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Informaţie
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat
şi a subdiviziunilor sale teritoriale (05.11.10-12.11.10)

Rezumat al activităţii pe Inspectorat.
Realizări mai importante din activitatea de bază:
- au fost întocmite 354 acte de control;
- au fost întocmite 135 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 44690 lei, serviciile achitate constituie
42909 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă au fost
efectuate 47 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;
- 21 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 12 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 3 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
 Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 5 proiecte de execuţie.
 S-a participat în lucru a 43 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 13 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
 Au fost examinate şi s-a răspuns la 6 petiţii parvenite în structurile IES în
formă de plîngeri şi semnale.
Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat,
Au examinat:
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 în comun cu IE Criuleni petiţia unui
grup de locuitori din s. Hruşeva, r-l
Criuleni referitor la scurgerile apelor uzate de la SRL „Carne DC” în r. Ichel;
 demersul Preşedintelui Asociaţiei obşteşti „ECOJUST”, d-lui V. Brăileanu în
vederea organizării comisiei din persoane cu funcţii de răspundere a
întreprinderilor de Stat abilitate în vederea legiferării eliberării loturilor de pămînt
pentru construcţia caselor de locuit individuale pe sectoare de teren predispuse
alunecărilor, precum şi pe ruinele unei cariere din urma extragerii zăcămintelor de
piatră;
 şi înaintat propuneri la proiectului de HG nr.475 din 26.03.2008 „Cu privire la
aprobarea Planului de acţiuni privind punerea în aplicare a Regulamentului sanitar
Internaţional în Republica Moldova”;
 şi pregătit avize la 2 materiale de modificare a catigoriei terenului;
 şi pregătit avize la 2 proiecte de Hotărâre a Guvernului cu privire la schimbul şi
modificarea categoriei destinaţiei unor terenuri;
 3 proiecte pentru prezentarea lor la FEN privind gestionarea deşeurilor;
 demersul parvenit de la SRL „Energovent” privind coordonarea terenurilor din sat.
Cîrpeşti, rl Cantemir şi or. Vulcaneşti, UTA Găgăuzia pentru amplasarea a două
Staţii anemometrice. A fost întocmit un act de control şi eliberate 2 avize privind
coordonarea terenurilor;
 materialele pentru eliberarea autorizaţiei pentru tăieri de conservare rasă pe o
suprafaţă de 2,0 ha în fondul forestier gestionat de
primăria s. Sagaidac, rl
Cimişlia;
 materialele pentru eliberarea autorizaţiei de tăiere, în fondul forestier gestionat de
primăria satului Bardar, raionul Ialoveni, în conturul 162, pe o suprafaţă de 4,0 ha;
 la faţa locului demersul primăriei Bravicea, rl Călăraşi privind posibilitatea
autorizării tăierilor de regenerare rasă. Lucrările solicitate au fost autorizate pe o
suprafaţă de 3,0 ha, faţă de 6,0 ha solicitate;
 materialele pentru eliberarea autorizaţiei Asociaţiei de gospodărire a spaţiilor
verzi privind defrişarea arborilor fitosanitar necorespunzători din str. Columna cu
obţinerea unui volum de 210 m³ masă lemnoasă;
 materialele pentru eliberarea autorizaţiei primăriei s. Sadaclia pentru tăieri de
regenerare rasă pe o suprafaţă de 3,24 ha;
 materialele pentru eliberarea autorizaţiei A. „Moldsilva” pentru efectuarea
tăierilor de igienă selectivă suplimentare pe o suprafaţă de 69,5 ha, cu obţinerea
unui volum de 691 m³;
 materialele pentru eliberarea autorizaţiei primăriei com. Vărzăreşti, rl Nisporeni
pentru tăieri de conservare rasă şi curăţiri pe o suprafaţă totală de de 6,0 ha.
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) proiecte de
execuţie:
1. „Auditul ecologic al minisecţiei de prelucrare a pieilor de vite mici a S.R.L.
„Deri Cristal” din or. Comrat”;
2. „Valorificarea zăcământului de prundiş – nisip „Puhăceni” şi recultivarea
carierei, raionul Anenii Noi” al S.R.L. „ARCONICS-COM”;
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3. „Staţie de alimentare cu
produse petroliere din s.
