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Informaţie
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat
şi a subdiviziunilor sale teritoriale (25.02.11-04.03.11)

Rezumat al activităţii pe Inspectorat.
Realizări mai importante din activitatea de bază:
- au fost întocmite 358 acte de control;
- au fost întocmite 118 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 65 000 lei, serviciile achitate constituie
51 305 lei;
În contextul acţiunilor de salubrizare a localităţilor în această săptămînă au fost
efectuate 14 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:
- 38 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 7 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 3 autorizaţie de folosinţă specială a apei;
A fost luat în proces pentru expertiză ecologică un proiect de execuţie.
S-a participat în lucru a 42 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 31 petiţii parvenite în structurile IES în
formă de plîngeri şi semnale.
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Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat,
Au examinat:
petiţia parvenită de la locatarii din str. Calea Ieşilor, 59/7, mun. Chişinău, în
vederea poluării mediului de la fabrica de mobilă ERGOLEMN;
5 proiecte de susţinere financiară la compartimentul resurse acvatice şi aer
atmosferic, înaintate la FEN;
variantele de amplasare a reţelelor şi instalaţiilor de canalizare în or. Otaci, raionul
Ocniţa, întocmirea şi expedierea răspunsului respectiv în adresa primăriei or. Otaci,
Agenţiei Dezvoltare Regională Nord, Institutului URBANPROIECT;
materialele Î.M. Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi şi eliberat autorizaţia
de tăiere pentru defrişare a 35 arbori în primăria or. Codru;
materialele primăriei satului Olăneşti, r-nul Ştefan Vodă, cu eliberarea ulterioară a
autorizaţiei pentru tăiere de igienă selectivă a arborilor din conturul nr. 502, secţia
nr. 1, pe o suprafaţă de 1,0 ha, cu obţinerea unui volum de 11,0 m3 masă
luminoasă;
demersul directorului SA „RED-NORD”, referitor la arborii de sub liniile
electrice din raionul Glodeni;
şi pregătit avize la 3 materiale de modificare a catigoriei terenului;
şi pregătit avize la 1 proiect de Hotărîre a Guvernului „cu privire la schimbul şi
modificarea categoriei destinaţiei terenurilor”;
şi avizat 10 dosare a produselor de uz fitosanitar;
petiţia parvenită de la locatarii blocurilor locative din str. Libertăţii şi Frunze din
or. Lipcani, rl. Briceni referitor la legalitatea construirii unei Staţii de alimentare cu
produse petroliere de către firma „Petrol Market” SRL. Petiţionarii au fost
informaţi, că proiectul de execuţie elaborat în baza Certificatului de urbanism
nr.108 din 09.08.2010 este coordonat cu organele de resort şi supus Expertizei
Ecologice de Stat. Încălcări ale legislaţiei nu s-au depistat;
demersul parvenit de la Serviciul Vamal referitor la coordonarea terenului cu
suprafaţa de 0,2 ha din bd. Dacia, 49, mun. Chişinău pentru proiectarea şi construirea
unui laborator vamal. De către AE Chişinău a fost eliberată Încheierea nr.01-31/44
din 25.02.2010 privind atribuirea terenului pentru amplasarea şi proiectarea
obiectivului;
şi expediat răspuns la cererea d-nei Vavelschi N., cu privire la verificarea
calculelor de dispersie a poluanţilor în atmosferă la nivelul balconului apartamentului
nr.39 din strada I. Vieru, 15, de la coşul de fum al cazanului menajer de tip
„Logamax” instalat în centrul medical;
şi expediat răspuns în adresa Ministerului Mediului cu privire la examinarea
poruncii Guvernului nr.146a-103/3 din 16.02.2011 referitor la respectarea legislaţiei
în domeniul subsolului;
şi întocmit răspuns în adresa Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internaţional
Chişinău” cu privire la concesionarea parcării auto a Î.S. „Aeroportul Internaţional
Chişinău”;
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şi expediat răspuns la demersul
primarului s. Cepeleuţi, raionul Edineţ
(dna N. Televca) şi a utilizatorilor de apă S.R.L. „Arelia-Nic” (dl I. Patraşca), S.R.L.
„Nord Avix” (dl M. Padureţ), S.R.L. „Clipacom-Agro” (dl. M. Clipa), S.R.L.
„Coravimaş” (V. Antoci), cu privire la modul gestionării de către arendaşul A.
Gangan a obiectivului acvatic „Lipovan” din s. Cepeleuţi, raionul Edineţ.
