Direcţia politică de cadre, 

privind implementarea procedurilor de personal şi nivelul corectitudinii aplicării 

prevederilor cadrului normativ în domeniul managementului funcţiei publice şi ai 

funcţionarilor publici. 

Ţinînd cont de propunerile înaintate de către Direcţia politică de cadre a  

Cancelariei de Stat, conducerea Inspectoratului pe parcursul I semestru al anului 

2012, a anunţat concurs pentru ocuparea a 8 funcţii publice vacante (1 funcţie 

publică de conducere şi 7 funcţii publice de execuţie). Au participat la concurs 14  

persoane (2 persoane la funcţia publică de conducere şi 12 persoane la funcţia 

publică de execuţie) în rezultat au fost angajate prin concurs 8 persoane. Au fost 

promovaţi în funcţie 3 persoane, au fost confirmaţi în funcţie 4 funcţionari publici 

debutanţi. A fost încetat raportul de serviciu cu 18 angajaţi dintre care 12 

funcţionari publici şi 6 persoane ce deţineau postul de deservire tehnică. Fluctuaţia 

personalului în cadrul Inspectoratului a fost în perioada de raportare de 5,8%.  

În I semestru al anului au fost revizuite 58 fişe de post au rămas să fie 

revizuite 211 fişe de post. 
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          Pentru aportul conştiincios în domeniul protecţiei mediului au fost stimulaţi cu Diploma Guvernului 4 funcţionari publici şi Diploma Ministerului Mediului 7 funcţionari publici. 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost sancţionaţi disciplinar 7 

funcţionari. 

În scopul îmbunătăţirii pregătirii profesionale a angajaţilor IES pe parcursul 

I semestru al anului 2012 au fost organizate 6 seminare unde au participat 61 

angajaţi, dintre care 45 persoane în funcţia publică de conducere şi 16 persoane în 

funcţia publică de execuţie. Au participat la instruirea externă 21 angajaţi din 

cadrul Inspectoratului, dintre care 17 persoane în funcţia publică de conducere şi 4 

persoane în funcţia publică de execuţie, 2 persoane au beneficiat de instruire mai 

mult de 40 ore. 

A fost acordată  asistenţă consultativ metodică la 5 inspecţii ecologice 

raionale.  

                                      

Activităţi de bază. 

 

Expertiza ecologică de stat a documentaţiei de proiect, 

autorizarea activităţilor. 

Sistemul expertizei ecologice de stat (SEES) a Inspectoratului Ecologic de Stat 

care este constituit din  Direcţia expertiză ecologică şi autorizaţii de mediu şi 

experţii amplasaţi în subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului, în 6 luni ale 

anului 2012 a examinat şi acordat în total 316 proiecte.  

Majoritatea proiectelor examinate de Direcţia expertiză ecologică şi autorizaţii 

de mediu sunt pentru construcţia, reconstrucţia sistemelor de aprovizionare cu apă 

şi canalizare a localităţilor, construcţia taberelor de odihnă pentru copii, gazificarea 

şcolilor. 

 SEES în această perioada a eliberat autorizaţii de folosinţă specială a apei 

pentru 73 utilizatori, 397 autorizaţii de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic de la 

sursele fixe. 

 Tot în această perioadă au fost eliberate: 350 avize de coordonare şi recepţie în 

exploatare a obiectelor, 8 avize de acordare a normativelor DLA şi 282 avize de 

acordare a normativelor ELA. Toate aceste cifre descoperă un regim intens de 

activitate a Direcţiei specializate şi a persoanelor responsabile din teritoriu, cît şi 

asumarea unei responsabilităţi majore faţă de beneficiari. 

 

Protecţia florei şi faunei. 

    Pe parcursul a 6 luni сolaboratorii Inspectoratului Ecologic de Stat şi a 

subdiviziunilor sale teritoriale au depistat 776 cazuri de tăieri ilicite şi de afectare a 

biodiversităţii. Prejudiciul cauzat mediului constituie 393 718 lei. 

