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Informaţie
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat
şi a subdiviziunilor sale teritoriale (08.10.10-15.10.10)

Rezumat al activităţii pe Inspectorat.
Realizări mai importante din activitatea de bază:
- au fost întocmite 255 acte de control;
- au fost întocmite 122 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 38 195 lei, serviciile achitate
constituie 34 591 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 33 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:
- 37 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 15 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 15 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 8 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
 Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 5 proiecte de
execuţie.
 S-a participat în lucru a 14 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 7 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.

Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat,
Au examinat:
 şi pregătit răspuns la 2 petiţii, parvenite de la cet. Valentina Ciubuc din s.
Bozieni, rl. Hînceşti privind incomodităţile de trai cauzate de construirea unor
depozite de către cet. Ignatiuc Tatiana şi referitor la măsurile întreprinse în
vederea lichidării gunoiştii de lîngă terenul cet. Strijac Maxim. Petiţionara a
fost informată de faptul că depozitul nu prezintă pericol pentru sănătate şi
mediu, iar gunoiştea stocată lîngă terenul cet. M. Strijac a fost evacuată de
către administraţia publică locală;
 şi pregătit răspuns la cererea parvenită de la cet. Ion Jantuan din s. Pîrliţa, rl
Ungheni referitor la legalitatea demolării gardului şi bunurilor imobile
edificate pe terenul public al s. Pîrliţa, rl. Ungheni şi faptul distrugerii unui
arbore de specie „vişin”;
 şi prezentat propuneri la proiectul de lege „Privind reglementarea tehnică şi
stabilirea condiţiilor de circulaţie ale articolelor pirotehnice”;
 cu deplasare la faţa locului (com. Bubuieci) în comun cu AE Chişinău şi
Procuratura sect. Ciocana, posibilitatea amplasării şi proiectării unui bloc
locativ în zona de protecţie a afluentului stîng al r. Bîc;
 şi eliberat autorizaţia de tăiere în fondul forestier gestionat de primăria
satului Măgurele, raionul Ungheni, în conturul 373, pe o suprafaţă de 12,2
ha;
 şi eliberat autorizaţia de tăiere, în fondul forestier gestionat de primăria
satului Arioneşti, raionul Donduşeni, în conturul – 370 şi 100, pe o suprafaţă
de 3 ha;
 şi eliberat autorizaţia de tăiere în fondul forestier gestionat de primăria
satului Andruşul de Jos, raionul Cahul, în conturul nr.12, pe o suprafaţă de 4
ha;
 şi eliberată autorizaţia de tăiere în parcul „Valea Morilor” a 70 arbori uscaţi;
 şi pregătit aviz la un material de modificare a categoriei terenului.
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:
1. „Forarea sondei arteziene în comuna Ruseştii Noi, r-nul Ialoveni”, primăria
comunei Ruseştii Noi;
2. „Piaţă pentru realizarea mărfurilor industriale din str. Tăbăcăria Veche, mun.
Chişinău” al S.R.L. „Agrovista”;
3. „Obiect de serviciu a pichetului de grăniceri din s. Valea Perjei, r-nul
Taraclia”, Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova;
4. „Reconstrucţia sistemului de apeduct şi canalizare din s. Chircăieştii Noi, rnul Căuşeni”, primăria comunei Chircăieştii Noi;

5. „Spălătorie şi staţie de deservire auto din str. Chişinăului, s. Budeşti, mun.
Chişinău” al Î.I. „Bileac Leonid”.
Au fost eliberate:
 5 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie:
1. „Valorificarea zăcămîntului de nisip-prundiş „Cîrnăţeni” şi recultivarea
carierei, r-nul Căuşeni” al S.R.L. „Loticons”;
2. „Staţie de alimentare cu produse petroliere, spălătorie şi staţie de deservire
tehnică auto din s. Corlăteni, r-nul Rîşcani, drumul M14 Brest-Odesa,
km.724+200, dreapta” al S.R.L. „Pracov-Service”;
3. „Reabilitarea sistemului de canalizare şi de apeduct din s. Negrea, r-nul
Hînceşti”, primăria Negrea, r-nul Hînceşti;
4. „Reconstrucţia sistemului de colectare şi epurare a apelor meteorice uzate de
pe teritoriul depozitului de păcură şi utilizarea lor în comun cu apele freatice
la groapa existentă pentru depozitarea reziduurilor din apele uzate industriale
a CET-2, or. Chişinău” al S.A. „CET-2”, or. Chişinău;
5. „Spălătorie auto, vulcanizare tip P+E din str. Independenţi, 29, or. Rîşcani” al
Î.I. „ N.V.V.-Novac”.
Au întocmit:
 şi prezentat informaţia privind:
Starea poligonului de deşeuri menajere solide din or. Cahul;
Starea depozitelor POPs din teritoriul republicii şi lista raioanelor unde sunt
dislocate;
Starea poligonului (cimitirului) de pesticide amplasat pe teritoriul sat.
Cişmichioi, rl Vulcăneşti, UTA Găgăuzia.
 un proces-verbal cet. Lungu Galina, pe art. 122 alin. 2 privind tăierea ilegală a
arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi, fiind aplicată o amendă de 1000 lei.
Prejudiciul mediului cauzat constituie 7560,0 lei.
 un proces-verbal cet. Slisarenco Ion, pe art. 142 alin. 3 privind tăierea ilegală
a arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi, fiind aplicată o amendă de 8000 lei.
 un proces-verbal cet. Cojocaru Gheorghe, pe art.142 alin. 2, fiind aplicată o
amendă de 600 lei.
 un proces-verbal cet. Moisei Valentin, pe art. 122 alin. 3 privind tăierea
ilegală a arborilor şi arbuştilor din fondul forestier, fiind aplicată o amendă de
1000 lei. Prejudiciul mediului cauzat constituie 610,5 lei.
Au participat:
 la Şedinţa convocată de Ministerul Sănătăţii în scopul examinării actelor
normative cu privire la implementarea Regulamentului Sanitar Internaţional;
 la Şedinţa convocată de Ministerul Mediului cu privire la executarea
Hotărîrii şi Raportului Curţii de Conturi;
 la Conferinţa Naţională la Ministerul Sănătăţii – „Sănătatea în relaţie cu
mediul”;

