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Cu privire la delegarea dnei Valentina TAPI$ - secretar de stat al
MADRM (in domeniul protec{iei mediului si resurselor naturale)
a atribu{iilor de a semna temporar actele permisive in domeniul mediului,

stabilite conform Nomenclatorului in competenfele Agen{iei de Mediu

intru executarea imediatd a indicaJiei Prim-ministrului Republicii Moldova nr.2l-06-6409
din 3.08.2018, in vederea asigurarii continuitdfii procesului de emitere a actelor permisive in
domeniul mediului pind la asigurarea func{ionalitalii Agenfiei de Mediu, creatd prin Hotdrirea
Guvernului nr.549 din 13 iunie 2018, neadmiterii blocajelorin activitatea agenJilor economici,
qi in vederea asigurdrii controlului qi supravegherii de stat in domeniul protecfiei mediului, in
conformitate cuprevederile pct.7 subpct. 7),pct.8 subpct. 6), pct. 9 subpct. 1l) din Regulamentul
ur privire la organizarea si funcfionarea Ministerului Agriculturii Dezvoltarii Regionale qi
Mediului (in continuare MADRM), aprobat prin Hot6rirea Guvernului nr, 695 din 30 august 20ll ,
anexa nr. 1,

ORDON:
1. Se deleagd dnei Valentina TAPI$ - secretar de stat al MADRM

(in domeniul protecfiei
mediului si resurselor naturale) atribu{iile de a semna temporar toate actele permisive in domeniul
mediului, stabilite conform Nomenclatorului actelor permisive, anexa nr. I la Legeanr. 160120lI
privind reglementarea prin autorizarc a activitdlii de intreprinzdtor in competenfele Agenfiei de
Mediu, incepind cu data de 7 august 2018 pind la numirea in func{ie a directorului autoritdtii
administrative respective din subordinea MADRM.

2. Subdiviziunile structurale din cadrul cornponentei de mediu a aparatului central

al

MADRM, Inspectoratul pentru Protecfia Mediului, in perioada specificatd in pct. I al ordinului
vor asigura procesul de perfectare temporard a actelor permisive de mediu, care anterior au fost
perfectate de cdtre MADRM, Inspectoratul Ecologic de Stat qi Serviciul Piscicol de Stat, cu
prezentarea spre seffinare secretarului de stat al MADRM delegat, dupd coordonarea/vizareain
prealabil a acestora de cdtie conducdtorii de subdiviziuni structurale ale componentei de rnediu a
aparatului central al MADRM, autoritdlilor administrative din subordinea MADRM menfionate.

3. Ordinul se aduce la cunoqtin[a aparatului central al MADRM gi tuturor autoritalilor
administrative din subordinea MADRM, cu asigurarea plasdrii acestuia pe paginile oficiale web
ale autoritdlilor adrninistrative respective, inclusiv qi a MADRM.
4. Controlul asupra executdrii prezentului ordin se pune in sarcina dlui Iurie U$URELU
secretar seneral de stat al MADRM.
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