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Informaţie
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat

şi a subdiviziunilor sale teritoriale (26.08.10-03.09.10)

Rezumat al activităţii pe Inspectorat.

Realizări mai importante din activitatea de bază:
- au fost întocmite 172 acte de control;
- au fost întocmite 50 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 22 020 lei, serviciile achitate  constituie

23 553 lei;
În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă au fost

efectuate 30 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:
- 9 autorizaţii  de tăiere a arborilor;
- 11 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 11 avize  ale expertizei ecologice de stat.

• Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 2 proiecte de execuţie.
• S-a participat în lucru a 22 comisii de selectare a terenurilor pentru

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

• Au fost examinate şi s-a răspuns la 12  petiţii parvenite în structurile IES în
formă de plîngeri şi semnale.
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Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat,

Au examinat:
• şi avizat proiectul Hotărîrii de Guvern privind măsurile de urgenţă din domeniul

fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în R.Moldova  a unor
obiecte de carantină;

• petiţia parvenită de la firma „Trisumg” din raionul Ştefan Vodă.

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) 2 proiecte de
execuţie:

1. „Reconstrucţia sistemului de colectare şi epurare a apelor meteorice uzate de pe
teritoriul depozitului de păcură şi utilizarea lor în comun cu apele freatice la groapa
existentă pentru depozitarea reziduurilor din apele uzate industriale a CET-2, or.
Chişinău” al S.A. „CET-2”, or. Chişinău;

2.  „Modificarea şcolii existente pentru 198 elevi în s. Parcani, r-nul Şoldăneşti, cu
consolidarea clădirii” (Construcţia staţiei de epurare biologică a apelor uzate
menajere), primăria satului Parcani, r-nul Şoldăneşti.

Au fost eliberate 6 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie:
1. „Aprovizionarea cu apă potabilă a Întovărăşirii Pomicole „Livada Fermecată”

din or. Cricova” al Î.P. „Livada Fermacată”;
2. „Aprovizionarea cu apă a s. Hulboaca, com. Ghetlova, r-nul Orhei”, primăria

comunei Ghetlova;
3. „Centrul  naţional de diabet din str. Nicolae Testemiţanu 29, mun. Chişinău” al

Spitalului clinic republican;
4. „Modificarea şcolii existente pentru 198 elevi în s. Parcani, r-nul Şoldăneşti, cu

consolidarea clădirii” (Construcţia staţiei de epurare biologică a apelor uzate
menajere), primăria satului Parcani, r-nul Şoldăneşti;

5. „Construcţia drumului R30 Anenii Noi – Căuşeni – Ştefan Vodă – fr. cu
Ukraina (ocolirea oraşului Căuşeni)” al Î.S. „Administraţia de Stat a
Drumurilor”.

6. „Bloc locativ cu obiective de menire social-culturală din str. Suceviţa, mun.
Chişinău” al S.R.L. „Basconslux”.

Au întocmit scrisoarea de răspuns a Ministerului Mediului la petiţia Spitalului Raional
Ocniţa cu privire la competenţele Autorităţilor de Mediu şi de Sănătate în soluţionarea
problemei de apreciere a impactului asupra sănătăţii oamenilor a staţiei de telefonie
mobilă emiţătoare de unde electromagnetice instalată pe acoperişul clădirii spitalului.
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Au participat:

• în grupul de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice privind
construcţia obiectivului ”Canalizarea din str. Cartuş, or. Durleşti”;

• la întrunirea de monitorizare a proiectelor pentru îmbunătăţirea situaţiei ecologice
în bazinul r. Cubolta.

Au pregătit:
• răspuns la petiţia dnei Capbătut Olga, locuitoare a satului Chipeşca, raionul

Şoldăneşti referitor la tăierea ilicită a unor arbori de specia salcie.

Au efectuat:
• în perioada 27-29 august, un raid în raioanele Căuşeni, Ştefan Vodă, în vederea

depistării şi contracarării cazurilor de braconaj şi tăieri ilicite. Astfel au fost
întocmite 3 procese-verbale cetăţenilor Şelest Sergiu, Oltu Vadim şi Paladi
Leonid, pentru faptul pescuitului ilicit, cu aplicarea unor amenzi în sumă de
1000,0 lei;

• în perioada 30 – 31 august, un raid în raioanele Criuleni, Anenii Noi, în vederea
depistării şi contracarării cazurilor de braconaj şi tăieri ilicite. Astfel au fost
întocmite 2 procese-verbale cetăţenilor Sîrghi Nicolae şi Ojovan Anatolie,
pentru faptul pescuitului ilicit, cu aplicarea unor amenzi în sumă de 600,0 lei.

