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Informaţie
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat
şi a subdiviziunilor sale teritoriale (17.12.10-24.12.10)

Rezumat al activităţii pe Inspectorat.
Realizări mai importante din activitatea de bază:
- au fost întocmite 266 acte de control;
- au fost întocmite 54 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 57 198 lei, serviciile achitate
constituie 53 635 lei;
În contextul activităţilor de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 4 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:
- 29 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 24 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 25 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 8 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
 Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 8 proiecte de
execuţie.
 S-a participat în lucru a 30 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 16 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
 Au fost examinate şi s-a răspuns la 24 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale.

Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat,
Au examinat:
 petiţia cu privire la incomodităţile de trai provocate de arderea deşeurilor
vegetale din localitatea Ulmu, r-l Ialoveni. Arderi ale resturilor vegetale nu
s-au depistat la moment. Proprietarii caselor de locuit din vecinătate, dnii
V. Stoncu şi A. Vîrlan au fost atenţionaţi de faptul neadmiterii arderii
resturilor vegetale şi deşeurilor de orice natură. Primarului com. Ulmu, prin
actul de control nr. 026861 din 01.12.2010 i-au fost prescrise indicaţii
obligatorii în vederea lichidării gunoiştilor stihiinice şi neadmiterea arderii
acestora în localitate şi extravilanul acesteia;
 materialele şi eliberat autorizaţie pentru tăieri de regenerare şi tăieri de
îngrijire şi conducere a arboretelor reprezentate de curăţiri pe o suprafaţă
totală de 4,4 ha primăriei satului Limbenii Vechi, raionul Glodeni;
 materialele şi eliberarat autorizaţie pentru defrişarea a 6 arbori avariaţi de pe
strada Clumna colţ cu strada T. Ciorbă Asociaţiei pentru gospodărirea
spaţiilor verzi;
 materialele şi eliberat autorizaţie pentru tăieri diverse (suplimentare pentru
2010), pe o suprafaţă totală de 1,3 ha,
ÎSS „Chişinău” a Agenţiei
„Moldsilva”;
 materialele şi eliberat autorizaţie pentru tăieri de igienă de pe teritoriul
Spitalului Clinic de Psihiatrie or. Codru, mun. Chişinău;
 şi pregătit răspuns la demersul Guvernului nr.1469-1754/3 din 13.12.2010
privind situaţia la depozitele raionale de păstrare a pesticidelor inutilizabile
şi interzise;
 materialele şi perfectat răspunsul S.A. ”Apă Canal Chişinău” privind
legalitatea eliberării autorizaţiei de folosinţă specială a apei (AFSA) de către
Agenţia Ecologică Chişinău la „Adaos” S.R.L. (Anularea Autorizaţiei AFSA
cu nr. de înregistrare 542-01-08/3-34 din 15.10.2010 prin Ordinul IES nr.
122 din 20.12.2010);
 materialele şi perfectat răspunsul cu nr. 1704 din 22.12.2010 la adresarea
dlui Cebotari Grigore (mun. Chişinău, com. Ciorescu, str. Ştefan cel Mare,
7) cu privire la încălcarea dreptului de proprietate a bunului imobil la
rezervorul de apă amplasat pe teritoriul perimetrului minier al Î.Î. ”Daniela
Chimac”;
 materialele şi perfectat răspunsul cu nr. 1685 din 20.12.2010 la adresarea
S.R.L.
” Diamos Agro” din s. Egoreni, r-nul Soroca cu privire la
confirmarea autenticităţii Avizului EES la proiectul de execuţie „Exploatarea
zăcământului de gresie „Nistru”;
 şi pregătit avize la 3 materiale de modificare a categoriei terenului;
 şi pregătit aviz la un Proiect de Hotărâre a Guvernului „Cu privire la
schimbul şi modificarea categoriei destinaţiei a unor terenuri”;
 şi avizat 15 dosare a produselor de uz fitosanitar;

