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Informaţie
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat
şi a subdiviziunilor sale teritoriale (13.08.10-20.08.10)

Rezumat al activităţii pe Inspectorat.
Realizări mai importante din activitatea de bază:
- au fost întocmite 254 acte de control;
- au fost întocmite 118 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 60 373 lei, serviciile achitate
constituie 49 570 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 32 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;
- 20 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 25 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 7 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
• Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 7 proiecte de
execuţie.
• S-a participat în lucru a 30 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 22 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale.

Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat,
Au examinat:
• demersul dlui Oleg Toderiţă, directorul SRL „OLINEC” din mun. Chişinău
cu privire la pieirea peştelui din propriul iaz. Răspunsul a fost expediat
solicitantului;
• demersul dlui Veaceslav Plugaru cu privire la interzicerea plimbărilor cu
ATV-urile care poluează aerul şi produc disconfort de sănătate în parcuri şi
în zonele verzi ale or. Chişinău. Răspunsul a fost expediat solicitantului;
• demersul dlui Gîrbu Ştefan din s. Coşcodeni, rl. Sîngerei privind îndiguirea
drumului de către cet. Luca Ion prin construcţia barajului, care stopează
scurgerea apelor, fiind îndreptate spre fîntîna comună a vecinilor, punînd în
pericol sănătatea lor. Răspunsul a fost expediat solicitantului;
• demersul dlui Dumitru Simon, preşedintele rlui Criuleni referitor la
intervenţia de soluţionare a problemei ce ţine de poluarea r. Ichel cu ape
reziduale evacuate de la staţia de epurare a or. Cricova şi com. Ciorescu din
mun. Chişinău. Răspunsul a fost expediat solicitantului;
• solicitarea Camerei de Licenţiere privind conformarea activităţii ÎCS
„Молдавский Стандарт” SRL şi ÎCS „Fabrica de vinuri şi coniacuri” „Золотой Аист” SRL la rigorile legislaţiei de mediu. Răspunsul a fost
expediat solicitantului;
• demersul înaintat de către primarul com. Susleni, rl. Orhei, dl. Ilie Boldurat
dlui Mihai Ghimpu, Preşedintele Parlamentului şi dlui Vladimir Filat, PrimMinistru al RMoldova privind acordarea ajutorului în realizarea proiectului
de execuţie a lucrărilor de curăţire şi amenajare a pîrăului din centrul satului.
Răspunsul a fost expediat solicitantului;
• demersul unui grup de locuitori din s. Hîrbovăţ, rl. Anenii-Noi, privind
scurgerile apelor uzate de la staţia de epurare a Fabricii CAP „Basarabia”;
• demersul dlui Vladimir Ghecea din s. Hănăsenii-Noi, r-l Leova referitor la
întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenţie din data de
18.07.2010 în baza art. 154 alineatul 1 al CC al RMoldova de către IE
Leova;
• şi avizat 2 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenurilor în alte
scopuri;
• demersul adresat Companiei de televiziune „NIT” privind acordarea copiilor
imaginilor video firmei „Bilma - Serv” SRL filmate în luna aprilie 2010
privind starea ecologică a terenului Întreprinderii date;
• demersul adresat Serviciului Vamal al RM privind prezentarea informaţiei
vizate de importul în republică în perioada anului 2009, prima jumătate a
anului 2010 a mărfurilor cu codul: 850710 şi 850720;
• demersul dlui Vladimir Ghecea din s. Hănăsenii-Noi, r-l Leova referitor la
scurgerea apelor uzate neepurate printr-o ţeavă din ograda cet. Lungu Andrei
din s. Hănăsenii-Noi, r-l Leova.

