
M  I  N  I  S  T  E  R  U  L
MEDIULUI

AL REPUBLICII MOLDOVA

INSPECTORATUL ECOLOGIC
 DE STAT

MD 2005 mun.Chişinău, str.Cosmonauţilor 9
tel. 22-69-41, 21-16-21, tel/fax  22-69-15

E-mail: ies@mediu.gov.md

M И Н И С Т Е Р С Т В О
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

MD 2005 мун.Кишинэу, ул.Космонавтов 9
тел. 22-69-41, 21-16-21, тел/факс  22-69-15

E-mail: ies@mediu.gov.md

____10.09.2010______ nr. __1228__________ ┌ ┐

La nr. _______________ din_______________

┌ ┐

Informaţie
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat

şi a subdiviziunilor sale teritoriale (10.09.10-17.09.10)

Rezumat al activităţii pe Inspectorat.

Realizări mai importante din activitatea de bază:
- au fost întocmite 292 acte de control;
- au fost întocmite 132 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 41 976 lei, serviciile achitate  constituie

53 988 lei;
În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă au fost

efectuate 44 raiduri de salubrizare în primării şi localităţi.
Pentru contracararea braconajului şi tăierilor ilicite în această săptămînă s-au

efectuat 40 raiduri de antibraconaj .

Alte activităţi au fost realizate în volum deplin pe măsura adresărilor
beneficiarilor sau petiţionarilor fără întîrziere.

• În această perioadă s-au eliberat:
- 27 autorizaţii  de tăiere a arborilor;
- 21 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 2 autorizaţii  de folosinţă specială a apei;
- 16 avize  ale expertizei ecologice de stat.

• Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 9 proiecte de execuţie.
• S-a participat în lucru a 31 comisii de selectare a terenurilor pentru

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 5 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.

• Au fost examinate şi s-a răspuns la 14  petiţii parvenite în structurile IES în
formă de plîngeri şi semnale.
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Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat,

Au examinat:
• la data de 14.09.2010, cu deplasare la faţa locului petiţia unui grup de locuitori din

or. Rezina,  cu privire la verificarea ocupării unui sector al malului r.Nistru de către
cet.M.Cuţ;

• la data de 15.09.2010, cu deplasarea la faţa locului, în s.Lalova,  rl.Rezina,
legalitatea efectuării lucrărilor de construcţie a cheiului pentru parcarea navelor  în
r.Nistru;

• la data de 14.09.2010, eficacitatea controlului privind indicii de activitate a
Agenţiei Ecologice Chişinău;

• materialele şi au eliberat autorizaţie de tăiere a arborilor pentru primăria Stăuceni,
mun. Chişinău;

• cererea parvenită în adresa IES din partea bazei de odihnă „Monolit” referitor la
autorizarea tăierilor de igienă a unor arbori de pe teritoriul acestei baze, situate în
parcul „Nistrean”, Vadul lui Vodă şi a fost eliberată autorizaţia respectivă.

• şi prezentat Ministerului Mediului materialele referitor la Legea nr.163 din
09.07.10 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

• proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul atmosferic
(ELA) şi au fost eliberate Autorizaţiile de emisii pentru întreprinderile:
         1. Fabrica de zahăr din or. Donduşeni.

2. S.R.L. „Malion-Com” s. Lozova, r-nul Străşeni.
3. S.R.L. „Romalin-Grup” s. Vărzăreşti, r-nul Nisporeni.

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) 9 proiecte de
execuţie:

1. „Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apă a Cooperativei Agricole
„BASAN-AGRO”, or. Cimişlia” al CAIPS „BASAN-AGRO”,

2. „Aprovizionarea sectorului locativ din s. Sipoteni, r-nul Călăraşi”, primăria comunei
Sipoteni;

3. „Aprovizionarea cu apă  a s. Sipoteni, r-nul Călăraşi”, primăria comunei Sipoteni;
4. „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;

5. „Centrul medical din str. Andrei Doga, 24, mun. Chşinău” al S.R:L. „Health Forever
Internaţional”;

6. „Reconstrucţia staţiei de epurare şi canalizare în s. Chetrosu, r-nul Anenii Noi”,
primăria comunei Chetrosu;

7. „Aprovizionarea cu apă a agenţilor economici şi populaţiei,  s. Meleşeni, r-nul
Călăraşi”, primăria satului Meleşeni;

8. „Uzina de producere a construcţiilor metalice din or. Vatra, mun. Chişinău” a S.R.L.
„Liga-2”;
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9. „Protecţia împotriva inundaţiei sectoarelor separate a or. Căuşeni, s.

