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 Informaţie 
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat 

şi a subdiviziunilor sale teritoriale (25.06.10-02.07.10) 
 

Rezumat al activităţilor principale pe IES. 
 

  Din activitatea de bază, enumerăm  activităţile mai importante: 
- s-au efectuat 34 raiduri de salubrizare; 
- s-au întocmit 239 acte de control; 
- au fost întocmite 75 procese-verbale; 
- au fost prestate servicii în valoare de 31 340 lei, serviciile achitate  constituie  
30 933 lei. 

În această perioadă s-au eliberat: 
- 22 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 
- 22  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;  
- 24 avize  ale expertizei ecologice de stat.  
- 6  autorizaţii de folosinţă specială a apei. 

 Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 6 proiecte de execuţie. 
 S-a participat în lucru a 42 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 12 comisii de recepţie finală a  
obiectivelor. 

 
Specialiştii Inspectoratului Ecologic de Stat, 
 
Au examinat: 
 demersul primarului s. Hîjdieni şi pregătit răspunsul referitor la dezacordul privind 

volumul masei lemnoase, calculat în urma inventarierii repetate în parchetul, 
destinat exploatării, din fondul forestier gestionat de primăria s. Hîjdieni, r-l 
Glodeni; 

 materialele şi au acordat 3 normative a emisiilor de poluanţi în aerul atmosferic de 
la sursele fixe (ELA) cu eliberarea a 3 autorizaţii de emisii a poluanţilor în aerul 
atmosferic (AEPA),  respectiv pentru: 

- Staţia de condensare a gazului din s. Ţarigrad r-nul Drochia, a „Moldovatransgaz” 
S.R.L.; 
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- Staţia de alimentare cu gaz lichefiat din s. Susleni, raionul Orhei a S.C. „Basapetrol” 
S.R.L; 
- Centrala termică „Vest” din strada Prunului, 24, or. Chişinău, a „Termocom” S.A..   
 

Au fost primite pentru expertiza ecologică de stat (Direcţia Expertiza Ecologică 
şi Autorizaţii de Mediu - 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)  6 proiecte de execuţie: 
1. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din str. 31 august, nr.54/b, 

or. Şoldăneşti” al „DERANG-PLUS” S.R.L.; 
2. „Spălătorie auto din str. Ghidighici 1/3, mun. Chişinău” al persoanei fizice Maria 

CALIN; 
3. „Apeductul satului şi staţia de epurare a apelor uzate menajere de la grădiniţa de 

copii din  satul Fetiţa, comuna Albina, raionul Cimişlia”, primăria comunei Albina, 
raionul Cimişlia; 

4. „Centrul social din satul Sănătăuca, raionul Floreşti”, primăria satului Sănătăuca, 
raionul Floreşti; 

5. „Reconstrucţia instalaţiilor hidrotehnice în hotarele administrativ-teritoriale ale 
satului Baraboi, raionul Donduşeni, Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia 
Solurilor” al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru; 

6. „Staţie de deservire tehnică şi spălătorie auto din str. Valea Crucii, mun. Chişinău”, 
al„Luxori Imobil” S.R.L.; 

 
Au  pregătit: 

 răspuns în adresa Serviciului de Informare şi Securitate al R.Moldova privind 
situaţia existentă la staţia de epurare biologică a apelor reziduale (cîmpuri de 
filtraţie) a Î.M. Sudzucker – Moldova S.A. din or. Drochia. 

 răspuns la demersul parvenit de la Asociaţia Obştească „Planta Curată” cu privire 
la incinerarea deşeurilor din or. Floreşti; 

 informaţia cu privire la anvelopele uzate depozitate pe teritoriile întreprinderilor; 
 informaţia cu privire la exportul acumulatoarelor uzate pe perioada 2009- 

01.07.2010. 
 

Au efectuat: 
 un control în două trupuri de pădure din apropierea com. Ruseştii Noi, raionul 

Ialoveni, unde dl. Şeremet Vladimir a efectuat lucrări de construcţii a unor căsuţe 
de vacanţă fără avizul pozitiv al expertizei ecologice de stat, fiind întocmit un act 
de control. Au fost întocmite 3 procese-verbale cetăţeanului Şeremet Vladimir, 
două procese- verbale  pe art. 156 privind neîndeplinirea prevederilor legislaţiei 
privind expertiza ecologică de stat şi un proces-verbal pe art. 122 alin. 1 privind 
tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor, cu aplicarea unei amenzi în 
sumă de 250 u.c. Prejudiciul cauzat mediului constituie 743,4 lei; 