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul atmosferic
(ELA) şi au eliberat 21 Avize şi 21 Autorizaţii AEPA de emisii respectiv pentru
18 întreprinderi:
1. Parcare auto a S.R.L „Aidored-C.A.”, bd. Ştefan cel Mare, 124, mun.
Chişinău.
2. S.R.L. „Trasis Lux”, str. Alexandru cel Bun,30, or. Ungheni.
3. S.R.L. „ROKAS”, str. Orheiului,1, or. Străşeni.
4. S.R.L. „Europlast-Chişinău”, str. Puşkin,10, or. Chişinău.
5. Î.M. „Apă-Canal” Căuşeni, str. Petre Vechi,79, or. Căuşeni.
6. S.A. „Drumuri-Căinari”, str. Ştefan Vodă, or. Căinari.
7. S.A. „Combinatul de Articole din Carton”, str. Transnistria,16, mun. Chişinău.
8. S.R.L. „Aidored-C.A.” bd. Ştefan cel Mare,124, mun. Chişinău.
9. S.A. „Bicon” , şos. Chişinăului 4, or. Străşeni.
10. S.R.L. „Daron-Lux”, str. Uzinelor 14/1, mun. Chişinău.
11. S.A. „ATC-Agrotehcomerţ”, str. N. Milescu Spătaru 33, or. Hînceşti.
12. S.R.L: „Solotrans-Agro”, str. Pruncul, 2, or. Vatra, mun. Chişinău.
13. S.R.L. „Bafimob”, str. Petru Zadnipru 18, of.7, mun. Chişinău.
14. S.R.L. „RG-AGRO PLUS”, str. Traian 2, mun. Bălţi.
15. S.A. „Ingvar-Trans-Vest” ,s. Truşeni, mun. Chişinău.
16. S.R.L. „ACPI-LUX”, str.-la Criuleni,48, or. Chişinău.
17. Î.M.”Agropiese TGR Grup”, şos. Minceşti, 271/7, or. Chişinău.
18.
S.A. „Inconarm”, str. petricani, 86, mun. Chişinău.
A fost primit 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) 1 proiect de execuţie:
„Secţia de producere a cablurilor electrice pentru automobile a întreprinderii
„Draexlmaier Automotive” S.R.L. din str. Industrială, 4, mun. Bălţi” al
Î.C.S. „Administrare Imobiliară” S.R.L.
Au fost eliberate:
5 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie:
1. „Staţie de alimentare cu combustibil şi staţie de alimentare cu gaz lichefiat din or.
Făleşti” al S.R.L. „Consion-Exim”;
2. „Secţia de producere a cablurilor electrice pentru automobile a întreprinderii
„Draexlmaier Automotive” S.R.L. din str. Industrială, 4, mun. Bălţi” al Î.C.S.
„Administrare Imobiliară” S.R.L.;
3. „Reconstrucţia depozitului de produse petroliere pe teritoriul staţiei de apă Nistru,
treapta II, or. Vadul lui Vodă” al S.A. „Apă-Canal Chişinău”;
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4. Staţia de alimentare cu combustibil şi
staţia de alimentare cu gaz lichefiat
din s. Grigorăuca, r-nul Sîngertei” al S.R.L. „Saverin Prim”;
5. Прирельсовая база по приёмке, переработке (очистке) зерна в г. Комрате”,
О.О.О. „Кристалл-Авант”.
2 Autorizaţii de folosinţă specială a apei (AFSA) pentru S.A. „Imperial Vin” s.
Pleşeni, r-nul Cantemir şi Î.M. „EFES VITANTA Moldova BREWERY” S.A. din
str. Uzinelor, 167, or. Chişinău.
Au efectuat:
O deplasare în r-l Ialoveni pentru inventarierea sondelor arteziene. Au fost
inspectate 28 sonde arteziene, întocmite 2 acte de control.
Au participat:
la controlul ecologic efectuat la SA ”CET-2” în comun cu AE Chişinău;
la controlul ecologic efectuat la CNVVC în comun cu AE Chişinău.
în comun cu AE Chişinău la controlul ecologic privind activitatea ÎM Regia
„Autosalubritate” în str. Uzinelor, mun. Chişinău. De către AE Chişinău a fost
întocmit act de control cu prescrierea indicaţiilor obligatorii şi încheiat procesverbal cu privire la contravenţie, în temeiul art.154, 156 Cod Contravenţional al
RM;
la data de 03.03.2011, în comun cu IE Briceni la controlul ecologic în sat. Şîrăuţi,
rl. Briceni cu scopul verificării legalităţii extragerii zăcământului mineral de nisip
şi prundiş din albia r. Prut, zona de frontieră. Ca rezultat s-a constatat, că
zăcămîntul mineral util se extrage ilicit. A fost întocmit actul de control nr.024208
din 03.03.2011 privind folosirea şi ocrotirea resurselor naturale (subsol) cu
prescrierea indicaţiilor obligatorii Primarului sat. Şîrăuţi şi stoparea extragerii /
realizării zăcămîntului.
