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Informaţie 
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat 

şi a subdiviziunilor sale teritoriale (28.01.11-04.02.11) 
 

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

- au fost întocmite 287  acte de control; 
- au fost întocmite 80 procese-verbale; 
- au fost prestate servicii în valoare de 68 257 lei, serviciile achitate  constituie 

55 881 lei; 
În contextul activităţilor de salubrizare a localităţilor în această săptămînă au 

fost efectuate 12 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: 

- 39 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 
- 4  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;  
- 10 avize  ale expertizei ecologice de stat;  

 Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 4  proiecte de execuţie. 
 S-a participat în lucru a 29 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 19 comisii de recepţie finală a  
obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 26  petiţii parvenite în structurile IES în 
formă de plîngeri şi semnale. 

 
 
 

Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat, 
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Au examinat: 

 cu ieşire în teren, demersul  parvenit de la firma „ABS” SRL privind coordonarea 
terenului cu suprafaţa de 3,0407 ha din extravilanul sat. Coloniţa, mun. Chişinău, 
pentru amplasarea unei staţii de sortare şi compostare a deşeurilor vegetale. A  fost 
întocmit actul de control nr. 024209 din 02.02.2010 şi eliberat avizul  ecologic; 

 în comun cu MM, cu ieşire în teren, demersul parvenit de la Primarul sat. Costeşti, 
rl. Ialoveni, privind scoaterea la licitaţie a unui teren cu suprafaţa de 1,8554 ha. 
Primarul sat. Costeşti, a fost informat de faptul că terenul propus la licitaţie face 
parte din categoria terenurilor Ariilor Naturale Protejate de Stat şi în conformitate 
cu legislaţia din domeniu, terenurile ariilor protejate nu pot fi privatizate sau 
arendate; 

 demersul CAP „Basarabia”, satul Hîrbovăţ, raionul Anenii Noi referitor la 
posibilitatea autorizării tăierii arborilor şi au dat răspuns negativ; 

 materialele şi eliberat autorizaţia de tăiere, în fondul forestier  gestionat de ÎSS 
Edineţ, OS Donduşeni pe o suprafaţă totală de 524,9 ha; 

 sesizarea Coaliţiei Civice pentru o Guvernare Democratică şi Transparentă 
referitor la proiectarea şi construirea uzinei de termovalorificare pe teritoriul 
mun. Chişinău, str. Lunca Bîcului de către firma „S.T.R. Engeneering 
Consulting” SRL (Italia), conform acordului adiţional nr.2 din 22.03.2010, la 
contractul nr.1-inv. din 14.11.2006, încheiat cu Primăria mun. Chişinău. 
Preşedintele Coaliţiei dl. Radu Buşilă  a fost informat, că proiectul de execuţie a 
obiectivului menţionat n-a fost suspus Expertizei Ecologice de Stat, iar 
planificarea noilor obiecte, care pot afecta radical mediul înconjurător se 
efectuează în baza studiului de prefezabilitate;      

 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul atmosferic 
(ELA) şi eliberat 1 Aviz şi  Autorizaţii AEPA de emisii respective pentru 5 
întreprinderi: 
1. S.R.L. „Maser-Auto”, str. Vadul lui Vodă, 21/2, mun. Chişinău. 
2. Î.I. „Leonid Burlacu”,  s. Elizaveta, mun. Bălţi. 
3. CET-1 din str. Vadul lui Vodă, 5, mun. Chişinău. 
4. S.C. „Trans Cargo Terminal”, str. V. Micle, 1, or. Chişinău.  
5. Uzina mecanică „Artmet” S.A., str. Feredeului, 12, or. Chişinău. 
 

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. „Construcţia poligonului de depozitare a deşeurilor menajere solide şi lichidarea 
gunoiştii neautorizate în s. Medveja, r-nul Briceni”, primăria comunei Medveja, 
r-nul Briceni; 

2. „Aprovizionarea cu apă a sectorului locativ din s. Rumeanţev, r-nul Cahul”, 
primăria comunei Doina, r-nul Cahul; 

3. „Schimbarea destinaţiei secţiei de producere a nutreţului în spălătorie auto din 
str. Luţenco,56, s. Nihoreni, r-nul Rîşcani” al Î.I. „Russu Eugeniu”; 
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4. „Cafenea-bar, spălătorie auto, vulcanizare, din str. Gavriliuc1, 
or. Comrat” al persoanei fizice S. Gagauz. 