 un control în or.Vatra, pe malul drept al lacului Ghidighici. În rezultat au fost 
întocmite 2 procese-verbale cetăţeanului Grincu Olesi pe art. 120 privind 
decopertarea şi distrugerea neautorizată a litierei, a păturii vii şi a stratului 
superior de sol fertil şi pe art. 122 alin.1 privind tăierea ilegală sau vătămarea 
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arborilor şi arbuştilor, fiind aplicată amendă în sumă de 70 u.c. 
Prejudiciul  cauzat mediului constituie 1022,4 lei; 

 pe data de 24.06.10 cu  participarea CIE al AE Chişinău un control în   Inspecţia 
Ecologică Cimişlia  în vederea îndeplinirii  recomandărilor făcute anterior (la data 
de 16.06.10). În urma controlului au fost întocmite 3 acte de control. Au fost 
controlate  2 spălătorii auto: SRL „Dumvlad” (act de control nr. 059331 din 
24.06.2010 întocmit de către IES),  SRL „Bemol Retail”(act de control nr. 
059332 din 24.06.2010 întocmit de către IES), staţiile de pompare şi staţia de 
epurare a SRL „Făclia” (operatorul exclusiv de exploatare a sistemului 
orăşenesc de canalizare în or. Cimişlia) şi platoul de depozitare a deşeurilor din 
or. Cimişlia (act de control nr. 059331 din 24.06.2010 întocmit de IE Cimişlia şi 
procesul-verbal  nr.007113 din 28.06.2010 în baza art. 154 ( 1 )  CC directorului 
ÎMLC Cimişlia,  dlui M.Creţu; 

 verificarea îndeplinirii sesizării Procuraturii Generale nr.26-5d/10-27 G din 
15.06.10 la data de 30.06.10 în comun cu Inspecţia Ecologică Floreşti,  au fost 
efectuate controale  la ÎS „Aeroportul Internaţional Mărculeşti” şi „Baza de 
aviaţie Mărculeşti” cu întocmirea actelor de control nr.053294 şi 053293 din 
30.06.10 şi proceselor-verbale nr.002359 din 30.06.10 în baza art. 111 CC al RM 
dlui E.Rotarciuc - responsabil pentru protecţia mediului la  Baza  de aviaţie 
Mărculeşti şi nr.111 CC al RM,  dlui Iu.Arhip- responsabil pentru protecţia 
mediului ÎS „Aeroportul Internaţional Mărculeşti”. IE Floreşti au fost date 
indicaţi în vederea prelevări probelor de apă în amonte şi  în aval pe  r. Răut, şi a 
apelor uzate neepurate menajere deversate în afluentul r. Răut, să ţină la evidenţă 
strictă situaţia   şi informarea IES. La data de 08.07.2010 de informat IES privind 
efectuarea măsurilor întreprinse în vederea prevenirii poluării resurselor acvatice. 
După efectuarea analizelor de laborator, în cazul depistări poluări r. Răut,  va fi 
calculat prejudiciul cauzat resurselor acvatice şi lichidarea a  consecinţelor 
poluării şi anume,  curăţirea albiei afluentului r. Răut, întreprinse măsuri de   
conservarea sondei nr.74/7A, încheierea contractelor de evacuare  a deşeurilor 
solide şi lichide cu întreprinderi specializate şi  informarea IES până la 
08.07.2010; 

 în comun cu IE Râşcani  comisia IES a efectuat controlul la Direcţia Regională 
„Costeşti” a Serviciului de Grăniceri . În urma controlului a fost întocmit un act 
de control nr. 023751/329 din 30.06.10 şi un proces-verbal nr. 012907/84 din 
30.06.10 în baza art.111 al CC RM Dlui S. Şevcenco, intendent DRSCFS 
„Costeşti”. IE Răşcani i s-au dat indicaţii obligatorii în vederea îndeplinirii 
prescripţiilor în termenii stabiliţi şi  informarea IES  până la 08.07.2010; 

 colectarea informaţiei  cu privire la acţiunile  „Rău curat de la sat la sat”, „Apa –
izvorul vieţii”; 

 colectarea informaţiei pentru pregătirea răspunsului  la sesizarea Procuraturii 
Generale nr.26-5d/10-27 G din 15.06.10. 

