Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 08.05.2014 până la 17.05. 2014
Vitalie CURARARI, şef al Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax:
226915.
ies@mediu.gov.md; str. Cosmonauţilor 9

Nr
.

Compo
nenta
I.

Material descriptiv
Activităţi curente de mediu ale direcţiilor şi secţiilor specializate ale IES.
a) Generalizarea activităţii subdiviziunilor IES, inclusiv A/I Ecologice.

1.

Realiză
ri
Realizări mai importante din activitatea de bază:
totaliza
- au fost întocmite 418 acte de control;
- au fost întocmite 303 procese-verbale ( art.154 – 150; art.142 - 2; art.
to-are
122 – 10; art.156 - 7; art.116 – 10; art.114 – 17; art.109 – 34; art.143 –
pe
18; art.136 – 13; art. 127 – 6; art.181 – 7; art.135 – 3;art.137 – 3;
Inspect
art.110 – 2; art.120 – 3 ; art.149 – 2; art.115 – 4; art.113 – 2; art.144 – 1;
o-rat.
art.147 – 3; art.119 - 6);
-

au fost prestate servicii în valoare de 125 735 lei;
au fost înaintate amenzi în valoare de 203 000 lei;
plata pentru poluarea mediului calculată 92 406 lei;

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 83 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:
- 17 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 8 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 23 avize ale expertizei ecologice de stat;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 8 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 54 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 15 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 38 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;
IES a recepţionat de la Minister prin poşta electronică 10 demersuri, care
au fost distribuite pentru procesare în termenii indicaţi.
Colaboratorii IES au participat la 6 seminare sau şedinţe în afara
Inspectoratului.
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3.

1.

Cazuri
relevan
te

Acţiuni
şi
măsuri
curente
de
mediu.

Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii.
Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului Mediului
(16.05.2014, ora 1200).
b) Probleme de fond.
Examinat,
suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 5 documentaţii de proiect - 14883 lei;
suma transferului de către beneficiari pe contul special al IES pentru servicii
prestate complementare (pentru analizele de laborator) la 15 documentaţii de
proiect – 39.883,8 lei + prejudiciu 39.000lei;
interpelarea avocatului Denis Ulanov de a i se comunica procedura efectuării
inventarierii emisiilor de poluanţi în aerul atmosferic;
şi dat răspunsul în adresa Procuraturii Generale a R.M. la solicitarea
Guvernului RM privind urgentarea prezentării Procuraturii Generale a
documentelor privind modificarea categoriei de destinaţie a 10,0 ha de
terenuri agricole, proprietate privată a Întreprinderii cu Capital Străin
«KNAUF-GIPS» S.R.L., din extravilanul s. Criva, raionul Briceni;
şi remis inventarul surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic pentru
1 întreprindere : SRL ”Rioserg-Agro”, s. Paşcani, r-nul Hînceşti. nr.1024 din
07.05.2014.
şi avizat 3 dosare cadastrale cu privire la modificarea categoriei de destinaţie
a terenurilor;
şi avizat 2 proiecte de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea
destinaţiei terenului agricol;
demersul dlui A.Terzi, preşedintele Consiliului s.Baurci, UTA Găgăuzia
referitor la situaţia creată în str. Cotovschi, urmare a alunecărilor de teren;
petiţia unor locuitori din s.Ratus, rl Criuleni cu privire la verificarea
legalităţii dării în arendă a unui lot de pămînt .
Către MM informaţia privind starea ecologică şi implementarea proiectelor
de mediu în rl Rezina;
petiţia colectivă din satul Coşerniţa, rl Criuleni cu privire la verificarea
legalităţii de dare în arendă a unui lot de pămînt şi construcţia unui iaz din
localitate;
proiectului Ordinului MM cu privire la modalitatea de ţinere a Cadastrului
de stat a apelor.
petiţia unui grup de locuitori din s.Chetrosu, rl Anenii Noi cu privire la
verificarea legalităţii procurării unui lot de pămînt .
materialele parvenite din partea „IMC Group” SRL privind autorizarea
tăierii de igienă în 0,21 ha, fiind preconizată obţinerea unui volum de 14,418
m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător.
cererea privind intentarea procedurii de execuţie a hotărîrii pe cauza
contravenientului Zacon Natalia.
cererea privind intentarea procedurii de execuţie a hotărîrii pe cauza
contravenientului Şerban Dumitru.
cererea privind intentarea procedurii de execuţie a hotărîrii pe cauza
contravenientului Sterpul Andrei.
cererea privind intentarea procedurii de execuţie a hotărîrii pe cauza
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contravenientului Curtîcov Rostislan.
cererea privind intentarea procedurii de execuţie a hotărîrii pe cauza
contravenientului Niculăescu Oleg.
cererea privind intentarea procedurii de execuţie a hotărîrii pe cauza
contravenientului Andreev Leonid.
demersul la DSP al IGP privind examinarea cererii de restituire a armei cet.
Teaca Marian.
demersul Comisariatului de Poliţie Rîşcani pentru stabilirea persoanelor
culpabile de decopertarea stratului de sol fertil din extravilanul com.
Stăuceni, mun. Chişinău.
demersul parvenit din partea Departamentului Poliţiei de Frontieră privind
tăierea a 11 arbori de specia molid, pentru efectuarea lucrărilor de
reconstrucţie capitală a sediului Direcţiei regionale „ Est ”, or. Ştefan
Vodă.