 Comparativ cu aceiaşi perioadă a anului trecut se observă că numărul 

proceselor-verbale întocmite pe cazuri de tăieri ilicite este mai mic, iar prejudiciul 

cauzat mediului este mai mare, ceea ce denotă faptul unei activităţi mai 

profesioniste a inspectorilor la compartimentul „floră”. 

 Desfăşurarea lucrărilor de înverzire a Plaiului consacrate Zilei Naţionale  

„Un arbore pentru dăinuirea noastră” sunt stabilite pentru toamnă. Plantările 

efectuate în această perioadă au avut un caracter doar de reparaţie ecologică şi s-au 

efectuat din bugetele primăriilor. 
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Protecţia fondului cinegetic are o importanţă primordială pentru 

menţinerea şi înmulţirea vînatului. O acţiune aparte este contracararea cazurilor de 

braconaj. Pe parcursul a 6 luni a anului curent сolaboratorii Inspectoratului 

Ecologic de Stat şi a subdiviziunilor sale teritoriale au depistat mai multe cazuri de 

vînat ilicit, cu ridicarea de la contravenienţi a 7 arme de vînătoare.  În total au fost 

efectuate 671 raiduri antibraconaj. 

      Numărul cazurilor de braconaj s-a micşorat considerabil faţă de aceiaşi 

perioadă a anului trecut cînd au fost ridicate de la contravenienţi 23 arme de 

vînătoare. Aceasta ne dovedeşte eficienţa colaborării şi întreprinderii raidurilor în 

comun cu colaboratorii Ministerului Afacerilor Interne, Agenţia pentru silvicultură 

„Moldsilva” şi Societăţii Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova.  

 

Compartimentul resurse acvatice şi aer atmosferic. 
În perioada menţionată,  în scopul protecţiei şi utilizării durabile a resurselor 

acvatice au fost organizate şi realizate la nivel de republică un şir de acţiuni cu 

caracter ecologic cum ar fi: 

- desfăşurarea săptămânii apei curate „Apa- izvorul vieţii” în cadrul căreia 

Inspecţiile şi agenţiile ecologice au participat la elaborarea şi realizarea de către 

organele administraţiei publice locale a planurilor de acţiuni cu referire la 

amenajarea fîntînilor şi izvoarelor în localităţile republicii. 

- conform ordinului Ministerului Mediului nr. 10 din 11.03.2009 în perioada 22 

martie -05 iunie 2012 în localităţile republicii a fost organizată şi desfăşurată în 

comun cu autorităţile administraţiei publice locale Acţiunea –concurs „Râu curat 

de la sat la sat” care are drept scop gospodărirea durabilă, echilibrată şi complexă a 

resurselor de apă de suprafaţă, asigurarea respectării regimului zonelor şi fâşiilor 

riverane de protecţie a cursurilor de apă. 

S-a evaluat situaţia în teritoriu şi s-au perfectat procese-verbale  pentru 

premierea a 79 localităţi care au obţinut cele mai performante rezultate şi au fost 

prezentate pentru finanţarea premianţilor. 

  Printe localităţile premiante în anul curent menţionăm or.Costeşti (Rîşcani), 

or.Căuşeni, s.Ucrainca (Căuşeni), s.Sărata-Galbenă (Hînceşti), s.Svetlîi (UTA 

Găgăuzia), s.Beleavinţi (Briceni), s.Ciobalaccia (Cantemir) ,s.Dubăsarii-Vechi 

(Criuleni), s.Pelinia (Drochia), s.Sănătăuca (Floreşti), s.Cobani (Glodeni), s.Orac 

(Leova), s.Cristeşti (Nisporeni), s.Corestăuţi (Orhei), s.Carahasani (Ştefan-Vodă), 

or. Şoldăneşti (Şoldăneşti), s.Ciulucani (Teleneşti), s.Hogineşti (Călăraşi), s. 

Singereii-Noi (Sîngerei).   

Rezultatele urmează a fi examinate de Grupul de lucru după evaluarea 

situaţiei la moment cu deplasarea în teritoriu, după caz.  

