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Informaţie 

privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat 

şi a subdiviziunilor sale teritoriale (01.04.11-08.04.11) 

 

Rezumat al activităţii pe Inspectorat. 
 

  Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite 497   acte de control; 

- au fost întocmite 277  procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de 91 215 lei, serviciile achitate  constituie 

76 537 lei; 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă au fost 

efectuate  71 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: 

- 40 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

- 21  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;  

- 11 avize  ale expertizei ecologice de stat;  

- 8  autorizaţii de folosinţă specială a apei; 

 Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 4  proiecte de execuţie. 

 S-a participat în lucru a 39 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 21 comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 28  petiţii parvenite în structurile IES în 

formă de plîngeri şi semnale. 
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Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat, 

 

Au examinat: 

 materialele cu eliberarea ulterioară a autorizaţiei pentru tăiere de igienă rasă a 

arborilor pentru SRL „Podgoreni”, s. Lingura, r-nul Cahul, cu obţinerea unui 

volum de 87,0 m
3
 masă lemnoasă; 

 demersul cu eliberarea ulterioară a autorizaţiei pentru transplantare a 3 brazi 

argintii din mun. Chişinău, str. M. Drăgan,7; 

 demersul IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie cu eliberarea ulterioară a autorizaţiei 

pentru tăiere de igienă a arborilor din parcul spitalului, pe o suprafaţă totală de 

1,0 ha, cu obţinerea unui volum de 186,0 m
3 
masă lemnoasă;  

 materialele Î.S.S. Chişinău, O.S. Vadul lui Vodă şi eliberat autorizaţia pentru 

tăiere de igienă a arborilor din parchetul 92D, pe o suprafaţă de 2,1 ha cu 

obţinerea unui volum de 21,0 m
3 
masă lemnoasă;  

 demersul Primăriei satului Ghidighici referitor la coordonarea terenurilor cu 

suprafaţa totală de 27,226 ha din extravilanul satului pentru proiectarea şi 

construirea caselor de locuit individuale. Solicitantul a fost informat, că  conform 

prevederilor Regulamentului cu privire la modul de atribuire, modificare a 

destinaţiei şi schimbul terenurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1451 din 

24.12.2007, este necesară modificarea destinaţiei categoriei terenurilor; 

 adresarea parvenită de la Primăria s. Opaci, rl Căuşeni în vederea legalităţii 

amplasării turnului de telefonie mobilă 3G SA „Moldtelecom”; 

 întocmit şi expediat răspunsul în adresa Ministerului Mediului la solicitarea 

Serviciului Vamal al R.Moldova referitor la evaluarea impactului asupra mediului 

pentru construcţia laboratoriului vamal; 

 întocmirea şi expedierea răspunsului în adresa Ministerului Mediului la indicaţia 

prim-ministrului R.Moldova, dl Vladimir Filat la Demersul primăriei or. Soroca, 

privind obţinerea permisiunii de utilizare a apei din sondele din s. Egoreni.  

 întocmirea şi expedierea răspunsului în adresa Ministerului Mediului cu privire la 

Decizia nr.01-31 din 17.02.2011 a Consiliului raional Anenii Noi referitor la 

modificarea Deciziei Consiliului Raional nr.06-01 din 23.12.2010 „Cu privire la 

stoparea depozitării deşeurilor la poligonul DMS din com. Ţînţăreni”. 

 întocmit şi expediat răspuns în adresa Ministerului Mediului la porunca Domnului 

Vladimir Filat, prim-ministrul R.Moldova nr. 1311-282 din 22.03.11 cu privire la 

modificarea actelor legislative şi normative ce ţin de activitatea în domeniul 

valorificării zăcămintelor de substanţe minerale utile. 

 verificat şi coordonat calculul plăţii pentru poluarea mediului pe anul 2010 a 

S.R.L. „Fabrica de Materiale de Construcţie” din or. Soroca. 

 şi pregătit avize la 4 materiale de modificarea a catigoriei terenului. 