 
Au fost eliberate: 

 2 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie: 
1. „Staţia de alimentare cu gaz lichefiat la staţia de alimentare cu combustibil   

nr.18 din str. Gagarin, 53, or. Ialoveni” al S.A. „Tirex Petrol”;  
2. „Secţie de producere a elementelor din beton armat, str. Transnistria, mun. 

Chişinău” al persoanei fizice Casîm Radion.  
 

Au întocmit:   
 un proces-verbal cetăţeanului Cristev Valentin Ion pe cazul neîndeplinirii 

prevederilor legislaţiei privind expertiza ecologică de stat şi evaluarea impactului 
asupra mediului art. 156 al CC al RM, fiind aplicată o amendă în marime de 1000 
lei. 

 
Au participat: 

 în comisia de lucru în Zona Economică a Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti 
în vederea problemelor abordate în demersul dlui N.Tornea, primarul 
s.Giurgiuleşti, rl.Cahul; 

 la lansarea proiectului de implicare socială „Hai, Moldova! – curăţenie în toată 
ţara, într-o singură zi”. 
 

Au pregătit: 
 răspuns la plîngerea domnului Buciuşcan Victor din com. Bacioi, mun. Chişinău în 

vederea efectuării lucrărilor de construcţie a reţelelor de canalizare; 
 informaţia referitor la gospodărirea apelor la solicitarea Asociaţiei „Moldova Apă - 

Canal”; 
 scrisoarea către Ministerul Afacerilor Interne referitor la corectitudinea tăierii 

arborilor de pe teritoriul aeroportului; 
 şi înaintat Comisariatului de poliţie al raionului Hînceşti materialele pe faptul 

tăierii ilegale a 29 arbori din Ocolul Silvic Buţeni, cantonul nr.6, parcela 52 şi 53 
pentru luarea măsurilor de rigoare în vederea identificării persoanelor culpabile şi 
întocmirii proceselor-verbale contravenţionale în temeiul art. 122 alin. (1) al CC 
al RM cu remiterea acestora spre examinare Inspecţiei Ecologice Hînceşti; 

 şi prezentat Ministerului Mediului avizul la Proiectul Regulamentului sanitar 
privind zonele de protecţie sanitară a surselor de apă potabilă propus de către 
Ministerul Sănătăţii pentru aprobare prin Hotărîre de Guvern;  

 programul de activitate cu privire la organizarea controlului întreprinderilor 
miniere în vederea respectării prevederilor actelor legislative şi normative din 
domeniul subsolului şi protecţiei mediului; 

 şi înaintat propuneri la Ministerul Mediului privind modificarea Legii pentru 
poluarea mediului; 

 informaţia săptămînală parvenită de la Agenţiile şi Inspecţiile teritoriale, cu 
privire la efectuarea raidurilor antibraconaj. 
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Activitatea preconizată pentru (07.02.11 - 11.02.11) 
             
Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat 14  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. „Tabără de odihnă pentru copii cu 160 locuri în com. Ruseştii Noi, raionul    
Ialoveni”, primăria s. Ruseştii Noi; 

3.  „Evaluarea impactului asupra mediului înconjurător a concepţiei de proiect:  
”Lucrările de menţinere a canalului navigabil pe sectorul fluviului Nistru, km. 
346,2-356,0 de la estuar” al „Navatur-service” S.R.L.; 

4. „Reabilitarea drumului M21 Chişinău-Dubăsari-Poltava (Ucraina) categoria Ib, 
km 6-15” al Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”;  

5. „Centrul de Tehnologii Ionizante din str. Pădurii, 26/1, mun. Chişinău” al 
Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei;  

6. „Staţia de epurare a apelor meteorice de la liceul teoretic şi grădiniţa de copii 
nr.1 din s. Cuhneşti, r-nul Glodeni”, primăria com. Cuhneşti, r-nul Glodeni;  

7.  „Forarea sondei arteziene pentru alimentarea cu apă a Î.C.S. „Renaissance 
Perfect” S.R.L., or. Cricova, mun. Chişinău” al Î.C.S. „Renaissance Perfect” 
S.R.L.;  

8. „Reconstrucţia centralei termice existente nr.6071 din str. Şleahul Puhoiului 
1/1, or. Sîngera, mun. Chişinău” al S.A. „Termocom”; 