Eliberat,
16 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie:
1. „Aprovzionarea cu apă a s. Cernoleuca, r-nul Donduşeni”, primăria satului
Cernoleuca;
2. „Proiectarea şi construcţia sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare în
s. Frumuşica, r-nul Cahul”, primăria comunei Chioselia Mare;
3. „Construcţia unei staţii de alimentare a automobilelor cu gaz lichefiat în
limitele terenului privat în complex cu staţia de alimentare cu produse petroliere
existente din str. Ştefan cel Mare, 1A, or. Bălţi” al S.R.L. „Gradient”;
4. „Construcţia apeductului magistral de la satul Voloave spre localităţile
Voloviţa, tabăra de odihnă „La Dumbravă”, s. Alexandru cel Bun, s. Vasilcău, s.
Racovăţ, s. Slobozia-Cremene, r-nul Soroca, cu construcţia rezervorului de apă sau
instalarea turnului de apă la marginea satului”, Secţia Construcţii Gospodărie
Comunală Drumuri şi Ahitectură a Consiliului raional Soroca;
5. „Punct de alimentare cu carburanţi din str. Haltei, 6/1, or. Chişinău”, Depoul
de Locomotive din Chişinău;
6. „Reţele exterioare de canalizare şi staţie de epurare din s. Heciul Nou, r-nul
Sîngerei”, primăria comunei Heciul Nou;
7. „Valorificarea zăcămîntului de calcar rifogen „Horodişte”, r-nul Rîşcani, cu
recultivarea carierei”, al S.R.L. „Stănca Nord”;
8. „Staţia de vulcanizare din com. Codreanca, r-nul Străşeni”, persoana fizică
Valac Vadim;
9. „Depozit-frigorifer de păstrare şi sortare a fructelor din s. Hlina, r-nul
Briceni”, al S.R.L. „Elit Fruct-E.V.”;
10. „Sistemul de alimentare cu apă şi canalizare din s. Singureni, r-nul Rîşcani.
(Etapa II)”, primăria satului Singureni;
11. „Centrala termică pe biomasă pentru grădiniţa de copii din s. Cairaclia, r-nul
Taraclia” al S.R.L. „Metiolis”;
12. „Centrala termică pe biomasă pentru grădiniţa de copii din s. Cealîc, r-nul
Taraclia”, al S.R.L. „Metiolis”;
13. „Centrala termică pe biomasă pentru grădiniţa de copii din s. Novosiolovca,
r-nul Taraclia”, al S.R.L. „Metiolis”;
14. „Centrala termică pe biomasă pentru cantina şcolii de meserii din com.
Vinogradovca, r-nul Taraclia”, al S.R.L. „Metiolis”;
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15. „Proiectarea apeductului, reţelelor de canalizare şi staţia de epurare din s.
Novaci, r-nul Călăraşi. Etapa I”, primăria comunei Tuzara, r-nul Călăraşi;
16. „Construcţia sistemului de alimentare cu apă cu reabilitarea sondelor
arteziene, castelelor de apă şi canalizarea obiectelor de menire socială din com.
Sărătenii Vechi, r-nul Teleneşti”, primăria com. Sărătenii Vechi.
AEPA în baza soluţiilor de proiect pentru 1 întreprindere: SRL ”RiosergAgro”, s. Paşcani, r-nul Hînceşti. nr.1024 din 07.05.2014.