Zaim, r-nul Căuşeni, s. Purcari, r-nul Ştefan Vodă, s. Mereni, r-nul Anenii Noi” al
S.A. „Aqua-Prut”.

Au fost eliberate 2 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie:

1. „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”;

2.  „Protecţia împotriva inundaţiei sectoarelor separate a or. Căuşeni, s. Zaim, r-nul
Căuşeni, s. Purcari, r-nul Ştefan Vodă, s. Mereni, r-nul Anenii Noi” al S.A.
„Aqua-Prut”.

A fost eliberată Autorizaţia de folosinţă specială a apei pentru  întreprinderea mixtă
„Sudzucker Moldova” S.A. din or. Făleşti.

Au întocmit scrisoarea de răspuns a  Ministerului Mediului privind petiţia dlui Prodan
Ion din str. M. Sadoveanu, 28, ap.59, or. Orhei referitor la urgentarea coordonării de către
Inspecţia Ecologică Orhei a  terenului pentru amplasarea unui magazin comercial „Casa
Gospodarului” în or. Orhei.

Au participat:
• la emisiunea de la  Radioul Naţional cu  tematica „În oraş fără automobilul meu”;
• pe data de 14.09.10 în grupul comisiei de control a Agenţiei Ecologice Chişinău cu

privire la verificarea corectitudinii calculelor plăţii pentru poluarea mediului,
serviciilor prestate, eliberarea autorizaţiilor de emisii a poluanţilor în atmosferă,
autorizaţiilor de folosinţă specială a apei, avizelor expertizei ecologice de stat.

Au pregătit:
• răspuns la petiţia unui grup de locuitori din s.Odaia, com.Şişcani, rl.Nisporeni cu

privire la incomodităţile de trai cauzate de la deversările de dejecţii de la ferma de
porcine a dlui Vasilică Victor;

• răspuns la petiţia dlui G.Galerschi, locuitori din s.Brăicau, com.Sudarca,
rl.Donduşeni în vederea incomodităţilor de trai cauzate de la scurgerile apelor de
ploaie din livada cet.Vasile Cubei şi depozitării deşeurilor in fişia de protecţie;

• răspuns dlui M.Mîţu din com.Tohatin, privind  informaţia referitor la distanţele la
care poate fi săpată fîntăna de canalizare de la fîntîna de mină;

• răspuns dlui G.Galerschi, locuitori din s.Brăicau, com.Sudarca, rl.Donduşeni
privind informaţia referitor la mărimea fondului prezidenţial şi cota pentru
r.Donduşeni;

• răspuns dlui P.Chirilă referitor la documentaţia în care sunt prevăzute taxele
percepute de Ministerul Mediului şi instituţiile subordonate.

Au efectuat:
• deplasări în or.Rezina şi rl.Rezina, s.Lalova;
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• un control complex la compartimentul activitatea

Agenţiei Ecologice Chişinău. Rezultatele, concluziile şi recomandările au fost
expuse în raportul detailat prezentat şefului IES;

• în perioada  11 – 12 septembrie,  un raid în raioanele Ialoveni şi Criuleni, în
vederea depistării şi contracarării cazurilor de braconaj şi tăieri ilicite. Astfel au
fost întocmite 2 procese-verbale cetăţenilor Ciobanu Gheorghe pentru tăierea
ilicită a 25 arbori, cu aplicarea unei amenzi de 1000,0 lei, prejudiciul fiind de
4450,32 lei şi Ceban Iurie pentru faptul transportării masei lemnoase fără acte
legale de provenienţă, cu aplicarea unei amenzi de 200,0 lei;

• la data de 13 septembrie, conform unui apel telefonic, a fost efectuată o ieşire în
teren, şi anume în raionul Hînceşti, satul Crasnoarmeiscoie, unde s-a depistat
faptul tăierii ilicite a unui număr de 36 arbori de specia nuc comun, din fîşia de
protecţie a cîmpurilor agricole. Cet. Revenco Dorian pe faptul dat a fost
întocmit proces-verbal cu aplicarea unei amenzi de 1000,0 lei. Prejudiciul
cauzat mediului este de 9477,30 lei. Totodată, pentru faptul transportării masei
lemnoase fără acte legale de provenienţă dlui Furdui Gheorghe i s-a întocmit
proces-verbal fiindu-i aplicată amenda de 200,0 lei.