Grimăncăuţi, raionul Briceni” al S.R.L. „Petrol Market”;
4. „Gazoductul de presiune joasă, conectarea şi reutilarea la gaze naturale a
centralei termice autonome a spitalului de psihiatrie din mun. Bălţi”,
Ministerul Sănătăţii;
5. „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:
 5 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie:
1. „Depozit, oficiu, magazin pentru materiale de construcţie şi încăperi de producere
din str. Osvobojdenie, 1a, or. Comrat” al persoanei fizice Piotr Petrovici.
2. „Exploatarea carierei de pietriş-nisip a zăcămîntului „Calfa-II” cu volumul de
extragere anuală 50mii m3” al S.R.L. „Explorator Grup”;
3. „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”;
4. „Sonda arteziană şi reţelele de aprovizionare cu apă a s. Frumuşica, com. Cazangic,
r-nul Leova”, al Asociaţiei Obşteşti „Speranţa”;
5. „Valorificarea zăcământului de prundiş – nisip „Puhăceni” şi recultivarea carierei,
raionul Anenii Noi” al S.R.L. „ARCONICS-COM”;
Au fost examinate proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în
aerul atmosferic (ELA) şi eliberate Autorizaţiile AEPA de emisii, respectiv, pentru 5
întreprinderi:
1. Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”.
2. S.A. „Moldtelecom” Nisporeni.
3. S.R.L. „Elex”, SAC amplasată pe traseul Hînceşti – Cimişlia, R44.
4. S.R.L. „Modern Gaz”, str. Albişoara, 19, mun. Chişinău.
5. S.A. Uzina mecanică de ştanţare „FITING”.
Au întocmit:
 răspuns la petiţia ACC-55/154 din str. Prigoreni, 7/1 mun. Chişinău, în vederea
mirosurilor neplăcute parvenite de la SRL „Carvit”;
 patru procese-verbale, pe cazul încălcării modului de transportare a masei
lemnoase, fiind aplicată o amendă în mărime de 2200 lei.
Au participat:
 la şedinţa de lucru la Ministerul Mediului referitor la executarea Dispoziţiei nr. 92
din 23.12.2009 privind aprovizionarea cu apă a localităţilor în republică.
Au efectuat:
 o deplasare în r-l Criuleni, s. Hruşva – examinarea petiţiei;
 în comun cu AE Chişinău un control la Primăria com. Băcioi;
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 în comun cu Centrul Investigaţii
Ecologice, AE Chişinău un control la
Poligonul de deşeuri menajere solide din sat. Creţoaia, Primăria Ţînţăreni în
vederea prelevării probelor de sol, apă şi aer.
Activitatea preconizată pentru (12.11.10 - 19.11.10).
Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat 6 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 Timotina”;
3. „Staţie de alimentare cu produse petroliere din s. Grimăncăuţi, raionul Briceni” al
S.R.L. „Petrol Market”;
4. „Gazoductul de presiune joasă, conectarea şi reutilarea la gaze naturale a centralei
termice autonome a spitalului de psihiatrie din mun. Bălţi”, Ministerul Sănătăţii
5. „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.”
6. „Auditul ecologic al minisecţiei de prelucrare a pieilor de vite mici a S.R.L. „Deri
Cristal” din or. Comrat”;
La fel avem de examinat:
 petiţia dlui V. Gurduz privind activităţile IE Orhei referitor la exploatarea
bazinelor acvatice;
 Normativele de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul atmosferic (ELA) şi
eliberarea Autorizaţiilor de emisii pentru 6 întreprinderi:
1. Î.C.S. „Coca-Cola, Îmbuteliere, Chişinău” S.R.L.
2. S.R.L. „Elex”. Staţie de deservire auto şi spălătorie auto, str. Munceşti, 97, mun.
Chişinău.
3. S.A. „Beton-Armat”, str. Uzinelor, 12, mun. Chişinău.
4. S.A. „Moldtelecom”, Centrul de telecomunicaţii Rezina.
5. S.A. „Moldtelecom”, Centrul de telecomunicaţii Rezina, direcţia Şoldăneşti.
6. „Moldagrotehica” S.A., str. Industrială, 4, or. Bălţi.
De participat:
 la seminarul din or. Drochia cu tematica „Cerinţe de protecţie a apelor din
bazinul r. Cubolta”.
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