9. „Valorificarea zăcămîntului de nisip pentru construcţii „Valea Albă”, r-nul 
Anenii Noi, cu recultivarea carierei” al S.R.L. „Carieratel”; 

10. „Alimentarea cu apă a s. Marcăuţi, r-nul Dubăsari”, primăria s. Marcăuţi; 
11. „Construcţia poligonului de depozitare a deşeurilor menajere solide şi lichidarea 

gunoiştii neautorizate în s. Medveja, r-nul Briceni”, primăria comunei Medveja, 
r-nul Briceni; 

12. „Aprovizionarea cu apă a sectorului locativ din s. Rumeanţev, r-nul Cahul”, 
primăria comunei Doina, r-nul Cahul; 

13. „Schimbarea destinaţiei secţiei de producere a nutreţului în spălătorie auto din 
str. Luţenco,56, s. Nihoreni, r-nul Rîşcani” al Î.I. „Russu Eugeniu”; 

14. „Cafenea-bar, spălătorie auto, vulcanizare, din str. Gavriliuc1, or. Comrat” al 
persoanei fizice S. Gagauz. 
 

La  fel avem de examinat:        
 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 

atmosferic (ELA) şi de  eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respective pentru 
19 întreprinderi:  

1. S.A. „Tirex Petrol”, SAC nr.22 din or. Criuleni, str. 31 august, 174. 
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2. Întreprinderea de Producţie şi Construcţii „Gloria” S.R.L. s. 
Natalievca, r-nul Făleşti. 

3. „Floarea soarelui” S.A., mun. Bălţi, str. 31 august, 6. 
4. Î.C.S. „Red Union Fenosa”, Centrul de muncă Căuşeni, str. Alba Iulia, 69. 
5. Î.C.S. „Red Union Fenosa”, Centrul de Muncă Călăraşi, str. Alexandru cel    

Bun, 176. 
6. S.R.L. „Vanin-Mob”, str. Ştefan cel Mare, 249, or. Stăşeni. 
7. S.R.L. „Orstacom”, com. Ciuteşti, r-nul Nisporeni. 
8. S.R.L. „Autodermax” str. Sofia, 2a, or. Bălţi. 
9. S.R.L. „Bemol Retail” , SAC or. Nisporeni, str. Dacia. 
10. S.R.L. „Bemol Retail”, SAC nr. 38, or. Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 179 A. 
11. Î.C.S. „Petrom-Moldova, com. Stăuceni, str. Păcii, 27, mun. Chişinău”. 
12. Î.C.S. „Petrom-Moldova, şos. Balcani, 3/3, mun. Chişinău”. 
13. S.R.L., „Olpatex”, SAG s. Vărzăreşti, r-nul Nisporeni. 
14. S.R.L „Olpatex”, SAG s. Vărzăreşti, r-nul Nisporeni. 
15. Parcare auto a S.R.L „Aidored-C.A.”, bd. Ştefan cel Mare, 124, mun. Chişinău. 
16. S.R.L „Fadan-service”, mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 34, mun. Bălţi. 
17. Î.I.”Moara Grosu”, s. Lozova, r-nul Străşeni. 
18. S.R.L.  „Vacrim”, s. Lozova, r-nul Străşeni. 

19. S.R.L. „Sindbad”, s. Ciuciuleni, r-nul Hînceşti. 
 proiectul Normativului de deversări limitat admisibile (DLA) pentru Î.M. „Apă-

Canal” Căuşeni, or. Căuşeni;  
 materialele pentru eliberarea Autorizaţiei de folosinţă specială a apei (AFSA) la 

Întreprinderea Interraională de Stat „Acva-Nord” din or. Soroca; 
 adresarea dlui M. Sapunji la procuratura UTA Găgăuzia privind legalitatea 

autorizării  unor obiecte industriale, eliberate de către Agenţia Ecologică Găgăuzia;  
 adresarea dnei Vavelschi N. referitor la examinarea calculelor de dispersie a 

poluanţilor de centrul medical din str. Igor Vieru,15, mun. Chişinău; 
 demersul primarului s.Cepeleuţi, rl.Edineţ în vederea încălcării contractului de 

arendă a bazinului acvatic. 
 

De acordat: 
 consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu. 

 
Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii. 
 
 
 
 

Şeful Inspectoratului                            Grigore PRISĂCARU 
 
 
 
 
Ex.D.Osipov, 22 69 15 