Efectuat:
raid ecologic în comun cu Inspecţia Ecologică Glodeni în s. Iablona, r-nul
Glodeni privind depozitarea deşeurilor menajere solide în localitate şi
examinarea petiţiei dlui N.Grosu privind formarea gunoiştilor stihiinice;
control în cadrul Inspecţiei Ecologice Ocniţa cu scopul asigurării asistenţei
consultativ-metodologice.

Participat:
la seminarul comun prin intermediul videoconferinţei cu tematica
“Activitatea OSCE în domeniul identificării şi prevenirii infracţiunilor de
mediu transfrontaliere”, organizat de Secretariatul GUAM;
la atelierul de lucru organizat în cadrul proiectului „Gestionarea biogazului
din dejecţii animaliere”, organizat de Unitatea Consolidată de Implementare
a Proiectelor de Mediu;
la Conferinţa naţională privind implementarea Strategiei de gestionare a
deşeurilor în RM pentru anii 2013-2017 organizată de Ministerul Mediului;
la şedinţa de lucru privind actele normative ce ţin de efectuarea cercetărilor
pedologice, inclusiv la segmentul stabilirii gradului de fertilitate a solurilor şi
clasificarea lor;
la şedinţa Judecătoriei Rîşcani în vederea examinării contestaţiei declarate de
SRL „Birlic C” împotriva procesului - verbal cu privire la contravenţie
nr.017142 din 06.11.2013 conform art.154 alin.(9) –nerespectarea regulilor
privind importul, exportul sau tranzitul de deşeuri.
la seminarul organizat de MM cu privire la identificarea, delimitărea
lacurilor de acumulare.
Pregătit:
răspuns la adresarea dlui T.Deliu referitor la permiterea exploatării
zăcămîntului de pietriş din cariera neautorizată situată în extravilanul satului
pentru repararea drumurilor locale.

Primit,
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 8 proiecte de execuţie:
1. „Aprovizionarea cu apă potabilă şi forarea mecanică a fîntînii arteziene în or.
Frunză, raionul Ocniţa”, primăria or. Frunză, r-nul Ocniţa;
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2. „Staţie de epurare de tip „Zone umede construite” în satul Onişcani, raionul
Călăraşi”, primăria com. Onişcani, r-nul Călăraşi;
3. „Construcţia sistemului de aprovizionare cu apă potabilă şi renovarea sondei
de apă în s. Talmaza, raionul Ştefan Vodă”, primăria s. Talmaza, r-nul Ştefan Vodă;
4. „Staţie de alimentare a automobilelor cu produse petroliere şi gaz lichefiat
pe drumul M21 Chişinău-Poltava (Ucraina) km 15+050-15+110, partea dreaptă”, al
S.R.L. „Nempelux”;
5. „Construcţia reţelelor de aprovizionare cu apă potabilă a s. Plop, raionul
Donduşeni”, primăria s. Plop, r-nul Donduşeni;
6. „Alimentarea cu apă a s. Sineşti, r-nul Ungheni”, primăria com. Sineşti, r-nul
Ungheni;
7. „Reţelele de alimentare cu apă, reţelele de canalizare şi staţie de epurare la
liceul teoretic „V. Anestiade” din s. Sărăţenii Vechi, raionul Teleneşti”, al Liceului
teoretic „V. Anestiade” din s. Sărăţenii Vechi, r-nul Teleneşti;
8. „Alimentarea cu apă şi construcţia reţelelor de canalizare a satului
Porumbrei, raionul Cimişlia”, primăria com. Porumbrei, r-nul Cimişlia.
Întocmit:
un act de control pe persoana fizică Cegodari Vasile din rl. Criuleni,
s. Coşerniţa;
un proces verbal cu privire la contravenţie pe cet.Cegodari Vasile din r-nul
Criuleni, s. Coşerniţa, fiindu-i aplicată o amendă de 800 lei, conform art.
154 - depozitarea arbitară a deşeurilor provenite din activitatea zootehnică.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Savchin Vadim pentru
încălcarea regulilor de protecţie a apelor în temeiul art. 109 alin. (3), Cod
contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Mircos Mihail pentru
încălcarea regulilor de protecţie a apelor în temeiul art. 109 alin. (3), Cod
contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Bezdetnîi Serghei pentru
încălcarea regulilor de protecţie a apelor în temeiul art. 109 alin. (3), Cod
contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Cupceac Victor pentru
încălcarea regulilor de protecţie a apelor în temeiul art. 109 alin. (3), Cod
contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Cerchez Alexandru pentru
încălcarea regulilor de protecţie a apelor în temeiul art. 109 alin. (3), Cod
contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Vornicescu Nicolae pentru
încălcarea regulilor de protecţie a apelor în temeiul art. 109 alin. (3), Cod
contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Gaidarji Eduard pentru
tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122 alin.
(2), Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 800,0 lei,
prejudiciu cauzat mediului este de 672,0 lei.
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c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare.
1.
2.