 şi pregătit aviz 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; 
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 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 

atmosferic (ELA) şi eliberat Aviz şi  Autorizaţii AEPA de emisii respectiv pentru 

20 întreprinderi: 

1. Roşca  Valeriu Ion, „Secţia de prelucrare a lemnului din s. Onişcani, 

r-nul Călăraşi”. 

2. Î.I. „Servis-Nucă”, s. Cania, r-nul Cantemir. 

3. S.R.L. „Vegas-Auto 44”, s. Nişcani, r-nul Călăraşi. 

4. Î.C.S. „R.E.D. UNION FENOSA” S.A. - Centrul de Muncă 

Taraclia. 

5. Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A., str. A. Doga,4, mun. 

Chişinău. 

6. S.A. „Termocom” în procedura planului str. T. Vladimirescu, 6, or. 

Chişinău. 

7. Î.S. „Moldelectrica” , filiala „Reţelele electrice de tensiune înaltă 

Nord”, str. Ştefan cel Mare, 180, mun. Bălţi. 

8. S.A. „Tirex Petrol”, str. Columna, 90, or. Chişinău. 

9. Î.C.S „RED UNION FENOSA” S.A. - Centrul de muncă Vulcăneşti. 

10. Î.C.S „RED UNION FENOSA” S.A. - Centrul de muncă Taraclia. 

11. S.R.L. „Vecas-Auto 44”, s. Nişcani, r-nul Călăraşi. 

12. Î.M. „Vismos” S.A., str. Uzinelor 5, or. Chişinău. 

13. Î.I. „Lilian Ciobanu”, str. Chişinăului, 9,  or. Nisporeni. 

14. Î.S. „Centrul de Instruire şi Producţie”, str. Pan Halippa, mun. 

Chişinău. 

15. Î.C.S. „Capital Estate” S.R.L., str. Vlaicu Pîrcălab, 63, or. Chişinău. 

16. S.R.L. „Pacoplast-Service”, str. Hristo Botev19/5, ap. 113, or. 

Chişinău. 

17. S.R.L. „Makler Plus”, str. Puşkin, 44, or. Chişinău. 

18. S.A.”Moldtelecom”, Filiala Hînceşti, str. Chişinău,1,or. hînceşti. 

19. Î.I. „Ivan Dogotari”, str. Frunze,1, or. Briceni. 

20. S.A. „Franzeluţa”, str. Sarmizegetusa, 30, 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. „Staţia de alimentare cu produse petroliere din s. Ciobalaccia, r-nul Cantemir” 

al S.R.L „Vlasco”; 

2. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din str. Alba Iulia, or. 

Căuşeni. Reconstrucţie” al S.R.L. „Lukoil-Moldova”; 

3. „Amenajarea terenului şi întărirea malului r. Nistru situat în s. Oxentea, r-nul 

Dubăsari” al persoanei fizice Postolati Igor; 

4. Măsuri antierozionale în hotarele administrativ tereitoriale ale com. Colicăuţi şi 

s. Bulboaca, r-nul Briceni al Întreprinderii de Stat „Protecţia Solurilor şi 

Îmbunătăţiri Funciare”. 
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Au fost eliberate: 

 5 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie: 

1. „Cariera de gresie calcaroasă pentru producerea pietrei brute cu capacitatea 

de 5 mii m
3
/an din zăcămîntul „Cărpineni-3”, r-nul Hînceşti, cu recultivarea 

carierei” al Î.I. „Secu Teodor”; 

2. „Instalaţii de epurare a canalizării pentru gimnaziul cu 640 locuri din s. 

Baimaclia, r-nul Căuşeni”, primăria com. Baimaclia; 

3.  „Staţie de epurare şi reconstrucţia staţiilor de pompare a canalizării din com. 

