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Informaţie 
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat 

şi a subdiviziunilor sale teritoriale (01.11.10-05.11.10) 
 

Rezumat al activităţii pe Inspectorat. 
 
  Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite 316  acte de control; 
- au fost întocmite 130 procese-verbale; 
- au fost prestate servicii în valoare de 43 477 lei, serviciile achitate  

constituie 42 268 lei; 
În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate 34 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: 

- 34 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 
- 16 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;  
- 18 avize  ale expertizei ecologice de stat;  
- 4  autorizaţii de folosinţă specială a apei; 

 Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 4  proiecte de 
execuţie. 

 S-a participat în lucru a 10 comisii de selectare a terenurilor pentru 
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 12 comisii de recepţie finală a  
obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 11  petiţii parvenite în structurile 
IES în formă de plîngeri şi semnale. 



Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat, 
 
Au examinat: 
 semnalul cu privire la decopertarea neautorizată a stratului superior de sol 

fertil din com. Băcioi, mun. Chişinău. Ca rezultat s-a constatat, că cet. Sergiu 
Raducan şi Oleg Bistrea efectuau lucrări de decopertare neautorizată a 
solului fertil cu scopul realizării lui. Au fost întocmite 2 procese-verbale în 
temeiul art.120 CC cu aplicarea amenzilor - 30 u.c. ce constituie 600 lei 
fiecare;  

 şi pregătit răspuns la demersul parvenit de la SRL „Aden-Transexim” cu 
privire la acordarea unui grant din FEN. Ca rezultat beneficiarul a fost 
informat că, conform Regulamentului privind fondurile ecologice, pentru a 
obţine grant este necesar de elaborat şi prezentat propunerile de proiect; 

 demersul parvenit de la SRL „Capitalimobil” privind coordonarea terenurilor 
din str. Calea Ieşilor cu scopul expunerii lor la concurs funciar şi licitaţie. A 
fost refuzată coordonarea terenurilor deoarece, potrivit art. 35 din Legea cu 
privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale, reducerea 
suprafeţelor spaţiilor verzi este interzisă; 

 materialele şi eliberat autorizaţia primăriei or. Anenii Noi pentru tăieri de 
regenerare rasă pe o suprafaţă de 1,7 ha; 

 materialele şi eliberat autorizaţia de tăiere în fondul forestier gestionat de 
primăria comunei Plopi, raionul Cantemir, în conturul: 2145508, pe o 
suprafaţă de 2,0 ha; 

 la faţa locului demersul primăriei Luceşti, rl Cahul privind posibilitatea 
autorizării tăierilor de regenerare rasă. Lucrările solicitate nu s-au autorizat 
din cauza nerespectării termenului de alăturare;  

 petiţia unui grup de cetăţeni din s. Bădicul Moldovenesc, rl Cahul referitor la 
unele încălcări efectuate în fondul forestier. În urma controlului a fost 
întocmit un proces-verbal pe faptul întocmirii incorecte a materialelor 
primare cu aplicarea unei amenzi în mărime de 6000 lei; 

 materialele şi eliberat o autorizaţie Asociaţiei de gospodărire a spaţiilor verzi 
privind defrişarea arborilor fitosanitar necorespunzători din str. Leh Kacinski; 

 materialele şi eliberat o autorizaţie primăriei com. Chircăieştii Noi pentru 
tăieri de regenerare rasă pe o suprafaţă de 3,0 ha; 

 demersul cu eliberarea autorizaţiei Combinatului vitivinicol „ Naţional Vin” 
pentru efectuarea  tăierilor de conservare pe o suprafaţă de 2,0 ha; 

 şi avizat proiectele finanţate din FEN la compartimentul resurse acvatice şi aer 
atmosferic; 

 şi avizat 8 dosare  a produselor de uz fitosanitar prezentate de către Centrul de 
Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a 
Fertilizanţilor; 

 şi pregătit avize la 3 materiale de modificarea a categoriei terenului;  
 avizele la un proiect de Hotărâre a Guvernului „cu privire la schimbul şi 

modificarea categoriei destinaţiei a unor terenuri”; 



 2 proiecte pentru prezentarea lor la FEN; 
 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 

atmosferic (ELA) pentru 2 întreprinderi şi remise pentru corectare: 
1. Î.S. „Brăneşti” s. Brăneşti, r-nul Orhei. 
2. S.A. „Nerudnic” s. Brăneşti, r-nul Orhei.  

