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Informaţie 

privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat 

şi a subdiviziunilor sale teritoriale (09.03.11-12.03.11) 

 

Rezumat al activităţii pe Inspectorat. 
 

  Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite 272  acte de control; 

- au fost întocmite 134 procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de 61 058 lei, serviciile achitate  

constituie 54 960 lei; 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate 23  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: 

- 22 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

- 6 avize  ale expertizei ecologice de stat;  

 Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 3 proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 26 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 11 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: 

 demersul parvenit de la administratia rlui Vulcaneşti în vederea stării 

instalaţiilor hidrotehnice, care necesită reparaţie. 

 un proiect de susţinere financiară la compartimentul resurse acvatice şi aer 

atmosferic, înaintat la FEN; 

 materialele primăriei satului Cajba, r-nul Glodeni cu ieşire la faţa locului, 

cu eliberarea ulterioară a autorizaţiei pentru tăieri de regenerare şi curăţire 

a arborilor din conturul nr. 53, pe o suprafaţă totală de 2,6 ha, cu obţinerea 

unui volum de 45,0 m
3 
masă lemnoasă.  

 demersul Ministerului Tineretului şi Sportului privind amplasarea unui 

complex sportiv în parcul „La Izvor”, sectorul Buiucani, mun. Chişinău cu 

perfectarea răspunsului corespunzător; 

 şi întocmit 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 întocmit răspuns la Scrisoarea Agenţiei „Apele Moldovei” referitor la 

implementarea proiectului strategic din cadrul Programului Operaţional 

Comun România – Ukraina – Republica Moldova  „EAST AVERT – 

Reabilitarea nodului hidrotehnic Costeşti – Stînca”; 

 şi întocmit răspuns la adresarea unui grup de consilieri ai Consiliului 

orăşenesc Criuleni cu privire la ajutorul consultativ pe probleme ce ţin de 

organizarea serviciilor de salubrizare în or. Criuleni; 

 şi avizat proiectul pentru finanţarea din fondul ecologic „Pregătirea şi 

editarea monografiei „Expertiza ecologică a activităţilor economice”; 

 şi pregătit aviz la 1 material de modificare a categoriei terenului; 

 şi pregătit aviz la 1 Proiect de Hotărîre a Guvernului „Cu privire la 

schimbul şi modificarea categoriei destinaţiei terenurilor”; 

 şi avizat 3 dosare a produselor de uz fitosanitar; 

 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 

atmosferic (ELA) şi eliberate Avize şi  Autorizaţii AEPA de emisii 

respectiv pentru 3 întreprinderi:  

1. S.R.L. „BASAPETROL”, str. M.Kogălniceanu,22, or. Chişinău. 

2. Î.M. „Ungheni Vin” S.A., Str. Industrială,3a, or. Ungheni. 

3. S.A. „Moldtelecom” - Centrul de Telecomunicaţii Cimişlia, str. 

Decebal, 14, or. Cimişlia. 

 

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) 3 proiecte de execuţie: 



1. „Staţie de deservire tehnică cu încăperi sociale din str. Lomonosov,17, or. 

Ceadîr-Lunga” al  S.R.L. „Ivautocom”;  

2. „Spălătorie auto cu deservire tehnică şi bar din str. Cahulului, or. 

Vulcăneşti” al persoanei fizice Ghermec Vladimir; 

3. „Construcţia bazinului de acumulare a apei în hotarele administrativ-

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

 

Au întocmit:   

 un proces-verbal cetăţeanului Carlaşuc Vitalie, pe cazul împiedicării în 

diverse forme a activităţii legitime a funcţionarului public în exerciţiul 

funcţiunii şi neîndeplinirii prescripţiilor actelor de control, art. 349, alin. 1 

al CC al RM şi l-au înnaintat spre examinare CCCEC. 

 un proces-verbal cetăţeanului Coinac Alexandru pe cazul tăierii ilegale a 

arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi ale mun. Chişinău, art. 122, alin. 2 

al CC al RM, fiind aplicată o amendă în marime de 800 lei. Prejudiciul 

cauzat mediului fiind de 4200 lei. 

 un proces-verbal cetăţeanului Rîşcanu Simion pe cazul circulaţiei 

produselor lemnoase fără acte de provinienţă legală pe traseul Chişinău – 

Răzeni, conform art. 142, alin. 2 al CC al RM, fiind aplicată o amendă în 

marime de 200 lei.  

 

Au participat: 

 la şedinţa organizată de grupul de iniţiativă al proiectului „Guvernarea 

deşeurilor în Republica Moldova” . 

 

Au pregătit: 

 răspuns la petiţia locuitorilor din s.Stoianovca, rl Cantemir  în vederea 

verificării efectuării lucrărilor de construcţie a apeductului din localitate. 

 răspuns Agenţiei „Apele Moldovei” privitor la cazurile de evacuare a apelor 

uzate neepurate în r. Bîc şi ridicarea nivelului apei în bazinul de acumulare 

Ghidighici. 

 informaţia  privind proiectarea construcţiei staţiei de epurare a apelor uzate 

în or.Soroca. 

 propuneri de colaborare cu Polonia. 