Budeşti, mun. Chişinău”, primăria comunei Budeşti;    

4. „Instalaţii de epurare şi reţele de canalizare din s. Cruzeşti, mun. Chişinău”, 

primăria comunei Cruzeşti; 

5. „Staţia de epurare a apelor uzate şi colectorul apelor efluente în or. Orhei” al 

„Unităţii de Implementare a Proiectelor de Aprovizionare cu Apă şi 

Canalizare”; 

 

 7 Autorizaţii de folosinţă specială a apei (AFSA) pentru 6 întreprinderi şi una 

persoanei fizice: 

2.  S.R.L. „Roua Piersicului”,  s. Tochile Răducani, r-nul Leova. 

3. Î.M. „Rediagro-Cris” S.R.L., s. Tîrnova, r-nul Donduşeni. 

4. S.C. „Rom-Cris” S.R.L., s. Tîrnova, r-nul Donduşeni. 

5. S.R.L. „Akvasant-Hîncu”,  str. Onisifor Ghibu 4/2, or. Chişinău. 

6. Î.I. „Mihai Mihaluic”, or. Nisporeni, str. Suveranităţii, 17. 

7. S.A. „Tirex Petrol”,  str. Columna, 90, or. Chişinău. 

8.  Persoana fizică Munteanu Constantin, s. Hagimus, r-nul Căuşeni. 

 

Au întocmit:   

 un proces-verbal SRL „Hidroforaj”, pe cazul neîndeplinirii prevederilor 

legislaţiei privind expertiza ecologică de stat şi evaluarea impactului asupra 

mediului, art. 156 al CC al R.Moldova, fiind aplicată o amendă în marime de 

8000 lei. 

 un proces-verbal cetăţeanului Ababi Igor pe cazul tăierii ilegale a arborilor şi 

arbuştilor, art. 122 alin. (1) al CC al R.Moldova, fiind aplicată o amendă în 

marime de 800 lei. Prejudiciul cauzat mediului fiind de 752,4 lei. 

 un proces-verbal cetăţeanului Apolischii Victor pe cazul întocmirii incorecte a 

materialelor primare pentru efectuarea tăierilor şi recepţionarea masei lemnoase, 

art. 142 alin. (3) al CC al R.Moldova, fiind aplicată o amendă în marime de 4000 

lei.  

 un proces-verbal cetăţeanului Caşu Ion pe cazul întocmirii incorecte a 

materialelor primare pentru efectuarea tăierilor şi recepţionarea masei lemnoase, 

art. 142 alin. (3) al CC al R.Moldova, fiind aplicată o amendă în marime de 4000 

lei.  

 întocmit un proces-verbal cetăţeanului Boboc Ştefan Alexei pe cazul tăierii 

ilegale a arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi ale mun. Chişinău, art. 122 alin. 

(2) al Codului Contravenţional al R.Moldova, fiind aplicată o amendă în marime 

de 800 lei.  
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Au participat: 

 în comun cu Procuratura Generală a Republicii Moldova la controlul la Căpitănia 

portului „Giurgiuleşti” în vederea verificării legalităţii activităţii în zonă şi fîşia 

riverană  de protecţie a rîului Prut, sat. Giurgiuleşti, raionul Cahul. A fost întocmit 

act de control cu prescrierea indicaţiilor obligatorii; 

 la data de 06.04.2011, în baza ordinului IES nr.32-d din 06.04.2011, s-a efectuat o 

deplasare în raionul Hînceşti cu scopul asigurării asistenţei consultativ – 

metodologice şi efectuării controlului colaboratorilor Inspecţiei Ecologice 

Hînceşti;  

 în grupul de lucru,   organizat de Inspectoratul Ecologic de Stat, pentru acordarea 

ajutorului metodic Inspecţiei Ecologice Drochia; 

 în grupul de lucru, organizat de Inspectoratul Ecologic de Stat, pentru acordarea 

ajutorului metodic Inspecţiei Ecologice Ocniţa; 

 în grupul de lucru, organizat de Inspectoratul Ecologic de Stat, pentru acordarea 

ajutorului metodic Inspecţiei Ecologice Leova; 

 la lecţia deschisă dedicată protecţiei resurselor acvatice în incinta Liceului 

Republican cu Profil Real. 