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) 7 proiecte de execuţie:
1. „Reconstrucţia staţiei de epurare a „Rusnac-Moldaqua” S.R.L. din s. Gura
Căinarului, r-nul Floreşti” al S.R.L „Rusnac-Moldaqua”;
2. „Reţele de alimentare exterioare pe teritoriul Mănăstirii din s. Hagimus, rnul Căuşeni”, „Sf. Femei Mironosiţe Marta şi Maria”;
3. „Construcţia iazului în scopul creşterii peştelui de consum şi irigarea
terenurilor agricole din apropiere aflate în proprietate din com. Sărata
Galbenă, r-nul Hînceşti” al persoanei fizice Turturică Valentin;
4. „Aprovizionarea cu apă potabilă a Întovărăşirii Pomicole „Livada
Fermecată” din or. Cricova” ;
5. „Aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor Onişcani şi Sverida,
pimăria Onişcani, r-nul Călăraşi”,;
6. „Staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat cu spălătorie auto
din str. Bucovinei, com. Stăuceni, mun. Chişinău” al S.R.L. „A&L GRUP”;
7. „Evaluarea impactului întreprinderii asupra mediului ambiant pentru
utilizarea combustibilului alternativ de clincher la uzina „Lafarge Ciment
(Moldova)” S.A. din or. Rezina” al S.A. „Lafarge Ciment (Moldova)”.
Au fost eliberate 10 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie:
1. „Staţia de alimentare cu gaz lichefiat din şos. Leova 1, or. Hînceşti” al
S.A. „Diviza-Gaz”;
2. „Uscătorie de fructe din com. Vărzăreşti, raionul Nisporeni” al persoanei
fizice Gorceac Macarie;
3. „Măsuri pentru combaterea eroziunii, ameliorarea şi sporirea fertilităţii
solurilor în hotarele administrativ-teritoriale ale s. Stolniceni, r-nul
Hînceşti”, Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor;
4. „Măsuri ameliorative în lunca r. Cogîlnic în hotarele administrativteritoriale ale s. Logăneşti, r-nul Hînceşti”, Asociaţia Republicană de Stat
pentru Protecţia Solurilor;
5. „Măsuri antierozionale şi ameliorative în bazinele hidrografice ale
rîurilor Salcia Mare şi Salcia Mică în hotarele administrativ – teritoriale
ale raionului Cahul, (etapa I, s. Tartaul de Salcie – curăţarea albiei r.
Salcia Mică)”, Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor;
6. „Curăţarea canalelor în hotarele administrativ-teritoriale ale s. Buţeni, rnul Hînceşti”, primăria s. Buţeni, r-nul Hînceşti;
7. „Reţele de canalizare şi staţia de epurare a grădiniţei de copii din s.
Recea, r-nul Străşeni”, primăria s. Recea, r-nul Străşeni,
8. „Reţele de canalizare şi staţia de epurare a şcolii mediii din s. Recea, rnul Străşeni”, primăria s. Recea, r-nul Străşeni;
9. „Reconstrucţia iazului în hotarele administrativ-teritoriale ale comunelor
Codreni şi Lipoveni, r-nul Cimişlia”, Asociaţia Republicană de Stat
pentru Protecţia Solurilor;