Pe parcursul acţiunii, au fost salubrizate zonele şi fîşiile riverane de protecţie 

a cursurilor de apă din bazinul f. Nistru, printre care Nistru- 253 km., Răut- 80 km, 

Ichel- 48 km, Ciulucul mic şi Ciulucul mare-40 km, Bîc-28 km, Botna- 30 km, 

Cubolta- 25 km, Cogâlnic-15,  Căinari- 19 km şi altele;  din bazinul rîului Prut: 

Racovăţ- 15 km, Camenca- 12 km, Ciuhur- 12 km. şi altele. În total au fost 

curăţate cursurile de apă pe o lungime de  1330,34 km. 

  Au fost salubrizate  peste  100 km- rîuleţe fără nume.  Lichidate  1191 

gunoişti cu suprafaţa de 119,87 ha.  
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Salubrizate au fost şi suprafeţile zonelor de protecţie a fîntînilor, 

izvoarelor şi bazinelor acvatice, care constitue 7849 ha. Deasemenea au fost 

amenajate 27 043 fîntînii de mină şi 248 izvoare . În timpul desfăşurării Acţiunii 

“Rîu curat de la sat la sat” subdiviziunile IES au întocmit 422 acte de control şi 

încheiat procese – verbale cu privire la contravenţii în număr de 305 unităţi pentru 

faptul administrării cu încălcări a regimului de protecţie a apelor şi nerespectarea 

zonelor de protecţie ale apelor rîurilor şi bazinelor de apă, fîşiilor riverane de 

protecţie. Suma amenzilor aplicate a constituit 96 mii lei, dintre care s-au încasat 

39 mii lei.  

La desfăşurarea Acţiunii-concurs “Rîu curat de la sat la sat” au participat 

422 de organizaţii şi peste 60 mii participanti. 

Integral pe domeniu, în această perioadă au fost inspectaţi la compartimentul 

apă - 433 agenţi economici şi la aer – 504 agenţi economici cu întocmirea a 934 şi 

respectiv 943 acte de control şi 426, şi respectiv, 550 procese-verbale.  

Amenzile aplicate în baza proceselor-verbale proprii au constituit: la apă – 

281 140 lei şi la aer – 257 040 lei. Prejudiciul cauzat la apă a fost de 3 181 lei şi la 

aer de 745 lei. Mărimea plăţii pentru poluarea mediului la apă este de 1 736 923 lei 

şi la aer de 827 715 lei. 

Totodată este necesar de menţionat că situaţia în domeniul protecţiei 

resurselor acvatice rămine a fi alarmantă. Poluarea apelor de suprafaţă şi celor 

subterane condiţionată în cele mai multe cazuri de sectorul gospodăriei comunale 

exprimat prin starea precară a instalaţiilor de epurare, lipsa condiţiilor de evacuare 

şi epurare a apelor uzate în multe localităţi ale republicii, deversările neorganizate 

ale apelor uzate din sectorul casnic, scurgerile apelor uzate meteorice din teritoriile 

gunoiştilor etc. se află pe parcursul ultimilor ani într-o continuă creştere, iar 

controalele întreprinse de specialiştii inspecţiilor şi agenţiilor în majoritatea 

cazurilor poartă un caracter formal şi nu contribuie la redresarea situaţiei. Pentru 

asigurarea calităţii apelor este necesar aplicarea măsurilor de constrîngere faţă de 

agenţii economici cu impact negativ major, autorităţilor responsabile pentru 

asigurarea epurării normative a apelor uzate, precum şi impunerea lichidării 

surselor de poluare.  

La momentul actual în republică nu avem localităţi unde problema 

gestionării  corecte a resurselor acvatice este soluţionată sută la sută. Rezultatele 

controalelor efectuate în comun cu reprezentanţii Centrelor Investigaţii Ecologice 

pe cursurile rîului Bîc (în hotarele raioanelor Călăraşi, Străşeni, Chişinău),  Ichel 

(mun. Chişinău) şi râuleţul Kirgij Kitai (în perimetrul satului Tvardiţa, raionul 

Taraclia) au demonstrat că apele rîurilor sunt supuse intens poluării de către 

subiecţii economici din teritoriu. 