 

Au pregătit: 

 Informaţia privind măsurile întreprinse referitor la acţiunile de salubrizare şi 

amenajare a localităţilor, pentru perioada 28.03.2011- 07.04.2011; 

 nota informativă privind rezultatele controlului din 06.04.2011 efectuat în cadrul 

Inspecţiei Ecologice Hînceşti; 

 răspuns dlui M.Furtună – viceprimar,  mun.Chişinău cu privire la finanţarea 

proiectului „Prevenirea calamităţilor naturale” prezentat la Fondul Ecologic Local 

de SA „Mina din Chişinău”; 

 răspuns MM privind problemele de soluţionat cu referire la raportul pentru şedinţa 

cu Prim-ministrul  R.Moldova la minister; 

 informaţia privind activitatea secţiei de inspectare a resurselor acvatice şi aerului 

atmosferic, IES pe parcursul trim. I 2011; 

 răspuns la plângerea locatarilor din or.Vadul lui Vodă în vederea încomodităţilor 

de trai cauzate de la activitatea SA „Avicola Vadul lui Vodă”; 

 informaţia cu privire la examinarea contractelor pentru folosirea sectoarelor de 

subsol prezentate în 2010-2011 la Direcţia Expertiză Ecologică de Stat; 

 răspuns Procuraturii or.Rezina în vederea adresării Serviciului Piscicol.  

 

Au efectuat: 

 o deplasare în r-l Ocniţa pentru acordarea ajutorului metodologic Inspecţiei 

raionale Ocniţa.  

 o deplasare în r-l Leova prntru  acordarea ajutorului metodologic Inspecţiei 

raionale Leova. 
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Activitatea preconizată pentru (11.04.11 - 15.04.11) 

             

Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat 20  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.  „Construcţia bazinului de acumulare a apei în hotarele administrativ-teritoriale 

ale s. Vorniceni, r-nul Străşeni” al persoanei fizice Triboi Ion. 

7.  „Studiul de fezabilitate pentru crearea parcului industrial Chinez în or. Orhei”,  

Ministerul Economiei al Republicii Moldova; 

8. „Obiectiv de menire socială şi de producere din str. V. Micle, 12/1, or. Cricova” 

al persoanei fizice Petru Nagalisov; 

9.  „Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apă a „Întreprinderii pentru 

Selecţie şi Reproducţie în Zootehnie - Micăuţi” S.A. din s. Micăuţi, r-nul 

Străşeni” al ÎPSRZ „Micăuţi” S.A.;  

10.  „Staţie de alimentare cu combustibil şi staţie de alimentare cu gaz lichefiat din 

or. Briceni” al S.R.L. „Danatpet”;  

11. „Reconstrucţia apeductului şi canalizării a micro-raionului de locuinţe cu 

construcţii de mai multe nivele din s. Olăneşti, r-nul Ştefan Vodă (etapa II)”, 

primăria satului Olăneşti;  

12. „Proiectul II de modernizare a Aeroportului Internaţional Chişinău” al Î.S. 

„Aeroportul Internaţional Chişinău”; 

13.  „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din str. Uzinelor, mun. 

Chişinău” al „Vitla-Petrol” S.R.L.L; 

14. „Reconstrucţia reţelelor şi instalaţiilor de canalizare a apelor uzate din or. Otaci, 

r-nul Ocniţa”, primăria oraşului Otaci;  

15. „Iaz săpat acumulator de apă pe terenul dlui Gh. Stratan, s. Dereneu, r-nul 

Călăraşi” al persoanei fizice Gheorghe Stratan;  

16. „Iaz săpat acumulator de apă pe terenul dlui C. Hîrcîială, s. Marcăuţi, r-nul 

Dubăsari” al persoanei fizice Constantin Hîrcîială;  

17.  „Centrala termică autonomă a secţiei de producere a mezelurilor din s. Dubăsarii 

Vechi, r-nul Criuleni” al S.R.L. „Nivali-Prod”;  

18. „Staţia de alimentare cu produse petroliere din s. Ciobalaccia, r-nul Cantemir” al 

S.R.L „Vlasco”.; 
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19. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din str. 