3.

Resurse Numărul de personal - 304.
umane
Financi
- contribuţia la FEL –conform planului de finanţare s-au aprobat venituri şi
ară
cheltuieli pentru anul 2014 în sumă de 8 700,0 mii lei, iar planul precizat
pentru perioada de gestiune (ianuarie-mai) constituie 4718,4 mii lei. De la
începutul anului 2014 au fost înregistrate venituri în sumă de 7547,6 mii lei,
inclusiv săptămîna curentă – 288,4 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 15.05.2014,
constituie – 3140,7 mii lei.
- Servicii ecologice prestate contra plată. Situaţia de la 15.05.2014, suma
acumulărilor la venituri constituie 2567,2 mii lei, inclusiv săptămîna curentă
– 134,8 mii lei sau cu 26% mai mult decît cele planificate pentru lunile
ianuarie-mai– 2034,6 mii lei. Soldul disponibil din veniturile acumulate
pentru perioada de raportare, situaţia de la 15.05.2014, constituie 979,9 mii
lei.
Juridică Au examinat:
proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
înaintat spre avizare Ministerului Mediului de către Ministerul Economiei
prin scrisoare 04/01-0603 din 30.04.2014, fiind eliberat avizul nr. 866 din
14.05.2014;
proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi
completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, înaintat prin
scrisoarea Ministerului Economiei nr.21-2694 din 06.05.2014 spre avizare în
adresa Ministerului Mediului, fiind eliberat avizul nr. 878 din 15.05.2014;
solicitarea Cancelariei de Stat nr. 2503-183 din 12 mai 2014 cu privire la
prezentarea informaţiei privind executarea controalelor de stat pentru
perioada tr. II 2013 – tr. I 2014, fiind eliberat răspunsul nr.885 din
16.05.2014;
cererea dlui Alexandru Slavinschi din 17.04.2014, fiind perfectat şi expediat
răspunsul nr. 879 din 15.05.2014;
solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr.03-10/213 din 06.05.2014, cu privire la eliberarea deciziei de
control, pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului
controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014, fiind eliberată
decizia de control nr. 36-DC/14 din 13.05. 2014;
solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr.03-10/214 din 06.05.2014, cu privire la eliberarea deciziei de
control, pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului
controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014, fiind eliberată
decizia de control nr. 37-DC/14 din 13.05. 2014;
solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr.03-10/215 din 06.05.2014, cu privire la eliberarea deciziei de
control, pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului
controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014, fiind eliberată
decizia de control nr. 38-DC/14 din 13.05. 2014;
solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr. 03-05/216 din 06.05.2014, cu privire la eliberarea deciziei de
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control, pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului
controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014, fiind eliberată
decizia de control nr. 39-DC/14 din 13.05. 2014;
solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr.03-10/217 din 06.05.2014, cu privire la eliberarea deciziei de
control, pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului
controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014, fiind eliberată
decizia de control nr. 40-DC/14 din 13.05. 2014;
solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr.03-10/218 din 06.05.2014, cu privire la eliberarea deciziei de
control, pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului
controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014, fiind eliberată
decizia de control nr. 41-DC/14 din 13.05. 2014;
solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr.03-10/219 din 06.05.2014, cu privire la eliberarea deciziei de
control, pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului
controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014, fiind eliberată
decizia de control nr. 42-DC/14 din 13.05. 2014;
solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr.03-10/220 din 06.05.2014, cu privire la eliberarea deciziei de
control, pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului
controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014, fiind eliberată
decizia de control nr. 43-DC/14 din 13.05. 2014;
solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr.03-10/221 din 06.05.2014, cu privire la eliberarea deciziei de
control, pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului
controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014, fiind eliberată
decizia de control nr. 44-DC/14 din 13.05. 2014;
solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice nr.03-10/222 din 06.05.2014, cu privire la eliberarea deciziei de
control, pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului
controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2014, fiind eliberată
decizia de control nr. 45-DC/14 din 13.05. 2014;
Au elaborat:
cererea de apel motivată la Curtea de Apel Chişinău împotriva Hotărîrii
Judecătoriei sect. Rîşcani din 28.02.2014 pe dosarul nr. 2-1352/2014, nr. de
ieşire 876 din 15.05.2014;
la solicitarea Cancelariei de Stat totalul pe perioada trimestrul II/2013-I/2014 a
controalelor planificate/inopinate, nr. total de petiţii şi nr. total de prescripţii
eliberate, fiind eliberat răspunsul în termen.
Au participat:
la 12.05.2014 la şedinţa de judecată, Judecătoria Ciocana pe dosarul
Procuratura municipiului Chişinău în interesele Inspectoratului Ecologic de
Stat către SRL „Buseli-M„ privind încasarea prejudiciului cauzat mediului.
la 12.05.2014 la şedinţa de judecată ,Judecătoria Rîşcani pe dosarul
Cataraga S. către Inspectoratului Ecologic de Stat privind contestarea actului
administrativ.
la 12.05.2014 la şedinţa de judecată, Judecătoria Botanica pe dosarul
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Inspectoratului Ecologic de Stat către Bularga M, privind contestarea
încheierii executorului judecătoresc.
la 16.05.2014 la şedinţa de judecată, Judecătoria Rîşcani pe dosarul Popescu
L. către Inspectoratului Ecologic de Stat privind contestarea actului
administrativ.
la 13.05.2014 în incinta ministerului la şedinţa de lucru în scopul excluderii
divergenţelor asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 131 din 8 iunie 2012.
la 15.05.2014 în incinta Cancelariei de Stat la şedinţa de lucru în scopul
implementării Registrului de Stat al Controalelor (RSC).
Au acordat:
asistenţă consultativ-metodică Agenţiilor şi Inspecţiilor ecologice, Direcţiilor
şi Secţiilor din cadrul aparatului central al IES, referitor la examinarea
petiţiilor, cauzelor contravenţionale, cererilor prealabile, contestaţiilor
depuse, precum şi modalităţii recuperării prejudiciului cauzat mediului.
Au verificat şi coordonat:
rapoartele săptămînale cu privire la rezultatele controalelor
planificate/inopinate efectuate de către subdiviziunile teritoriale ale IES,
fiind rectificate şi plasate pe portalul electronic guvernamental
www.controale.gov.md.
proiectele de ordine cu privire la personal, de activitate curentă a IES, fiind
asigurată temeinicia şi legalitatea emiterii acestora.
2. Planificarea activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu A/I Ecologice
pentru săptămîna următoare.
1.

