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Informaţie 

privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat 

şi a subdiviziunilor sale teritoriale (16.12.11-23.12.11) 

 

Rezumat al activităţii pe Inspectorat. 
 

  Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite  254 acte de control; 

- au fost întocmite 63 procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de 46 034 lei, serviciile achitate  

constituie  43 808 lei; 

În contextul acţunilor de salubrizare a localităţilor în această săptămînă au 

fost efectuate 18  raiduri de salubrizare în primării şi localităţi.   

 

Inspectorii Aparatului Central au participat: 

- la seminarul Naţional privind Economia Verde, organizat de către 

Ministerul Mediului, UNEP şi PNUD; 

- la masa rotundă  privind propunerea de politică publică „Elaborarea 

mecanismelor de gestionare durabilă a deşeurilor solide în mediu 

rural”, organizat de către Ministerul Mediului.  

 

Alte activităţi au fost realizate în volum deplin pe măsura adresărilor 

beneficiarilor sau petiţionarilor fără întîrziere.  

 În această perioadă s-au eliberat: 

- 34 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

- 14  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;  

- 21 avize  ale expertizei ecologice de stat;  

- 3  autorizaţii de folosinţă specială a apei; 

 Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică  7  proiecte de 

execuţie. 
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 S-a participat în lucru a 29 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 20 comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 25 petiţii parvenite în structurile 

IES în formă de plîngeri şi semnale. 

 

Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat, 

 

Au examinat: 

 şi pregătit aviz la demersul parvenit de la Întreprinderea de Stat 

„Vamservinform” referitor la coordonarea evacuării şi nimicirii unui lot de 

deşeuri inutilizabile (cutii de Tetrapak), stocate în Antrepozitul Vamal 

Petricani; 

 şi pregătit aviz la demersul parvenit de la SRL „Marnicmih” referitor la 

coordonarea terenului cu suprafaţa de 2,24 ha din intravilanul mun. Chişinău, 

Zona industrială „Vatra”, pentru proiectarea şi construirea unei Baze de 

producere şi depozitare a materialelor de construcţii şi a unei branşe de cale 

ferată cu rampă de încărcare – descărcare, în limita terenului arendat; 

 şi întocmit răspuns în adresa Ministerului Mediului la solicitarea S.R.L. 

„Grincat Construct” privind coordonarea iniţierii auditului ecologic a bazei de 

odihnă şi agrement situată în extravilanul or. Vatra pe malul drept al lacului 

de acumulare Ghidighici întocmit de Institutul de Ecologie şi Geografie al 

Academiei de Ştiinţe cu scopul prezentării acestuia la expertiza ecologică de 

stat; 

 materialele primăriei satului Cernoleuca, raionul Donduşeni privind 

autorizarea răriturilor pe o suprafaţă totală de 6,54 ha, cu eliberarea ulterioară 

a autorizaţiei pentru tăierea solicitată şi obţinerea unui volum de 56,0 m
3
 masă 

lemnoasă; 

 materialele primăriei satului Terebna, raionul Edineţ, privind autorizarea 

taierii de regenerare rasă, pe o suprafaţă de 3,5 ha, cu eliberarea ulterioară a 

autorizaţiei şi obţinerea unui volum de 106,0 m
3
 masă lemnoasă; 

 materialele primăriei satului Costeşti, raionul Ialoveni privind autorizarea 

taierii de produse secundare, pe o suprafaţă totală de 38,27 ha, cu eliberarea 

ulterioară a autorizaţiei pentru tăierea solicitată cu obţinerea unui volum de 

103,5 m
3
 masă lemnoasă; 

 materialele primăriei satului Sipoteni, raionul Hînceşti privind autorizarea 

taerii de conservare rasă pe o suprafaţă de 1,9 ha cu eliberarea ulterioară a 

autorizaţiei pentru tăierea solicitată şi obţinerea unui volum de 39,0 m
3
 masă 

lemnoasă; 

 demersul ÎM „AGSV” şi eliberată autorizaţia pentru efectuarea defrişării unui 

arbore  pe strada Doina,167 cu obţinerea unui volum de 1,7 m
3
 masă 

lemnoasă; 

 şi pregătit avize la 2 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului; 



 şi pregătit avize la 4 proiecte de Hotărîre a Guvernului cu privire la schimbul, 

modificarea  categoriei de destinaţie a terenului;   

 şi avizat 10 dosare a produselor de uz fitosanitar; 

 şi eliberat materialele Autorizaţiilor de folosinţă specială a apei (AFSA) 

pentru 3 întreprinderi: 

 şi eliberat normativele Deversărilor Limitat Admisibile pentru 1 întreprindere: 

 inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberat 

Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 14 întreprinderi. 

 

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. 