Rezultatele controalelor efectuate pe cursurile rîurilor Bîc şi Ichel au 

demonstrat, că acestea sînt supuse unor poluări permanente, care în ultimii ani au 

luat o amploare ce necesită măsuri urgente de prevenire. 

Controlul ecologic de stat  privind respectarea legislaţiei ecologice la 

compartimentul resurse acvatice a agentului economic  - SA „Romaneşti” a fost 

efectuat cu scopul depistării şi lichidării sursei de poluare a r. Ichel.  

Utilajele staţiei de epurare sunt vechi, procesul tehnologic nu se respectă fapt 

ce duce la epurarea insuficientă a apelor uzate. 
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A fost efectuat controlul în comun cu CIE AE Chişinău privind examinarea 

semnalului scurgerilor apelor uzate în r. Cogîlnic ce traversează or. Hînceşti, 

calitatea actelor de control întocmite de IE Hînceşti, precum şi a acordat asistenţă 

consultativă şi metodologică colaboratorilor subdiviziunii teritoriale respective.  

 

Tot la acest capitol menţionăm şi despre activitatea Centrelor Investigaţii 

Ecologice Chişinău, Bălţi şi Cahul, care deservesc toate subdiviziunile teritoriale 

ale Inspectoratului şi sectorul privat la solicitare. 

În total CIE au efectuat peste 14 150 analize fizico-chimice, dintre care: la 

apă – 8 861 şi 2 100 la aer. 

 

Activitatea secţiei – sol, deşeuri şi substanţe chimice. 

 Pe parcursul acestei perioade activitatea în acest domeniu a fost direcţionată la 

îndeplinirea programelor de salubrizare. 

 O atenţie deosebită a fost acordată organizării de către primării, agenţi 

economici şi alte instituţii şi organizaţii a bilunarului de salubrizare, acţiunilor 

naţionale  “Cea mai verde, mai salubră şi amenajată localitate” şi “Râu curat de la 

sat la sat”. 

 Astfel Inspecţiile Ecologice au efectuat 1 668 controale ecologice, cu 174 

controale mai puţin ca în aceiaşi perioadă a anului trecut, în timpul cărora, au fost 

depistate un şir de cazuri de încălcări ale legislaţiei  ecologice, pe care au fost 

întocmite 1 442 procese-verbale şi aplicate amenzi. Specialiştii IES au participat în 

componenţa a 843 comisii pentru selectarea terenurilor pentru diferite construcţii, 

55 comisii de recepţie a obiectelor. 

 Plata pentru poluare calculată a constituit 146 400 lei, care a fost achitată în 

sumă de 133 400 lei. 

     În domeniul salubrizării şi amenajării localităţilor au fost întreprinse 

următoarele actvităţi: 

În perioada desfăşurării acţiunilor de salubrizare, după o inspectare extinsă în 

teritoriu, inspectorii de mediu  au încheiat 1204 (2011 - 1153) procese – verbale cu 

privire la contravenţii persoanelor fizice, juridice şi cu funcţii de răspundere, care 

au admis încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor. Această atitudine a permis 

şi concretizarea volumelor de lucru pentru realizare pe parcursul Bilunarului 

ecologic de primăvară.  

Vinovaţii de încălcări au fost sancţionaţi. Suma amenzilor aplicate în această 

perioadă constituie 387 900 lei (2011 – 350 190), din care au fost achitate 153 200 

(152 320) lei.  

Odată cu aplicarea sancţiunilor au fost întocmite şi 860 (2011 - 904) acte de 

control cu prescrierea indicaţiilor obligatorii în vederea lichidării în termeni 

restrânşi a gunoiştilor depistate. 

La nivel naţional au fost depistate 4198 (5207) gunoişti stihiinice, care ocupau 

o suprafaţă de 427,99 ha, din acestea - 3238 (4243) gunoişti, cu suprafaţa de 

318,57 ha au fost lichidate pe parcursul campaniei. Activităţile de lichidare a 

gunoiştilor depistate continuă şi acum sub supravegherea inspectorilor de mediu 

din teritoriu, care strădui ca acestea să fie lichidate prin reducere şi nu prin 

înhumare în locurile unde s-au format şi au fost depistate.   
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Se stăruie ca autorităţile publice locale să acorde o atenţie deosebită 

colectării separate a deşeurilor menajere solide şi transmiterii acestora pentru 

valorificare agenţilor economici autorizaţi.   