10.„Staţie de spălat automobile din str. Grenoble, mun. Chişinău. Corectare”
a S.R.L. MODEM.
Au întocmit:
• 2 procese-verbale pe păşunat ilicit a bovinelor în raionul Rezina, pe dnii
Josan şi Tarnovschi în baza art. 127 (1), Cod contravenţional cu aplicarea
amenzii în sumă de 100 lei fiecăruia şi prejudiciul de 108 şi respectiv 162
lei;
• un proces-verbal pe primarul satului Pârâta din raionul Dubăsari, dl. Moroz
Victor, în baza art. 122 (2) cu aplicarea unei sancţiuni administrative sub
formă de amendă în mărime de 40 u.c. Prejudiciul cauzat mediului constituie
14100 lei pentru tăierea unui nuc şi vătămarea până la gradul de încetare a
creşterii a altor 20;
• un proces-verbal în temeiul art. 115 (2) şi 154 (2), Cod Contravenţional al
RMoldova cu aplicarea sancţiunii contravenţionale sub formă de amendă –
80 u.c. ce constituie 1600 lei pe cet. Ion Caraman, locatar din str. Primăverii,
9 com. Grătieşti privind stocarea arbitrară a deşeurilor menajere şi organice.
• un proces-verbal pe dl Varvarici Ş. pentru tăierea ilegală a 3 arbori în s.
Ghidighici. S-a întocmit proces-verbal pe art. 122 (2). Prejudiciul cauzat
mediului constituie 45864 lei. S-a întocmit şi un act de control, în comun cu
locatarii din oraş.
Au participat:
• la şedinţa convocată de Primăria num. Chişinău privind desfăşurarea acţiunii
„Un oraş fără automobilul meu”.
Au pregătit:
• răspuns la scrisoarea Mişcării Ecologiste din Moldova nr. 67 din 24.06.2010
privind distrugerea gazonului verde în or. Chişinău de către primăria
municipiului Chişinău prin construcţia parcajelor de zi;
• şi prezentat proiectul pentru aprobarea modificărilor ce se operează în
Hotărârea Guvernului RMoldova nr.1284 din 02.10.2002;
• şi prezentat informaţia către Agenţia „Moldpress” privind arderea miriştii şi
altor resturi vegetale. In informaţie s-a menţionat faptul, că în anul curent
miriştile au fost incendiate pe suprafeţe neînsemnate faţă de anii precedenţi.
În perioada secerişului în republică s-au incendiat cca 200 ha. Ca rezultat
persoanelor vinovate li s-au aplicat sancţiuni contravenţionale şi calculata
prejudiciile;
• la solicitarea Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova, răspunsul
nr.1117 din 13.08.10 referitor la modul eliberării autorizaţiilor de emisii a
poluanţilor în atmosferă, eliberării „avizelor ecologice” de funcţionare a
întreprinderilor agricole;
• răspuns la scrisoarea S.A. „Crioconstrucţia” prin care s-a confirmat
autenticitatea Avizului Expertizei Ecologice de Stat nr.05-5-2357/740 din

16.06.05 la proiectul de execuţie „Exploatarea carierei de nisip-prundiş
„Ohrincea-1” cu volum anual de dobîndire de 20000m3 cu recultivare”;
• răspuns la scrisoarea S.R.L. „GORNIAC” prin care s-a confirmat
autenticitatea Avizului Expertizei Ecologice de Stat nr.05-5-2316/470 din
21.04.05 la proiectul de execuţie „Exploatarea în continuare a blocurilor de
calcar B-5 şi B-6, din zăcămîntul „Goeni – 2”, cu volumul anual de
dobîndire de 10000m3”;
• răspuns la scrisoarea nr. 57 din 26.07.2010 a SRL „Beromitex-Com”,
privind necesitatea de tăiere a unor arbori la poligonul de construcţie a unor
case de vacanţă în or. Vatra.
Au efectuat:
• un control ecologic la SA „CET-II” în vederea posibilităţii eliberării
Autorizaţiei de folosinţă specială a apei din sondele arteziene nr. 68ch,
55ch şi 69ch şi întocmit un act de control;
• o deplasare în Anenii-Noi pentru examinarea la faţa locului demersului
unui grup de locuitori din s. Hîrbovăţ, rl. Anenii-Noi privind scurgerile
apelor uzate de la staţia de epurare a Fabricii CAP „Basarabia”.
• o deplasare în or. Drochia privind cercetarea lotului de pământ alocat de
către Primăria or. Drochia pentru proiectarea şi construirea unui depozit de
acumulare a deşeurilor menajere solide. A fost pregătită notă informativă.
Activitatea preconizată pentru (20.08.10 - 26.08.10)
Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat 16 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. „Reparaţia construcţiilor hidrotehnice în hotarele administrativ-teritoriale ale
s. Rudi, r-nul Soroca”, Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia
Solurilor;
3. „Construcţia apeductului, reţelelor de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor
uzate de la obiectele sociale din s. Marianca de Jos, raionul Ştefan Vodă”,
primăria satului Marianca de Jos;
4. „Construcţia drumului R30 Anenii Noi – Căuşeni – Ştefan Vodă – fr. Cu
Ukraina (ocolirea oraşului Căuşeni)” al Î.S. „Administraţia de Stat a
Drumurilor” (examinarea este stopată pînă la prezentarea Avizului CNSP) ;
5. „Uzina de construcţii metalice din or. Vatra, mun. Chişinău” al S.R.L. „Liga
II”;
6. „Iaz lateral acumulator de apă pe terenul dlui M. Garbur, s. Iordanovca, r-nul
Basarabeasca” al persoanei fizice M. Garbur;