 

Au fost eliberate: 

 10 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie. 

 avizul nr.004713 din 22.12.2011 de acordare a terenului pentru amplasarea 

şi proiectarea obiectivului; 

 avizul nr.2503 din 22.12.2011 de nimicire a lotului de deşeuri inutilizabile 

(cutii de Tetrapak). 

 

Au întocmit:   

 actul de control nr.024228 din 22.12.2011 la SRL „Marnicmih”; 

 actul de control nr.024227 din 22.12.2011 la Întreprinderea de Stat 

„Vamservinform”; 

 un  proces-verbal cetăţeanului Ţîrdi Ion pe cazul încălcării prevederilor 

actelor normative privind folosirea şi protecţia fondului cinegetic în 

temeiul art. 128 alin.(2) al CC, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 

1000 lei; 

 un  proces-verbal cetăţeanului Col Savelii pe cazul încălcării modului de 

folosire a fondului de exploatare, de recoltare, de transportare şi de export 

al lemnului şi al produselor lemnoase, în temeiul art. 142 alin. (2) al CC, 

fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 200 lei;  

 un  proces-verbal cetăţeanului Caluta Gheorghe pe cazul încălcării 

prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia fondului 

cinegetic în temeiul art. 128 alin.(1) al CC, fiindu-i aplicată o amendă în 

mărime de 400 lei; 

 un proces-verbal cetăţeanului Babenco Ivan pe cazul încălcării  

prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia fondului 

cinegetic în temeiul art.128 alin.(2) al CC, fiindu-i aplicată o amendă în 

mărime de 1000lei;    

 un proces-verbal cetăţeanului Moraru Todor pe cazul încălcării 

prevederilor actelor normative, privind folosirea şi protecţia fondului 



cinegetic în temeiul art.128 alin.(2) al CC, fiindu-i aplicată o amendă în 

mărime de 2000 lei;  

 un  proces-verbal cetăţeanului Bîrcă Valeriu pe cazul încălcării 

prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia fondului 

cinegetic în temeiul art. 128 alin.(2) al CC, fiindu-i aplicată o amendă în 

mărime de 2000 lei. 

 

Au participat: 

 la seminarul privind procesul de elaborare şi dezvoltare a cadrului legal, 

organizat de către proiectul „Asistenţă Tehnică” pentru punerea în aplicare a 

Programului de Susţinere a Politicilor de Sector în domeniul apelor (PSPS)” 

susţinut de Comunitatea Europeană prin Acordul de Finanţare 

(nr.CRISENPI/2009/020-520), încheiat la 13 august 2011cu Guvernul 

Republicii Moldova; 

 la 22.12.2011 la Şedinţa consiliului republican interdepartamental pentru 

aprobarea produselor de uz fito-sanitar şi a fertilizanţilor al RM; 

 

Au pregătit: 

 informaţia privind inventarierea bazinelor acvatice din bazinele hidrografice 

ale r. Bîc şi Ichel; 

 situaţia privind sistemele de aprovizionare cu apă, canalizare şi epurare a 

apelor uzate în raioanele Cantemir şi Teleneşti; 

 şi prezentat Informaţia privind starea depozitului de deşeuri menajere solide 

din com. Ţînţăreni, raionul Anenii Noi; 

 şi înaintat în adresa Primăriei com. Ţînţăreni demersul cu nr.2499 din 

22.12.2011 referitor la lichidarea în termen a gunoiştilor neautorizate de pe 

teritoriul localităţii; 

 răspunsul în adresa Ministerului Mediului la indicaţia Guvernului Republicii 

Moldova nr.0105-183 din 07.12.11 referitor la examinarea materialelor 

privind activitatea de producere în ariile protejate de stat „Defileul Trinca” şi 

rezervaţia peisagistică „Feteşti”, r-nul Edineţ. 

 răspunsul în adresa Ministerului Mediului la porunca Cancelariei de Stat a 

R.Moldova  nr.1311-897 din 104.12.11 cu privire la examinarea demersului 

dlui Vitalie Colun, primarul or. Orhei, despre transmiterea lacului de 

acumulare Orhei în proprietate publică a primăriei Orhei.  

 informaţia cu privire la proiectele examinate în anii 2010-2011 referitor la 

aprovizionarea cu apă portabilă a localităţilor din republică. 

 

Activitatea preconizată pentru (26.12.11 - 30.12.11) 

             

Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat 20  proiecte de 

execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective.  

 

De examinat:        



 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 

atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv 

pentru 47 întreprinderi;  

    materialele pentru eliberarea Autorizaţiei de folosinţă specială a apei  

(AFSA) pentru  1 întreprindere şi DLA pentru 1 întreprindere . 

 

De acordat: 

 consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu. 

 

Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii. 

 

 

 

 

Şeful Inspectoratului                                                 Grigore  PRISĂCARU 
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