 

Activitatea preconizată pentru (14.03.11 - 18.03.11) 

             

Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat 15  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. „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”. 

13.   „Staţie de deservire tehnică cu încăperi sociale din str. Lomonosov,17, 

or. Ceadîr-Lunga” al  S.R.L. „Ivautocom”;   

14. „Spălătorie auto cu deservire tehnică şi bar din str. Cahulului, or. 

Vulcăneşti” al persoanei fizice Ghermec Vladimir.  

15. „Construcţia bazinului de acumulare a apei în hotarele administrativ-

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

 

 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 

atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 43 

întreprinderi.  

1. S.R.L. „Mob-Elita”, str. V. Crăsescu 1, or. Străşeni. 

2. S.C. „Electromaşina” S.R.L., str. Petru Rareş, 77, mun. 

Chişinău. 

3. Î.M. „Antermo”, str. Tighina, 3a, or. Anenii Noi. 

4. S.R.L. „Garage SV”, şos. Balcani12, s. Grătieşti, mun. 

Chişinău. 

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. Întreprinderea de Stat Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia 

Centrală”, str. Florilor,1, or. Chişinău. 

16. S.R.L. „Lozmangal-Grup”, şos. Chişinăului,3, or. Străăşeni. 

17.  „JLG” S.A., str. Sarmizegetusa, 90, or. Chişinău. 

18. S.R.L. „Cauris Grup”, str. V. Varzaru,11, ap.2, or. Chişinău. 

19. S.R.L. „Logos-Grup”, str. Valea Bîcului,9, or. Chişinău. 

20. S.R.L. „ASPO”, str. Munceşti, 123a, or. Chişinău. 

21. S.R.L. „Glorinal”, str. Zamfir Arbore, 15, or. Chişinău. 

22. S.R.L. „Lukoil Moldova”, str. Coumna,92, or. Chişinău. 

23. Filiala S.A. „Moldtelecom” -  Direcţia municipală 

Telecomunicaţii Chişinău bd. Traian, 9/2, or. Chişinău. 

24. S.A. „Gospodăraşul”, str. M. Eliade 9,11, or. Chişinău.   

25. S.R.L. „Silvitrans”,str. Dragomir , or. Băţi. 

26. Persoana fizică Roşca Valeriu, s. Onişcani, r-nul Călăraşi. 

27. S.R.L. „Baştina-Radog”, str. Florilor, 1, or. Chişinău. 

28. S.A. „Franzeluţa”, str. Sarmizegetusa, 30, or. Chişinău. 

29. S.R.L. „Vesi”, str. Meşterul Manole, 9, or. Chişinău. 

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

31. S.R.L. „Gesan-Grup”, str. Alba Iulia, 75, or. Chişinău. 

32. S.A. „Petrom Moldova”, str. Mateevici,56, or. Chişinău. 

33. Î.I. „Cristel Scutari”, str. Ştefan cel Mare, 3, or. Donduşeni. 

34. Întreprinderea mun. Specializată „Liftservice”, str. 

Transnistria, 10, or. Chişinău. 

35. S.R.L. „Casa Mare-Ţărăncuţa”, str. Decebal, 33, or. Bălţi. 

36. S.A. „Codru”, str. Mateevici,14, or. Străşeni. 

37. S.R.L. „Sindbad”, s. Marinici, r-nul Nisporeni. 

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

Ungheni. 

39.  S.A. „Tirex Petrol”  - SACG nr.24 din or. Glodeni. 

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

Onişcani, r-nul Călăraşi”. 

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

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

43. Î.C.S. „R.E.D. UNION FENOSA” S.A.,  Centrul de Muncă 

Taraclia. 

 

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

pentru 9 întreprinderi. 

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. 

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

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

7. Instituţia Medico-Sanitară Publică „Spitalul raional Cimişlia”, r-nul 

Cimişlia. 

8. S.A. „Franzeluţa”, mun. Chişinău. 

9. Întreprinderea „Agroinvest” SRL  - secţie de întreţinere a porcilor în or. 

Vulcăneşti. 

 

   La  fel avem de examinat:        

 cererea dl V. Tarasiuc din r-l Soroca, s. Oclanda; 

 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; 

 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”;  

 solicitarea domnului Viceministru al economiei Octavian Calmîc privind 

examinarea documentaţiei parcului industrial chinezesc în or. Orhei; 

 solicitarea Primăriei mun. Chişinău privind atribuirea unui teren din parcul 

Valea Morilor; 

 solicitarea Viceprim-ministrului RM de a i se prezenta informaţia referitor la 

măsurile necesare pentru definitivarea proiectului finanţat din FEN 

„Aprovizionarea cu apă a s. Copanca, r-nul Căuşeni”.  
 

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                                                            Grigore PRISĂCARU 
 