Alba Iulia, or. Căuşeni. Reconstrucţie” al S.R.L. „Lukoil-Moldova”; 

20. „Amenajarea terenului şi întărirea malului r. Nistru situat în s. Oxentea, r-nul 

Dubăsari” al persoanei fizice Postolati Igor. 

 

 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul atmosferic 

(ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 69 întreprinderi.  

1. S.A. „Tirex Petrol” SACG nr.45 din s. Elizavetovca, r-nul Ungheni. 

2. S.R.L. „BIComplex”, str. Munceşti, 89, mun. Chişinău. 

3. S.R.L. „Oldimcom-Plus”, str. Bojole 58/2, or. Călăraşi. 

4. Î.I. „Sapojnic Anatol”, s. Peticeni, r-nul Călăraşi. 

5. S.R.L. „Aligocomex”, str. Alexandru cel Bun,182, or. Călăraşi. 

6. S.R.L. „Zapvitvas”, s. Ivanovca, r-nul Hînceşti. 

7. S.A. „Tirex Petrol” SAC nr.45, str. Naţională, or. Ungheni. 

8. S.A. „Tirex Petrol” SAC nr.32, str. 31 August,1, or. Criuleni. 

9. S.A. „Tirex Petrol” SAC nr.47, s. Talmaz, r-nul. Ştefan Vodă. 

10. Î.I. „Nicolae Nicolaescu”, s. Lozova, r-nul Străşeni. 

11. S.R.L. „AXICONST”, str. Academiei, 13/1, or. Chişinău. 

12. S.R.L. „AutoPlus-Com”, str. Bucovinei,1, mun. Chişinău. 

13. Î.M. „Elita 5 Auto” S.R.L.,bd. Dacia 55, or. Chişinău. 

14. S.R.L. „Lukoil-Moldova” SAC nr.17, str. Valea Crucii,25, mun. Chişinău. 

15. S.R.L. „CORCOMLUX”, str. Alexandru cel Bun,2, or. Călăraşi. 

16  S. A. „DarnicGaz”, str. Ştefan cel Mare, 1a, or. Străşeni. 

17. S.R.L. „Planeta”, s. Volintir, r-nul Ştefan Vodă. 

18. Filiala PAT S.A. „CONSOCIVIL”, str. Industrială,10, or. Chişinău. 

19. Î.I. „Grigore Fărîmă”, s. Vărzăreşti, r-nul Nisporeni. 

20. S.R.L. „BIAMIHOL”, str-la Studenţilor, 11/2, ap.38, mun. Chişinău. 

21. S.R.L. „Atgaia-Su”, str. Valea Crucii, 8/313, mun. Chişinău. 

22. S.R.L. „Agrovicta-Nord”, s. Hiliuţi, r-nul Rîşcani. 

23. S.A. „Autocomtrans”, str. Cucorilor,58, or. Chişinău. 

24. Î.C.S. „Petrom Moldova” S.A., str. Mateevici,56, or. Chişinău, staţia PECO 

nr.52 din şos. Şcheia, 64, or. Cahul. 

25. S.R.L. „Basa Petrol”, str. M. Kogălniceanu,22, or. Chişinău, staţia PECO 

din str. Pietrăriei 2/2, or. Chişinău. 

26. S.R.L. „Olimp”, str. Calea Basarabiei, 28/2, or. Chişinău. 

27. S.R.L. „Bemol Retail” SAC nr.7, str. Independenţei,2/4, com. Băcioi, mun. 

Chişinău. 

28. S.R.L. „Autoambriaj”, str. Independenţei,147, or. Rîşcani. 

29. Î.M. „Wholemark-M” S.R.L., str. M. Varlaam,65, of.246, mun. Chişinău. 