Acţiuni şi De examinat şi supus expertizei/autorizării,
măsuri
45 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respectiv la cele
examinate.
De examinat( demersuri, petiţii, solicitări, etc.
materialele autorizaţiilor de folosinţă specială a apei (AFSA) pentru 1
întreprindere: S.A. ”Apă-Canal Chişinău” - prelungirea AFSA;
propunerile d-lui Akimov A. referitor la modul de autorizare a emisiilor de
poluanţi în aerul atmosferic;
proiectului „Evaluarea impactului asupra mediului. Evaluarea impactului
transfrontalier pentru Uzina de producere a combustibilului atomic din
regiunea Kirovograd, or. Smolin”;
solicitarea Ministerului Mediului a confirmării Avizului expertizei
ecologice de stat la proiectul de execuţie „Valorificarea zăcămîntului
„Voinescu-II”;
solicitarea cu privire la eliberarea Autorizaţiei pentru emisia poluanţilor în
atmosferă ( AEPA) pentru 1 întreprindere: . „Drumuri-Bălţi” S.A.
De efectuat,
un raid în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj;
deplasări după caz.

Raport de activitate a IES

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; 304 angajaţi.

Vitalie CURARARI,
Şef al Inspectoratului.

Ex. D.Osipov, 22-69-51.