Au pregătit:
răspuns la plîngerea dlui Tonu Mihai, s. Bardar, r-l Ialoveni în vederea
activităţii SRL „TotalbussinesGrup”;
răspuns la Agenţia Apele Moldovei în vederea cazurilor de evacuare a apelor
uzate neepurate în r. Bîc şi ridicarea nivelului apei în bazinul de acumulare
Ghidighici;
răspunsul Cancelariei de Stat a RM în vederea legalităţii posibilităţii
transmiterii bazinului acvatic unităţii administrativ-teritoriale Ungheni:
informaţia privind folosirea terenului din str. Uzinelor, de către ÎM. Regia
„Autosalubritate”, pentru depozitarea deşeurilor menajere solide.
Au întocmit:
un proces-verbal cetăţeanului Brînză Valeriu pe cazul tăierii ilegale a
arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi, art. 122 alin. 2 al CC al RM, fiind
aplicată o amendă în marime de 800 lei;
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un proces-verbal cetăţeanului
Vasilevschi Nadejda, pe
cazul tăierii ilegale a arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi, art. 122 alin.
2 al CC al RM, fiind aplicată o amendă în marime de 800 lei. Prejudicil
fiind de 5040 lei.
Activitatea preconizată pentru (04.03.11 - 11.03.11).
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. „Tabără de odihnă pentru copii cu 160 locuri în com. Ruseştii Noi, raionul
Ialoveni” primăria s. Ruseştii Noi;
3. „Evaluarea impactului asupra mediului înconjurător al 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. „Aprovizionarea cu apă a sectorului locativ din s. Rumeanţev, r-nul Cahul”,
primăria comunei Doina, r-nul Cahul;
7. „Cafenea-bar, spălătorie auto, vulcanizare, din str. Gavriliuc1, or. Comrat” al
persoanei fizice S. Gagauz;
8. „Staţie de epurare şi reconstrucţia staţiilor de pompare a canalizării din com.
Budeşti, mun. Chişinău”, primăria comunei Budeşti;
9. „Amenajarea teritoriului pentru depozitarea nămolului staţiei de epurare din mun.
Chişinău” al S.A. „Apă-Canal Chişinău;
10. „Valorificarea zăcămîntului de nisip pentru construcţii din s. Batîr, r-nul Căuşeni,
cu recultivarea carierei” al S.A. „Drumuri Căinari”;
11.„Instalaţii de epurare a canalizării pentru gimnaziul cu 640 locuri din s. Baimaclia,
r-nul Căuşeni”, primăria com. Baimaclia;
12.„Staţia de alimentare cu produse petroliere din s. Jora de Jos, com. Jora de Mijloc,
r-nul orhei” al S.R.L. „Standard-Vin Plus”.
De examinat:
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 40
întreprinderi.
1.
2.
3.
4.

S.R.L. „Mob-Elita”, str. V. Crăsescu 1, or. Străşeni.
S.C. „Electromaşina” S.R.L., str. Petru Rareş, 77, mun. Chişinău.
Î.M. „Antermo”, str. Tighina, 3a, or. Anenii Noi.
S.R.L. „Garage SV”, şos. Balcani12, s. Grătieşti, mun. Chişinău.
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5. S.R.L. „Tronco-Svob”,
str. Feredeului 4, mun.
Chişinău.
6. C.P. „Iunat” staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz
lichefiat, str. Tretiacov, 154, or. Comrat.
7. Î.I. „S. V. Pancratov”, str. B. P. Hajdeu,2/2, or. Bălţi.
8. S.R.L. „Vaptos”, str. Coloniţa, 108, or. Chişinău.
9. S.R.L. „Elitservice-Auto”, str. M Costin, 116, or. Bălţi.
10.Î.M. „Călăraşi Divin” S.A., str. Călăraşilor, 10, or. Călăraşi.
11.Î.M. „Călăraşi Divin” S.A., s. Răciula, r-nul Călăraşi.
12.S.R.L. „Apa Vieţii” , str. Golia, 10, mun. Chişinău.
13.Î.I. „Leicovici P”, or. Comrat.
14.Î.I. „Busuioc Dumitru”. str. Maria Drăgan, 11a, or. Chişinău.
15.S.R.L. „BASAPETROL”, str. M.Kogălniceanu,22, or. Chişinău.