30. Î.C.S. „Union Fenosa” S.A. Centrul de Muncă Cantemir. 

31. Î.M. „INFINITY Inc”, str. M. Dosoftei, 115, mun. Chişinău. 

32. Î.I. „Barbalat Lidia”, s. Talmaza, r-nul Ştefan Vodă. 

33. S.R.L. „Agrotafex”, str. P. Erhan, 24, mun. Chişinău. 

34. S.A. „CEMA”, str. Costiujeni,16, mun. Chişinău. 

35. S.R.L. „Konstaoil”, str. Alba Iulia,75, or. Chişinău. 

36. S.R.L. „Dominic”,  bd. Cuza Vodă,38/1, ap.13, mun. Chişinău. 
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37. S.R.L. „Impescar”, s. Alexsăndreni, r-nul Sîngerei.  

38. Î.I. „Dimitrioglo Serghei”, str. Voczalinaia, 59, or. Tarclia. 

39. Instituţia Medico-Sanitară Publică, spitalul  raional Taraclia, str. Valeriu 

Ceban, 1, or. Taraclia. 

40. Î.I. „Victor Harin”, str. L. Tolstoi, 2, or. Taraclia. 

41. S.R.L. „Languros-Agro”, str. Lenin, 138,  or. Taraclia.  

42. Î.I. „Salagor Vadim”, str. Independenţei, 2, or. Rîşcani. 

43. Î.C.S. „Petrom Moldova” S.A., str. Mateevici,56, or. Chişinău, staţia PECO 

nr.74 din str. Uzinelor, 88, or. Chişinău. 

44. S.A. „Reţelele Electrice de Distribuţie Nord” Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 

180, or. Bălţi. 

45. S.R.L. „Puratos-Mold”, şos. Chişinău-Tighina,6,or. Sîngera, mun. Chişinău. 

46. S.R.L. „Certexagro-Prim”, s. Izvoare, r-nul Făleşti. 

47. S.R.L. „Asena-Textil”, str. Lenin, 42, or. Ceadîr-Lunga. 

48. S.R.L. „Lukoil Moldova”, SACG nr.35, s. Vorniceni, r-nul Sîngerei. 

49. S.R.L. „Lukoil Moldova”, SACG nr. 5, s. Corbu, r-nul Donduşeni. 

50. S.A. „Moldtelecom”,  C.T. Sîngerei. 

51. S.A. „Sigma”, bd. Decebal, 99, or. Chişinău. 

52. S.R.L. „Agrosfera-BM”, s. Pîrliţa, r-nul Ungheni. 

53. Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A., SACG din s. Gornoe, r-nul Străşeni. 

54. Persoana fizică Avram Victor, s. Lozova, r-nul Străşeni. 

55. S.C. „Stalma Lux” S.R.L., str. Maria Lătăreţu,5, or. Chişinău. 

56. S.A. „Ceadîr-Petrol” , str. Bugeacului,17, or. Ceadîr-Lunga. 

57. Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A., SAC 27, s. Calaraşovca, r-nul Ocniţa. 

58. S.R.L. „Dermen”, str. Melnicinaia,11, s. Congaz, r-nul Comrat. 

59. Î.M. „FOOD PLANET RESTAURANTS”S.R.L., bd. Ştefan cel Mare, 

134/1, or. Chişinău. 

60. S.R.L. „Lukoil Moldova”, SACG 12, str. L. Deleanu, 16, or. Chişinău. 

61. S.R.L. „Confort”, str. Mesager, 19, or. Chişinău. 

62. S.C. „Ecaterina Ţugulea”, str. Ioan Vodă,11, or. Nisporeni. 

63. S.R.L. „Rex-Auto”, str. Tudor Strişcă,1, mun. Chişinău. 

64. S.A. „Interautotrans”, str. Pietrăriei, 19/1, mun. Chişinău. 

65. Î.I. „Bandol Nicolae”, str. Lacului,16, s. Romaneşti, r-nul Srăşeni. 