 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 
atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respective pentru 
3 întreprinderi: 
S.R.L. „Gorcomdorn”. 
S.R.L. „Actenidia”. 
S.R.L. „Taverna-Ivanesco”. 
 

Au fost primite pentru expertiza ecologică (prin verificarea prealabilă în baza 
Instrucţiunii nr.188 din 10.09.02, p.2,3. din nota Anexei 2 a  complexităţii 
documentaţiei de proiect, dispunerii de coordonările necesare, corespunderii 
normelor) 4 proiecte de execuţie: 

1. „Valorificarea zăcământului de prundiş – nisip  „Puhăceni” şi recultivarea 
carierei, raionul Anenii Noi” al S.R.L. „ARCONICS-COM”; 

2. „Staţie de alimentare cu produse petroliere din s. Grimăncăuţi, raionul 
Briceni” al S.R.L. „Petrol Market”; 

3. „Gazoductul de presiune joasă, conectarea şi reutilarea la gaze naturale a 
centralei termice autonome a spitalului de psihiatrie din mun. Bălţi”, 
Ministerul Sănătăţii; 

4. „Forarea sondei pentru aprovizionarea cu apă în scopuri tehnologice şi  
lichidarea prin tamponare a sondei nr.2661C a Î.M. „EFES VITANTA 
MOLDOVA BREWER” S.A.” S.R.L. „SONDAPA-V.A.” 

 
Au fost eliberate: 
 9 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie: 

1. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi spălătorie auto, drumul Naţional 
R-14, km. (10+800, dreapta),  s. Ţambula, r-nul Sîngerei”  al S.R.L. „Bemol 
Retail”. 

2. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat în or. Sîngera, 
drumul Naţional R-2, Chişinău-Tighina km. 18+650, partea stîngă” al S.R.L. 
„Urmadan”. 

3. „Spălătorie şi staţie de deservire auto din str. Chişinăului, s. Budeşti, mun. 
Chişinău” al  Î.I. „Bileac Leonid”. 

4. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat cu spălătorie auto 
din str. Petricani, mun. Chişinău” al S.R.L. „Constaoil”; 

5. „Staţie de spălat automobile, clădire cu oficii şi depozit din str. Varniţa, 2/3, 
mun. Chişinău” al S.R.L. „Nerona-Tur”; 

6. „Secţie de producere şi comercializare a elementelor din metal, unui bloc 
administrativ şi unui depozit din str. Industrială, mun. Chişinău” al S.R.L. 
„Vizant-Service”; 



7. „Forarea sondei arteziene în comuna Ruseştii Noi, r-nul Ialoveni”, primăria 
comunei Ruseştii Noi; 

8. „Staţie de alimentare cu gaz lichefiat din str. Barbu Lăutaru, 1A, or. Cimişlia” 
al S.R.L. „Parstar Petrol”; 

9. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat în or. Sîngera, 
drumul Naţional R-2, Chişinău-Tighina km. 18+410, partea dreaptă” al S.R.L. 
„Urmadan”; 

 

Au pregătit:   
 şi prezentat informaţia privind starea poligoanelor de deşeuri menajere solide 

din localităţile: Ialoveni, Vadul lui Vodă mun. Chişinău, Străşeni şi Criuleni; 
 răspuns la petiţia unui grup de locatari din s. Odaia, com. Şişcani, rl Nisporeni 

în vederea încomodităţilor de trai provocate de la ferma de porcine a GŢ 
„Vasilica Victor Petru”. 

 
Au participat: 
 la seminarul organizat de către EPTISA în vederea prezentării rezultatelor 

inventarierii  şi  iniţierea lucrului asupra strategiei regionale de gestionare a 
deşeurilor conform proiectului „Guvernarea deşeurilor” finanţat de UE; 

 la şedinţa ordinară a Grupului de lucru a Comisiei de Stat pentru 
reglementarea activităţii de întreprinzător pe lîngă Ministerul Economiei 
referitor la examinarea actelor permisive eliberate antreprenorilor de către 
Inspectoratul Ecologic de Stat. 