 
S-a participat:  la şedinţa de lucru în incinta Casei Guvernului din  data de 

01.07.2010 cu privire la elucidarea cazului  privind schimbul terenului cu suprafaţa de 
0,21 ha din s- Copceac, rl Ciadîr-Lunga. 
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S-au deplasat: 
 în comun cu inspectorii de mediu din Inspecţiile Ecologice Floreşti şi Rîşcani: 

- pe data de 30.06.10 la Î.S. „Aeroportul Internaţional Mărculeşti” şi „Baza de aviaţie 
Marculeşti” din s. Lunga, raionul Floreşti, în scopul aplicării măsurilor de stopare a 
evacuărilor în rîul Răut a apelor uzate fără epurare. Au fost întocmite 2 acte de 
inspectare nr.nr. 053294 şi 05393 din 30.06.10 şi 2 procese – verbale nr.002359 (art.111 
CC – dlui E. Rotarciuc, responsabil de  problemele de mediu la baza de aviaţie 
Mărculeşti) şi nr. 005338 (art.111 CC–dlui Arhip, responsabil pentru protecţia mediului  
la Î.S. „Aeroportul Internaţional Mărculeşti”); 
- pe data de 30.06.10 la Direcţia Regională Supraveghere a Trupelor de Grăniceri din or. 
Costeşti, raionul Rîşcani în scopul soluţionării problemei privind utilizarea apei pentru 
necesităţi potabile şi menajere dintr-o sondă fără autorizaţia respectivă. A fost întocmit 
un act de inspectare nr.023751/329 din 30.06.10 şi procesul-verbal nr.012907/84 din 
30.06.10 în baza art.111 al CC al RM dlui Şevcenko S., intendent DRSCFS Costeşti. 

 
Au fost eliberate de către DEEAM a IES     9 avize ale expertizei ecologice  de 
stat pentru proiectele de execuţie:  

1. „Reconstrucţia reţelelor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi canalizare din s. 
Ecaterinovca, r-nul Cimişlia”, primăria com. Ecaterinovca; 

2. „Alimentarea cu energie termică, reconstrucţia sistemelor interioare de încălzire, 
alimentare cu apă potabilă, ACM şi PTI a liceului „Ştefan cel Mare” şi a 
grădiniţei de copii nr.9 din str. Alexandru cel Bun, or. Drochia”, Consiliul raional 
Drochia; 

3. „Alimentarea cu energie termică, reconstrucţia sistemelor interioare de încălzire, 
alimentare cu apă potabilă, ACM şi PTI a  grădiniţei de copii nr.5 din str. 31 
August,3, or. Drochia”, Consiliul raional Drochia; 

4. „Alimentarea cu energie termică, reconstrucţia sistemelor interioare de încălzire, 
alimentare cu apă potabilă, ACM şi PTI a liceului „V. Boiarniţchii” din str. 31 
August, or. Drochia”, Consiliul raional Drochia; 

5. „Staţia de alimentare cu gaz lichefiat la staţia de alimentare cu combustibil nr.52 
din com. Hagimus, r-nul Căuşeni”, al S.R.L. „Tirex Petrol”; 

6. „Reconstrucţia reţelelor de apeduct şi canalizare a s. Roşu, r-nul Cahul”, primăria 
satului Roşu; 

7. „Construcţia sondei arteziene pentru sistemul de aprovizionare cu apă a s. 
Mateuţi, r-nul Rezina”, primăria satului Mateuţi. 

8. „Alimentarea cu energie termică şi reconstrucţia sistemelor interioare de 
încălzire, AR, ACM, PTI, RTE a blocurilor liceului nr.4 „I.Vazov” şi PTI a 
clădirilor municipale, or. Taraclia”, al S.R.L. „Polimer Gaz Conducte”. 

9. „Proiectul Instrucţiunii tehnologice de ramură referitoare la conservarea, 
depozitarea şi păstrarea sedimentelor vinicole ce conţin albastru de Prusia”, (aviz 
de restituire a proiectului fără acordare). 
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Activitatea preconizată pentru (02.07.10-09.07.10). 

 
De examinat: 

 31 proiecte de execuţie prezentate spre expertizare (DEEAM):  
- Iaz acumulator de apă pe terenul dlui V. Calancea, primăria Bălăbăneşti, r-nul 

Criuleni al persoanei fizice V. Calancea; 
- Construcţia iazului excavat în hotarele administrativ-teritoriale ale s. Horodca, 

r-nul Ialoveni al S.R.L. „Calivas-Agro; 
- Cheiul Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti al Î.C.S. „Danube Logistics” 

S.R.L; 
- Staţia de alimentare cu produse petroliere şi servicii tehnice din s. Cazaclia, r-

nul Ceadăr-Lunga al S.R.L. „Kazman-Petrol”; 
- Reparaţia construcţiilor hidrotehnice ale iazului în hotarele administrativ-

teritoriale ale s. Fîntînîţa, r-nul Drochia, -  Asociaţia Republicană de Stat pentru 
Protecţia Solurilor; 