16.Întreprinderea de Stat Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia
Centrală” , str. Florilor,1, or. Chişinău.
17.S.R.L. „Lozmangal-Grup”, şos. Chişinăului,3, or. Străăşeni.
18.Î.M. „Ungheni Vin” S.A., str. Industrială,3a, or. Ungheni.
19.„JLG” S.A. , str. Sarmizegetusa, 90, or. Chişinău.
20.S.R.L. „Cauris Grup”, str. V. Varzaru,11, ap.2, or. Chişinău.
21.S.R.L. „Logos-Grup” , str. Valea Bîcului,9, or. Chişinău.
22.S.R.L. „ASPO”, str. Munceşti, 123a, or. Chişinău.
23.S.R.L. „Glorinal”, str. Zamfir Arbore, 15, or. Chişinău.
24.S.R.L. „Lukoil Moldova”, str. Coumna,92, or. Chişinău.
25.Filiala S.A. „Moldtelecom” Direcţia municipală Telecomunicaţii
Chişinău , bd. Traian, 9/2, or. Chişinău.
26.S.A. „Gospodăraşul”, str. M. Eliade 9,11, or. Chişinău.
27.S.R.L. „Silvitrans”, str. Dragomir , or. Băţi.
28.Persoana fizică Roşca Valeriu, s. Onişcani, r-nul Călăraşi.
29.S.R.L. „Baştina-Radog”, str. Florilor, 1, or. Chişinău.
30.S.A. „Moldtelecom” Centrul de Telecomunicaţii Cimişlia, str.
Decebal, 14, or. Cimişlia.
31.S.A. „Franzeluţa”, str. Sarmizegetusa, 30, or. Chişinău.
32.S.R.L. „Vesi”, str. Meşterul Manole, 9, or. Chişinău.
33.S.A. „Tirex Petrol”, str. Columna, 90, or. Chişinău.
34.S.R.L. „Gesan-Grup”, str. Alba Iulia, 75, or. Chişinău.
35.S.A. „Petrom Moldova”, str. Mateevici,56, or. Chişinău.
36.Î.I. „Cristel Scutari”, str. Ştefan cel Mare, 3, or. Donduşeni.
37.Întreprinderea mun. Specializată „Liftservice”, str. Transnistria, 10,
or. Chişinău.
38.S.R.L. „Casa Mare-Ţărăncuţa”, str. Decebal, 33, or. Bălţi.
39.S.A. „Codru” , str. Mateevici,14, or. Străşeni.
40.S.R.L. „Sindbad”, s. Marinici, r-nul Nisporeni.
materialele pentru eliberarea Autorizaţiei de folosinţă specială a apei (AFSA)
pentru 4 întreprinderi.
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1. Î.S. „Moldelectrica”, filiala „Reţelele
electrice de tensiune înaltă Centru”,
str. Luceafărul, 13, or. Vatra, mun. Chişinău.
2. SRL „Basarabia-Agroexport”, str. Tanchistov, 1, or. Comrat.
3. S.A. „Cereale Vulcăneşti”, str. Telman, 16, or. Vulcăneşti.
4. S.R.L. „Roua Piersicului” , s. Tochile Răducani, r-nul Leova.
La fel avem de examinat:
1. Soluţiile tehnice, soluţiile de amplasare propuse de institutul „Urbanproiect”,
condiţiile de amplasare, inclusiv pe terenurile examinate la faţa locului şi de propus
soluţii de terenuri pentru amplasarea sistemului de canalizare, epurare a apelor
uzate în or. Otaci, care reies din prevederile cadrului legal, normativ.
2. Scrisoarea Agenţiei „Apele Moldovei” referitor la implementarea proiectului
strategic din cadrul Programului Operaţional Comun România – Ukraina –
Republica Moldova.
3. Demersul primăriei s. Pelinia, r-nul Drochia privind autorizarea extragerii
nisipului din cariera satului (neautorizată) pentru restaurarea căii de acces spre
grădiniţa de copii nr.2 şi gimnaziu.
4. Demersul unui grup de cetăţeni ai or. Ialoveni cu privire la legalitatea avizului
expertizei ecologice de stat la proiectul „Reconstrucţia Secţiei de Medicină legală
şi Patomorfologie din or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19” .
5. Cerererea dlui V. Tarasiuc din r-l Soroca, s. Oclanda.
6. Petiţia locatarilor din s. Stoianovca, r-l Cantemir.
De efectuat Inventarierea sondelor arteziene în r-l Ialoveni.

De acordat:
consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu.
Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii.

Şeful Inspectoratului

Ex.D.Osipov, 22 69 15

Grigore PRISĂCARU