 
Au efectuat: 
 convocarea unei şedinţe de lucru în vederea soluţionării problemei ce ţine de 

activitatea SA „Carvit”; 
 verificarea calculelor plăţii pentru poluarea mediului la SA „Tirex Petrol”; 
 
Au întocmit: 
 două procese-verbale, unul pe cazul tăierii ilicite a arborilor, fiind aplicată o 

amendă în mărime de 800 lei şi altul pe cazul decopertării neautorizate a 
litierii, fiind aplicată o amendă în sumă de 600 lei.    

 
 

Activitatea preconizată pentru (08.11.10 - 12.11.10) 
             
Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat  11  proiecte de 
execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective :  

1. „Cheiul Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti” al Î.C.S. „Danube 
Logistics” S.R.L; (examinarea este stopată pînă la prezentarea avizului 
Serviciului Piscicol) ; 

2.  „Secţie de producere a cărnii şi de producere a materialelor de construcţie din 
str. Heciului,4, mun. Bălţi” al S.R.L. „Elena Timotinata”; 



3. „Reconstrucţia sistemului de apeduct şi canalizare din s. Chircăieştii Noi, r-
nul Căuşeni”, primăria comunei Chircăieştii Noi; 

4. „Staţie de spălat automobile în complex la staţia de alimentare cu combustibil 
şi gaz lichefiat nr.5 din str. Lunca Bîcului, mun. Chişinău” al S.A. „Tirex 
Petrol”; 

5. „Exploatarea carierei de pietriş-nisip a zăcămîntului „Calfa-II” cu volumul de 
extragere anuală 50mii m3” al S.R.L. „Explorator Grup”; 

6. „Sonda arteziană şi reţelele de aprovizionare cu apă a s. Frumuşica, com. 
Cazangic, r-nul Leova”, al Asociaţiei  Obşteşti „Speranţa”; 

7. „Depozit, oficiu, magazin pentru materiale de construcţie şi încăperi de 
producere din str. Osvobojdenie, 1a, or. Comrat” al persoanei fizice Piotr 
Petrovici. 

8. „Valorificarea zăcământului de prundiş – nisip  „Puhăceni” şi recultivarea 
carierei, raionul Anenii Noi” al S.R.L. „ARCONICS-COM”; 

9. „Staţie de alimentare cu produse petroliere din s. Grimăncăuţi, raionul 
Briceni” al S.R.L. „Petrol Market”; 

10. „Gazoductul de presiune joasă, conectarea şi reutilarea la gaze naturale a 
centralei termice autonome a spitalului de psihiatrie din mun. Bălţi”, 
Ministerul Sănătăţii; 

11. „Forarea sondei pentru aprovizionarea cu apă în scopuri tehnologice şi  
lichidarea prin tamponare a sondei nr.2661C a Î.M. „EFES VITANTA 
MOLDOVA BREWER” S.A.” S.R.L. „SONDAPA-V.A.” 

 
   La  fel avem de examinat:        

 normativele de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul atmosferic (ELA) 
şi eliberarea Autorizaţiilor de emisii pentru 9 întreprinderi: 

1. Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”. 
2. S.A. „Moldtelecom” Nisporeni. 
3. USMF „Nicolae Testimiţanu”. 
4. Î.C.S. „Coca-Cola Îmbuteliere Chişinău” S.R.L. 
5. S.A.Uzina mecanică de ştanţare „FITING”. 
6. S.R.L. „Artizana-Grup”.  
7. S.R.L. „Elex”, SAC amplasată pe traseul Hînceşti – Cimişlia, R44. 
8. S.R.L. „Elex”. Staţie de deservire auto şi spălătorie auto, str. Munceşti, 97, 

mun. Chişinău. 
9. S.R.L. „Modern Gaz”, str. Albişoara, 19, mun. Chişinău. 

 eliberarea avizului prezentat de către SA „Romir” – „Colectarea, sortarea şi 
reciclarea deşeurilor bateriilor de acumulare”. 

 
De efectuat: 
 o deplasare în or. Cimişlia în vederea examinării demersului şefului IE 

Cimişlia; 
 un control în comun cu AE Chişinău la SA „Apă Canal Chişinău”. 

 



De acordat: 
 consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu. 

 
Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii. 
 
 
 

Şeful Inspectoratului                                            Grigore PRISĂCARU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex. D.Osipov 
  226915 