7. „Traseul apeductului în zona or. Sîngera, străzile Dealul Leului, Donici,
Munceşti, Mihai Eminescu, Nucarilor, Daciei, Mircea cel Bătrîn şi spre s.
Revaca”.
8. „Staţia de deservire tehnică cu spălătorie auto în com. Stăuceni, mun.
Chişinău” a Persoanei fizice Arcan Denis;
9. „Construcţia unui cămin studenţesc cu 425 locuri cu sală festivă şi sală de
sport din str. A. Doga, 24, or. Chişinău” „Glorinal” SRL;
10.„Reconstrucţia staţiei de epurare a „Rusnac-Moldaqua” S.R.L. din s. Gura
Căinarului, r-nul Floreşti” al S.R.L „Rusnac-Moldaqua”;
11. „Reţele de alimentare exterioare pe teritoriul mănăstirii „Sfintelor femei
mironosiţe Marta şi Maria” din s. Hagimus, r-nul Căuşeni”, Mănăstirea „Sf.
Femei Mironosiţe Marta şi Maria”;
12.„Construcţia iazului în scopul creşterii peştelui de consum şi irigarea
terenurilor agricole din apropiere aflate în proprietate din com. Sărata
Galbenă, r-nul Hînceşti” al persoanei fizice Turturică Valentin;
13.„Aprovizionarea cu apă potabilă a Întovărăşirii Pomicole „Livada Fermecată”
din or. Cricova” al Î.P. „Livada Fermacată”;
14.„Aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor Onişcani şi Sverida, r-nul
Călăraşi”, pimăria Onişcani;
15.„Staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat cu spălătorie auto
din str. Bucovinei, com. Stăuceni, mun. Chişinău” al S.R.L. „A&L GRUP”;
16.„Evaluarea impactului întreprinderii asupra mediului ambiant pentru utilizarea
combustibilului alternativ de clincher la uzina „Lafarge Ciment (Moldova)”
S.A. din or. Rezina” al S.A. „Lafarge Ciment (Moldova)”.
La fel avem de examinat:
• Normativele de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul atmosferic
(ELA) şi eliberarea Autorizaţiilor de emisii pentru următoarele întreprinderi:
1. S.R.L. „UNICAPS”.
2. S.R.L. „LAPMOL”.
3. „Uniunea Conducătorilor Auto din Republica Moldova”
4. „Complexul sportiv si distractiv din or. Nisporeni”.
5. Î.I. „Ciutea Vasile”.
6. Î.S. „Calea ferată din Moldova”.
• Normativele de deversări limitat admisibile de poluanţi (DLA) şi
materialelor pentru eliberarea Avizelor de acordare a normativelor DLA şi
Autorizaţiei (AFSA) pentru 1 întreprindere:
1. Î.M. Moldo-Germană „RESAN” S.R.L.
De participat:
• la seminarul cu tema „Noile tehnologii de protecţie a solului de apele uzate
rezultate din activitatea omului” organizată de REC Moldova şi SRL
„Tiluana”;

• la şedinţa grupului de organizare şi desfăşurare a acţiunii UE „În oraş fără
automobilul meu”.
De efectuat:
• o deplasare în s. Corjova, rl. Criuleni privind implementarea proiectului
finanţat de FEN privind „Construcţia drenajului din s. Corjova şi a
colectorului de evacuare a apelor de scurgere în ZPS a digului r. Nistru.
De acordat:
•
consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu.
Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii.

Şeful Inspectoratului

Grigore PRISĂCARU