Un criteriu de apreciere deosebit a activităţilor  de lichidare a gunoiştilor 

stihiinice este suprafaţa eliberată de deşeuri. Astfel, suprafaţa terenurilor 

salubrizate constituie: în spaţii verzi – 2950,91 ha, în fâşii forestiere de protecţie – 

251,41 ha, pe terenuri agricole, păşuni – 9,91 ha, pe terenuri publice – 911,9 ha, pe 

terenuri neproductive (rîpi) – 5,9 ha şi pe drumuri locale şi naţionale – 98,8 km.     

Totodată au fost întreprinse măsuri de amenajare a 720 (743) depozite de 

deşeuri menajere solide pe o suprafaţă de 804,79 ha lucrări care se datorează 

efortului primăriilor. 

Menţionăm că activităţile de salubrizare s-au petrecut concomitent cu 

acţiunile concursului „Rîu curat de l a sat la sat” care au fortificat efectul de 

ecologizare a Ţării. 

Bilunarul ecologic de primăvară este partea iniţială a Concursului Naţional 

„Cea mai modernă, mai salubră şi amenajată localitate” care va finaliza în luna 

septembrie.  

   

Asigurarea fluxului informaţional. 

 De calitatea circuitului informaţiei în interiorul Inspectoratului, către şi de la 

Inspectorat depinde imaginea noastră, disciplina de executare, luarea deciziilor 

prompte şi corecte. Această sarcină, revine Secţiei sinteze informaţionale, care 

asigură întreg procesul de colectare, prelucrare şi prezentare a informaţiei. Pentru 

aceasta, secţia are la dispoziţie un şir de instrumente tehnice: telefonie fixă, 

telefonie de reţea, fax, poştă electronică şi pagină electronică a Inspectoratului.  

 La moment se realizează ordonat raportarea informaţiei de mediu din teritoriu 

săptămînal, lunar, semestrial şi anual. 

 Această informaţie prelucrată formează temeiul gestionării administrative în 

interior şi prezentării Inspectoratului în exterior: către Minister, ca instituţie 

subordonată şi către instituţiile publice de resort. Astfel se pregătesc regulamentar 

rapoartele săptămînale de activitate pentru Minister şi rapoartele statistice 

semestriale şi anuale pentru Biroul Naţional de Statistică, care este unica 

informaţie de mediu sistematizată la nivel naţional.  

Conform atribuţiilor, Inspectoratului îi revine un rol important în propagarea 

informaţiei de mediu şi educaţiei ecologice pe cele mai diferite căi: rapoarte de 

activitate, publicaţii, emisiuni radio – TV, întruniri în colective, ore ecologice. O 

societate bine informată va reacţiona adecvat la cerinţele de mediu. Productive s-au 

dovedit a fi acţiunile de nivel naţional, cum ar fi: „Rîu curat de la sat la sat”; „Apa 

– izvorul vieţii” şi altele, care sensibilizează întreaga societate. Inspectorii noştri 

utilizează efectiv în acest scop mijloacele mass-media. Astfel în această perioadă 

au fost publicate 186 articole, cele mai multe la compartimentul „apă” , „Floră şi 

faună”, „deşeuri”.  

          S-a participat în realizarea a 102 emisiuni radio, TV. Cele mai multe, la fel, 

au fost dedicate componentelor „apă”, „floră-faună”, „deşeuri”. 

Începînd cu anul acesta a fost pus pe rol „telefonul verde”. În fiecare lună 

IES publică materiale pe paginile revistei „Natura”, iar pe pagina web amplasează 

materiale săptămînal. 
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La moment IES perfectează Raportul statistic semestrial „Ocrotirea 

naturii” pentru Biroul Naţional de Statistică. Acest Raport  va fi amplasat şi pe 

site-ul IES, devenind astfel utilitate publică. 