 la Seminarul municipal convocat la primăria mun. Chişinău
„Managmentul durabil al apelor la nivel local”;
 a concursul referatelor „Apa e în pericol” în liceul Dragoş Vodă, com.
Stăuceni.
Activitatea preconizată pentru (15.10.10 - 22.10.10)
Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat 19 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. „Bază de odihnă cu amplasarea construcţiilor capitale şi uşoare pe malul
drept al bazinului de acumulare Ghidighici, or. Vatra” al S.R.L.
„Interactivitate”;
3. „Forarea sondei arteziene pentru Centrul Republican Experimental Protezare,
Ortopedie şi Reabilitare din str. Romană, 1, mun. Chişinău”, Ministerul
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova;
4. „Reconstrucţia staţiei de epurare şi canalizare în s. Chetrosu, r-nul Anenii
Noi”, primăria comunei Chetrosu;
5. Măsuri hidrotehnice antierozionale în hotarele administrativ-teritoriale ale s.
Goteşti, r-nul Cantemir”, Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia
Solurilor;
6. „Valorificarea zăcămîntului de calcar „Ordăşei” pentru piatră spartă şi
recultivarea carierei, r-nul Teleneşti” al S.R.L. „Nisip-Si”;
7. „Reconstrucţia iazului acumulator de apă arendat dlui Iurie Guţu, s. Horodca,
r-nul Ialoveni” al persoanei fizice Iurie Guţu;
8. „Construcţia iazului în hotarele administrativ-teritoriale ale s. Coşcodeni, rnul Sîngerei” al persoanei fizice Cazacu Ana;
9. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat în or. Sîngera,
drumul Naţional R-2, Chişinău-Tighina km. 18+650, partea stîngă” al S.R.L.
„Urmadan”.
10. „Secţie de producere şi comercializare a elementelor din metal, unui bloc
administrativ şi unui depozit din str. Industrială, mun. Chişinău” al S.R.L.
„Vizant-Service”;
11. „Secţie de producere a cărnii şi de producere a materialelor de construcţie din
str. Heciului,4, mun. Bălţi” al S.R.L. „Elena Timotina”;
12. „Staţie de concasare-sortare cu cariera de amestec nisip-prundiş din s.
Vîşcăuţi, r-nul Orhei” al S.R.L. „Ordonatcom”;
13. „Cariera „Badea” cu staţie de concasare-sortare, or. Orhei” al S.R.L.
„Ordonatcom”;
14. „Forarea sondelor arteziene nr.10/17 şi 10/18 pentru aprovizionarea cu apă
potabilă a părţii de Vest şi de Nord a s. Floreni, r-nul Anenii Noi”, primăria
satului Floreni;

15. „Forarea sondei arteziene în comuna Ruseştii Noi, r-nul Ialoveni”, primăria
comunei Ruseştii Noi;
16. „Piaţă pentru realizarea mărfurilor industriale din str. Tăbăcăria Veche, mun.
Chişinău” al S.R.L. „Agrovista”;
17. „Obiect de serviciu al pichetului de grăniceri din s. Valea Perjei, r-nul
Taraclia”, Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova;
18. „Reconstrucţia sistemului de apeduct şi canalizare din s. Chircăieştii Noi, rnul Căuşeni”, primăria comunei Chircăieştii Noi;
19. „Spălătorie şi staţie de deservire auto din str. Chişinăului, s. Budeşti, mun.
Chişinău” al Î.I. „Bileac Leonid”.
La fel avem de examinat:
 normativele de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul atmosferic (ELA)
şi eliberarea Autorizaţiei de emisii pentru întreprinderea Î.S. „Calea ferată din
Moldova”.
De efectuat:
 o deplasare în or. Cimişlia referitor la examinarea demersului şefului IE
Cimişlia.
De acordat:
 consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu.
Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii.

Şeful Inspectoratului
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