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Informaţie
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat
şi a subdiviziunilor sale teritoriale (10.02.12-17.02.12)

Rezumat al activităţii pe Inspectorat.
Realizări mai importante din activitatea de bază:
- au fost întocmite 255 acte de control;
- au fost întocmite 42 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 105 159 lei, serviciile achitate
constituie 95 525 lei;
Inspectorii Aparatului Central au participat:
la prima şedinţă a grupului de lucru pentru elaborarea Planului de colaborare
între Serviciul Grăniceri şi Inspectoratul Ecologic de Stat;
la şedinţa grupului de lucru dedicată Obiectivului de dezvoltare a Mileniului
nr.7 - „Asigurarea unui mediu durabil” din cadrul proiectului „Societatea
civilă şi sectorul privat contribuind la implementarea Obiectivelor de
Dezvoltare ale Mileniului (ODM)”, organizată de către Centrul Analitic
Independent Expert-Grup.
Alte activităţi au fost realizate în volum deplin pe măsura adresărilor
beneficiarilor sau petiţionarilor fără întîrziere.
În această perioadă s-au eliberat:
- 28 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 10 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 8 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 2 autorizaţii de folosinţă specială a apei;

Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 5 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 36 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 4 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 24 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale.
Publicaţii – 7, emisiuni radio, TV – 2.
Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat,
Au examinat:
întocmit şi expediat în adresa Ministerului Mediului Avizul Inspectoratului
Ecologic de Stat la Rezumatul informaţional-analitic „Centrala
atomoelectrică din Hmelniţc, Ucraina”;
întocmit şi expediat răspunsul la solicitarea S.A. „Cariera Micăuţi” cu
privire la posibilitatea prelungirii licenţei pentru genul de activitate –
extragerea zăcămintelor de calcar din cariera „Micăuţi”, r-nul Străşeni;
întocmit şi expediat răspunsul la solicitarea Cooperativei de Producere
„Mina Făurar” cu privire la confirmarea posibilităţii prelungirii licenţei
pentru genul de activitate – extragerea zăcămîntului de calcar pentru tăierea
blocurilor „Făureşţi I”, r-nul Criuleni;
întocmit şi expediat în adresa Ministerului Economiei informaţia privind
implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător;
materialele primăriei satului Sărata Galbenă, raionul Hînceşti privind
autorizarea taierii de regenerare rasă, pe o suprafaţă totală de 5,4 ha, cu
eliberarea ulterioară a autorizaţiei pentru tăierile solicitate şi obţinerea unui
volum total de 387,0 m3 masă lemnoasă;
materialele primăriei com. Hîrceşti, raionul Ungheni privind autorizarea
taierii de conservare rasă, pe o suprafaţă de 1,1 ha, cu eliberarea ulterioară
a autorizaţiei pentru tăierile solicitate şi obţinerea unui volum total de
101,0 m3 masă lemnoasă;
materialele primăriei com. Ruseştii-Noi, raionul Ialoveni privind
autorizarea taierii de regenerare rasă, pe o suprafaţă totală de 4,0 ha, cu
eliberarea ulterioară a autorizaţiei pentru tăierile solicitate şi obţinerea unui
volum total de 87,0 m3 masă lemnoasă;
materialele Asociaţiei pentru Gospodărirea Spaţiilor Verzi, privind
autorizarea taierii de igienă, curăţirea ramurilor uscate a 13 arbori de specii
şi vîrste diferite în Grădina Publică „Ştefan cel Mare”, cu eliberarea
ulterioară a autorizaţiei şi obţinerea unui volum de 0,65 m3 masă lemnoasă;

şi eliberat materialele Autorizaţiilor de folosinţă specială a apei (AFSA)
pentru 2 întreprinderi;
inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberat
Autorizaţiile AEPA de emisii respective pentru 10 întreprinderi;
şi remise inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic
pentru 1 întreprindere.
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) 5 proiecte de execuţie.
Au fost eliberate:
2 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie.
Au pregătit:
informaţia către Curtea de Conturi referitor la acţiunile întreprinse privind
monitorizarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate şi
a oricăror evacuări directe în receptori naturali în perioada 2008-2011 în
localităţile: or. Străşeni, or. Soroca, or.Cimişlia, or. Anenii-Noi.
Au participat:
la întrunirea experţilor în domeniul apelor privind celebrarea zilei mondiale
a apelor cu prezentarea propunerilor;
Au efectuat:
evaluarea rapoartelor anuale privind activitatea AE/IE pentru anul 2011.
Activitatea preconizată pentru (20.02.12-24.02.12)
Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat
execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective.
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proiecte de

De examinat:
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respective
pentru 12 întreprinderi.
materialele pentru eliberarea Autorizaţiei de folosinţă specială a apei
(AFSA) pentru 7 întreprinderi şi DLA pentru 2 întreprinderi.

La fel avem de examinat:
petiţia dlui Gîrlea Andrei conducătorul G.Ţ. „Gîrlea Andrei Pavel” din or.
Rezina cu privire la comportamentul şefului Inspecţiei Ecologice Rezina, dl.
Ghenadie Efremov;
adresarea d-lui Cornescu Pavel, domiciliat în str. Cehov nr.84 or. Cimislia
privind anularea expertizei ecologice la documentaţia de proiect a Uzinei de
asfalt din strada N. Iorga, 106, or. Cimislia.
De efectuat:
pregătirea informaţiei privind realizarea acţiunulor “Planului de acţiuni
privind evaluarea riscurilor la sursele de apă potabilă”;
evaluarea rapoartelor anuale AE/IE;
deplasări în teritoriu (după caz).
De acordat:
consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu.
Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii.
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