Activitatea preconizată pentru (03.09.10 - 10.09.10)

Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat 12 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. „Reparaţia construcţiilor hidrotehnice în hotarele administrativ-teritoriale ale s.
Rudi, r-nul Soroca”, Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor;

3. „Uzina de construcţii metalice din or. Vatra, mun. Chişinău” al S.R.L. „Liga II”;
4.  „Staţia de deservire tehnică cu spălătorie auto în com. Stăuceni, mun. Chişinău” al

Persoanei fizice Arcan Denis;
5. „Aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor Onişcani şi Sverida, r-nul

Călăraşi”, pimăria Onişcani;
6. „Staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat cu spălătorie auto din str.

Bucovinei, com. Stăuceni, mun. Chişinău” al S.R.L. „A&L GRUP”;
7. „Evaluarea impactului întreprinderii asupra mediului ambiant pentru utilizarea

combustibilului alternativ de clincher la uzina „Lafarge Ciment (Moldova)” S.A. din
or. Rezina” al S.A. „Lafarge Ciment (Moldova)”;

8. „Forarea şi utilarea sondei arteziene din s. Micleşti, r-nul Criuleni” al Întovărăşirii
Pomicole „Lîngă iaz”;

9. „Staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din str. Alexandru cel
Bun, nr.248, or. Călăraşi, traseul Ungheni-Chişinău, dreapta” al S.A. „Transcon-M”;
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10.„Grup de garaje pentru automobile în componenţa Cooperativei de

Construcţie a garajelor nr.13 din str. I. Franco, or. Bălţi” al „CCG nr.13”;
11.„Staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din s. Lozova, r-nul

Străşeni. Reconstrucţie” al S.R.L. „Vitla-Petrol”.
12.„Reconstrucţia sistemului de colectare şi epurare a apelor meteorice uzate de pe

teritoriul depozitului de păcură şi utilizarea lor în comun cu apele freatice la groapa
existentă pentru depozitarea reziduurilor din apele uzate industriale a CET-2, or.
Chişinău” al S.A. „CET-2”, or. Chişinău.

De examinat:

• Petiţia Î.I. „Akimov Alexandru” cu privire la remiterea  de către Inspecţia
Ecologică Călăraşi, fără acordare, a proiectului Normativelor emisiilor de poluanţi
în aerul atmosferic de la sursele fixe (ELA) pentru S.A. „Vinăria din Vale” din s.
Săseni, r-nul Călăraşi.

• Normativele de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul atmosferic (ELA) şi
eliberarea Autorizaţiilor de emisii pentru întreprinderile:

1. Î.S. „Calea ferată din Moldova”.
2. Fabrica de zahăr din or. Donduşeni.
3. S.A. „Produse Cerealiere” din or. Bălţi.

• Materialele solicitărilor de autorizare a folosinţei speciale a apei pentru
întreprinderile :

1. Fabrica de zahăr din or. Drochia,  Sudzuker.
2. Fabrica de zahăr din or. Făleşti,  Sudzuker.

De examinat:
• şi perfectat răspuns Primăriei or. Făleşti, în ce priveşte posibilitatea acordării unui

sector din cadrul spaţiilor verzi ale localităţii în vederea construcţiei unui veceu
public şi a zonei de agrement pentru copii;

• petiţia parvenită din partea unor locuitori ai satului Hansca, raionul Ialoveni,
privind păşunatul ilicit a bovinelor pădurarului Bostănică Grigore în fîşia de
protecţie a iazului;

• petiţia cet. Galearschii Grigore din s. Braicau, com Sudarca rl. Donduşeni privind
incomodităţile de trai provocate de către persoana fizică  Cubei Vasile;

• petiţia de la un grup de cetăţeni din s. Odaia, com. Şîşcani, rl . Nisporeni, privind
incomoditaţile de trai provocate de la ferma de porcine a cet. Vasilică Victor;

• semnalul unui grup de cet. din or. Rezina, privind ocuparea nelegitimă a unei
porţiuni din malul r. Nistru de către cet. Cuţ Mihail.

•

La  fel avem de examinat: Normativele de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberarea Autorizaţiilor de emisii pentru întreprinderea Î.S. „Calea
ferată din Moldova”.

De efectuat
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• 1-2 raiduri în vederea depistării şi contracarării cazurilor de braconaj

şi tăierii ilicite.

De acordat:
• consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu.

Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii.

Şeful Secţiei sinteze informaţionale D.OSIPOV