66. S.R.L. „Auto-Mar”, SAC din str. Calea Orheiului,28, or. Chişinău. 

67. S.R.L. „Auto-Mar”, SAC din str. M. Sadoveanu,25, or. Orhei. 

68. S.A. „Patisier”, str. Alba Iulia,75/10, mun. Chişinău. 

69. S.R.L. „Şardrisvin”, str. Bugeacului,7, or. Ceadîr-Lunga. 

 

 proiectul Normativelor de deversări limitat admisibile (DLA) pentru o întreprindere:  

Î.M. „Apă-Canal” Ungheni str. Naţională, 2. 

 

 materialele pentru eliberarea Autorizaţiei de folosinţă specială a apei (AFSA) pentru 

11 întreprinderi. 

1. Î.M. „Apă-Canal” Ungheni, str. Naţională, 2. 

2. S.R.L. „Doina Vin”, str. Vasile Alecsandri,82, or. Chişinău. 

3. S.A. „Alfa Nistru”, str. Ştefan cel Mare 131, or. Soroca. 



 9 

4. S.A. „Combinatul de vinuri din Taraclia”, str. Voczalinaia, 74, or. 

Taraclia. 

5. „Tomai – Vinex”, str. Ferapontievca,  or. Comrat, UTA Gagauzia.  

6. S.A. „Galennula”, s. Gura Galbenă, r-nul Cimişlia. 

7. Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Rîşcani. 

8. S.R.L. „Agrosudresurs”, bd. Traian,16, or. Chişinău. 

9. Î.M. „COMUNSERVICE”, str. Victoriei, 2, or. Criuleni. 

10. Î.M. „ZERNOFF” S.R.L., str. Munceşti, 793/2 or. Chişinău. 

11. Cooperativa de Consum „UNIVERSALCOOP”, str. Suvorov, 2, or. Aneni Noi. 

 

   La  fel avem de examinat:        

1. 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. 

2. şi de perfectat răspunsul la Nota de serviciu a dlui Sava Ion, şef al Inspecţei 

Ecologice Orhei, referitor la aprecierea modului de acordare de către I. Caliniuc, 

şef adjunct de Direcţie IES a terenului pentru amplasarea şi proiectarea staţiei de 

alimentare cu combustibil şi gaz lichefiat din str. V. Lupu, 156, or. Orhei.  

3. adresarea unui grup de locuitorii, instituţii de învăţămînt, unităţi de producere din 

or. Orhei, venită de la prim-ministru al R.Moldova, privind dezacordul cu 

autoritatea publică locală la amplasarea staţiei de alimentare cu carburanţi pe strada 

Vasile Lupu, 156 din or. Orhei. 

4. adresarea Asociaţiei obşteşti „Ozon” privind retragerea avizului nr.05-5-3446/1437 

din 02.11.10 al expertizei ecologice de stat la proiectul de execuţie „Staţie de 

alimentare cu produse petroliere şi spălătorie auto, drumul naţional 

R14(km.10+800 dreapta), s. Ţambula, r-nul Sîngerei” a „Bemol Retail” S.R.L. 

5. şi în conformitate cu Dispoziţia IES nr.7-D din 04.04.2011, de prezentat pînă la 

15.04.2011, spre aprobare şefului IES lista actelor şi coordonărilor necesare în 

ordinea constituirii dosarului de solicitare a autorizaţiei de mediu (avizelor 

ecologice) specifice, materialele de instruire pentru etapele de preautorizare 

(preavizare) şi acţiunile obligatoriu de întreprins de către solicitanţi, modele de 

autorizaţii de mediu (avize ecologice) perfectate pentru fiecare caz, executarea 

panourilor informative cu afişarea materialelor nominalizate;  

6. adresarea Biroului Naţional de Statistică R.Moldova. 
 

De efectuat: 

 un control în comun cu AE Chişinău la RCL „Cricova”. 

 

De acordat: 

 consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu. 

 

Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii. 

 
 

 

Şeful  Inspectoratului                                                       Grigore PRISĂCARU 