Activitatea preconizată pentru (17.09.10 - 24.09.10)

Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat 18 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.  „Staţia de deservire tehnică cu spălătorie auto în com. Stăuceni, mun. Chişinău” a
Persoanei fizice Arcan Denis;

4.  „Forarea şi utilarea sondei arteziene din s. Micleşti, r-nul Criuleni” al Întovărăşirii
Pomicole „Lîngă iaz”;

5. „Staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din str. Alexandru cel
Bun, nr.248, or. Călăraşi, traseul Ungheni-Chişinău, dreapta” al S.A. „Transcon-M”;

6. „Grup de garaje pentru automobile în componenţa Cooperativei de Construcţie a
garajelor nr.13 din str. I. Franco, or. Bălţi” al „CCG nr.13”;

7.  „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;

8.  „Camere frigorifice din s. Meleşeni, r-nul Călăraşi” al Cooperativei Agricole de
Întreprinzător „Legumicola-Meleşti”;

9.  „Bază de odihnă cu amplasarea construcţiilor capitale şi uşoare pe malul drept al
bazinului de acumulare Ghidighici, or. Vatra” al S.R.L. „Interactivitate”;

10.„Construcţia sondei arteziene şi reţelei de apeduct din com. Putinţei, r-nul Orhei”,
primăria comunei Putinţei.
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11.„Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apă a Cooperativei

Agricole „BASAN-AGRO”, or. Cimişlia” al CAIPS „BASAN-AGRO”,
12.„Aprovizionarea sectorului locativ din s. Sipoteni, r-nul Călăraşi”, primăria comunei

Sipoteni;
13.„Aprovizionarea cu apă a s. Sipoteni, r-nul Călăraşi”, primăria comunei Sipoteni;
14.„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;

15.„Centrul medical din str. Andrei Doga, 24, mun. Chşinău” al S.R.L. „Health Forever
Internaţional”;

16.„Reconstrucţia staţiei de epurare şi canalizare în s. Chetrosu, r-nul Anenii Noi”,
primăria comunei Chetrosu;

17.„Aprovizionarea cu apă a agenţilor economici şi populaţiei s. Meleşeni, r-nul
Călăraşi”, primăria satului Meleşeni;

18.„Uzina de producere a construcţiilor metalice din or. Vatra, mun. Chişinău” a S.R.L.
„Liga-2”.

De examinat:

• Solicitarea Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale privind propunerile
la „Planul tematic de elaborare a documentelor normative în domeniul
construcţiilor pe anul 2011”.

• Adresarea primăriei or. Sîngera  privind necesitatea coordonării de către
Inspectoratul Ecologic de Stat, sau instituţiile subordonate, a proiectului de
separare a terenului aferent complexului industrial – fabrica de carton din or.
Sîngera.

• Solicitarea Direcţiei Generale Teritoriale Cahul a Centrului pentru Combaterea
Crimelor Economice şi Corupţiei al R. M. cu privire la  actele normative pentru
autorizarea unor genuri de construcţii.

• Porunca Guvernului Republicii Moldova cu privire la finanţarea lucrărilor de
finisare a tronsonului de cale ferată Cahul-Giurgiuleşti.

• Normativele de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul atmosferic (ELA) şi
eliberarea Autorizaţiilor de emisii pentru întreprinderile:

1. Î.S. „Calea ferată din Moldova”.
2. S.A. „Produse Cerealiere” din or. Bălţi.
3. S.A „Apă-Cnal Chişinău”.

•  materialele parvenite în adresa IES pentru autorizarea tăierilor de produse
principale, în cadrul primăriei Zăbriceni, raionul Edineţ;

• materialele parvenite în adresa IES pentru autorizarea tăierilor de produse
principale, în cadrul primăriei Hîjdieni, raionul Glodeni.

De pregătit:
• răspuns la plîngerea dlui C.Zgerea, locuitor din s.Burlaceni, rl. Cahul în vederea

defrişării a 15 nuci şi depozitarea deşeurilor în prejma izvorului;
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• răspuns dnei G.Lungu, locuitoare din str.Rîndunele, 2 or.Chişinău, la

petiţie în vederea incomodităţilor de trai cauzate de la scurgerele apelor uzate
menajere din gospodăria vecinei din str.Costeşti,12 or.Chişinău;

• răspuns Aparatului Parlamentului R.Moldova referitor la petiţia locuitorilor din
or.Drochia în vederea scurgerilor de ape uzate de producere de la fabrica de
brînzeturi, SRL „Met SA Produse Impex”.

De participat:
• la desfăşurarea acţiunii „În oraş fără automobilul meu”;
• la orele ecologice în instituţiile de învăţământ cu tematica „În oraş fără

automobilul meu”.

De efectuat
• 1-2 raiduri în vederea depistării şi contracarării cazurilor de braconaj şi tăieri

ilicite.

De acordat:
• consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu.

Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii.

Şeful Inspectoratului  Grigore PRISĂCARU

Ex.D.Osipov, 22 69 15