- Lucrări de ameliorare şi combatere a eroziunii solurilor în hotarele 
administrativ-teritoriale ale s. Dubna, r-nul Soroca, - Asociaţia Republicană de 
Stat pentru Protecţia Solurilor; 

- Măsuri antierozionale şi ameliorative în bazinele hidrografice ale rîurilor Salcia 
Mare şi Salcia Mică în hotarele administrativ-teritoriale ale raionului Cahul” (s. 
Taraclia de Salcie), -  Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor; 

- Reconstrucţia fabricii de producere a Î.C.S. „Coca-Cola îmbuteliere Chişinău” 
S.R.L. al  Î.C.S. „Coca-Cola îmbuteliere Chişinău” S.R.L.; 

-  Poligonul depozitării deşeurilor menajere solide pentru com. Cotiujenii Mari, 
r-nul Şoldăneşti,-  primăria com. Cotiujenii Mari; 

- Staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din s. Congaz, r-nul 
Comrat al S.R.L. „Panaiut-P”; 

- Construcţia reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi fîntîna arteziană din s. 
Drăsliceni, r-nul Criuleni, - primăria com. Drăsliceni; 

-  Reconstrucţia iazului în hotarele administrativ-teritoriale ale comunelor 
Codreni şi Lipoveni, r-nul Cimişlia, - Asociaţia Republicană de Stat pentru 
Protecţia Solurilor; 

- Reparaţia capitală a digului iazului în hotarele administrativ-teritoriale ale com. 
Brătuleni, r-nul Nisporeni, - Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia 
Solurilor; 

- Măsuri pentru combaterea eroziunii, ameliorarea şi sporirea fertilităţii solurilor 
în hotarele administrativ-teritoriale ale s. Stolniceni, r-nul Hînceşti, - Asociaţia 
Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor; 

- Măsuri ameliorative în lunca r. Cogîlnic în hotarele administrativ-teritoriale ale 
s. Logăneşti, r-nul Hînceşti, - Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia 
Solurilor; 

- Reparaţia construcţiilor hidrotehnice în hotarele administrativ-teritoriale ale s. 
Rudi, r-nul Soroca, Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor; 

- Lucrări hidrotehnice pentru îmbunătăţiri funciare şi remediere a terenurilor prin 
defrişare şi nivelare-modelare în hotarele administrativ-teritoriale ale 
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 s. Slobozia Cremene, r-nul Soroca,  - Asociaţia Republicană de Stat pentru 
Protecţia Solurilor; 
- Reconstrucţia iazului şi curăţirea canalelor în hotarele administrativ-teritoriale 

ale com. Alava, r-nul Ştefan Vodă, -  Asociaţia Republicană de Stat pentru 
Protecţia Solurilor; 

- Construcţia iazului în hotarele administrativ-teritoriale ale s. Stoicani, r-nul 
Soroca, - Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor; 

- „Staţie de alimentare cu combustibil şi staţie de alimentare cu gaz lichefiat din 
s. Salcuţa, r-nul Căuşeni” al S.R.L. „Regalia ADT”; 

- Alimentarea cu energie termică şi reconstrucţia sistemelor interioare de 
încălzire AR, ACM, PTI, RTE, a blocurilor liceului „O. Panova”, or.Taraclia al 
„Polimer Gaz Conducte” S.R.L.; 

- Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din str. 31 august 
nr.54/b, or. Şoldăneşti al „DERANG-PLUS” S.R.L.; 

- Spălătorie auto din str. Ghidighici 1/3, mun. Chişinău, al persoanei fizice Maria 
CALIN; 

- Apeductul satului şi staţia de epurare a apelor uzate menajere de la grădiniţa de 
copii din  satul Fetiţa, comuna Albina, raionul Cimişlia, - primăria comunei 
Albina, raionul Cimişlia; 

- Centrul social din satul Sănătăuca, raionul Floreşti, -  primăria satului 
Sănătăuca, raionul Floreşti. 

- Reconstrucţia instalaţiilor hidrotehnice în hotarele administrativ-teritoriale ale 
satului Baraboi, raionul Donduşeni, - Asociaţia Republicană de Stat pentru 
Protecţia Solurilor a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru; 

- Staţie de deservire tehnică şi spălătorie auto din str. Valea Crucii, mun. 
Chişinău, - „Luxori Imobil” S.R.L. 

 
Vom acorda: 

 consultaţii şi ajutor metodic de la centru inspectorilor din teritoriu. 
 
Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii la centru sau în subdiviziunile 
teritoriale ale IES. 

 
 
 

Şeful Inspectoratului       Grigore PRISĂCARU  
 
 
 
 
 
 
 
Ex.D.OSIPOV, 
 22-69-15 
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