 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberate Autorizaţiile AEPA de emisii respective pentru
8 întreprinderi:
1. Spălătoria auto a „Modem” S.R.L. din str. Grenoble,114, mun.
Chişinău;
2. Minibrutărie a Î.Î.”Fomov Stepan” din s. Gurceni, r-nul Nisporeni;
3. SAC nr. 35 a Î.C.S.”Bemol Retail” SRL din şos. Hănceşti 165/2, mun.
Chişinău;
4. SAC nr. 37 a Î.C.S.”Bemol Retail” SRL din şos. Munceşti, mun.
Chişinău;
5. Spălătorie auto a S.C.”Golates” SRL din str. Suveranităţii, 17, or.
Nisporeni;
6. Moara de macinat grîu a „Miaco-Lux” SRL din s. Gureni, r-nul
Nisporeni;
7. SACG nr. 74 din s. Vărzăreşti, r-nul Nisporeni a Î.C.S.”Lukoil
Moldova”;
8. SACG a S.C.”Basapetrol” SRL din s. Selişte, 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) 8 proiecte de execuţie:
1. „Reconstruirea clădirii existente (bloc A) cu extindere (bloc B), construirea
unei săli sportive şi a unui cămin din str. N.dimo, 22, or. Durleşti, mun.
Chişinău” al liceului teoretic „ORIZONT”;
2. „Staţia de alimentare cu gaz lichefiat la staţia de alimentare cu combustibil
nr.66 din or. Otaci, str. Ştefan cel Mare, r-nul Ocniţa” al „Tirex Petrol” S.A.;
3. „Secţia de curăţare chimică a hainelor din str. Bucureşti, 98, mun. Chişinău” al
„TCI Consalting”s.R.L.;
4. „Evaluarea impactului asupra mediului înconjurător a Concepţiei de proiect:
”Lucrările de menţinere a şenalului navigabil pe sectorul fluviului Nistru, km
346,2-356,0 de la estuar” al „Navatur-service” S.R.L.;
5. „Staţie de alimentare cu combustibil şi staţie de alimentare cu gaz lichefiat dn s.
Ratuş, r-nul Criuleni” al „Texco Impex”S.R.L.;
6. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din s. Taxobeni, r-nul
Făleşti” al „Sinbad” S.R.L.;
7. „Colectarea, depozitarea şi prelucrarea deşeurilor menajere solide (materie
primă secundară) în s. Goian, mun. Chişinău” al „Vilagos” S.R.L.;
8. Forarea sondei pentru aprovizionarea cu apă a G.Ţ. „Chiperi Andrei” din s.
Chircăeşti, raionul Căuşeni, al G.Ţ. „Chiperi Andrei”.
Au fost primite materialele pentru examinare şi eliberare a autorizaţiei de folosinţă
specială a apei (AFSA) pentru 1 întreprindere:

- Fabrica de producere a apei minerale „Gura Căinarului” şi băuturi
răcoritoare din s. Gura Căinarului, raionul Floreşti a S.R.L. „Rusnac –
Moldaqua”.
Au fost eliberate:
 11 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie:
 „Reţelele de canalizare şi staţia de epurare în s. Andruşul de Jos, r-nul
Cahul”, primăria s. Andruşul de Jos;
 „Reconstrucţia secţiilor de tipar flexografice şi de producere a
peliculei” al
Î.M. ”Sanin” S.R.L., or. Durleşti”;
 „Staţia de alimentare a automobilelor cu produse petroliere şi gaz
lichefiat
hidrocarburant lângă s. Oxentea, r-nul Dubăsari” al
S.R.L. „Goiana Petrol
Co”;
 „Alimentarea cu apă potabilă a părţii centrale şi de jos a s. Corjova, rnul
Criuleni”, primăria s. Corjova;
 „Reţelele exterioare de canalizare şi staţia de epurare a apelor
reziduale de tip „Topas” pentru grădiniţa de copii „Andrieş”
s.Hagimuş, r-nul Căuşeni”
primăria s. Hagimuş;
 „Staţia de alimentare a automobilelor cu gaz lichefiat în s. Sireţi, r-nul
Străşeni. Reconstrucţie” al S.R.L. „Vionpetrol Grup”;
 „Staţie de alimentare cu gaz lichefiat lângă s. Cruglic, r-nul Criuleni.
Reconstrucţie” al S.R.L. „Goiana Petrol Co”;
 „Hotel (S+P+4E+2M) în limita apartamentelor 23,24 şi 25 din str.
Sfatul Ţării, 17, or. Chişinău” al persoanei fizice Cebotari Sergiu;
 „Complex de păstrare şi prelucrare a peştelui din str. Uzinelor, 21, or.
Chişinău” al S.R.L . „Telemar”;
 „Reparaţia capitală a podului de şosea peste rîul Ghidighici din s.
Ghidighici”, primăria s. Ghidighici;
 „Staţia de alimentare cu gaz lichefiat la staţia de alimentare cu
combustibil nr.66 din str. Ştefan cel Mare, or. Otaci, r-nul Ocniţa” al
„Tirex Petrol” S.A.
Au pregătit:
 informaţie referitor la măsurile prevăzute în Programul „Siguranţa traficului
rutier” pînă în anul 2014.
Au monitorizat:
 evaluarea surselor de poluare cu impact sporit asupra mediului;
 informaţia referitor la funcţionarea staţiilor de testare a transportului auto.
Au participat:
 la seminarul „Consiliul Bazinal Cubolta”;
 la şedinţa de lucru pentru determinarea schemei optime a epurării biologice a
apelor reziduale, or. Cricova, mun. Chişinău.

Au întocmit:
 2 procese-verbale, dintre care unul pe cazul tăierii ilegale a arborilor şi
arbuştilor art. 122 alin.1 CC al RM (contravenient, Botezatu Petru) şi altul
pe faptul încălcarii prevederilor actelor normative privind folosirea şi
protecţia fondului cinegetic art.128 alin.2 CC al RM (contravenient, Zaharia
Veaceslav) fiindu-le aplicate amenzi în mărime de 2000 lei, prejudiciul
cauzat mediului constituie 380 lei.
Activitatea preconizată pentru (27.12.10 - 31.12.10)
Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat 17 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. „Forarea sondei arteziene şi construcţia apeductului s. Mihaileni, r-nul
Răşcani”, primăria s. Mihaileni;
4. „Reparaţia capitală a podului de şosea peste r. Ghidighici din s. Ghidighici”,
primăria s. Ghidighici;
5. „Centru de testare a automobilelor din str. Strîî,17, mun. Bălţi” al persoanei
fizice Alexandru Cudreaşov;
6. „Valorificarea zăcământului de nisip pentru construcţii „Isacova”, r-nul
Orhei şi
recultivarea carierei” al S.R.L. „Pietrişcom”;
7. „Reţelele de canalizare şi staţie de epurare a obiectelor sociale în s. Lozova,
r-nul Străşeni”, primăria s. Lozova;
8. „Centru de testare a automobilelor din str. Strîî,17, mun. Bălţi” al persoanei
fizice Alexandru Cudreaşov;
9. „Valorificarea zăcământului de nisip pentru construcţii „Isacova”, r-nul
Orhei şi recultivarea carierei” al S.R.L „Pietrişcom”;
10. „Reconstruirea clădirii existente (bloc A) cu exindere (bloc B), construirea
unei săli sportive şi a unui cămin din str. N.Dimo, 22, or. Durleşti, mun.
Chişinău” al liceului teoretic „ORIZONT”;
11. „Staţia de alimentare cu gaz lichefiat la staţia de alimentare cu combustibil
nr.66 din or. Otaci, str. Ştefan cel Mare, r-nul Ocniţa” al „Tirex Petrol” S.A.;
12. „Secţia de curăţare chimică a hainelor din str. Bucureşti, 98, mun. Chişinău”
al „TCI Consalting” S.R.L.;
13. „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.;
14. „Staţie de alimentare cu combustibil şi staţie de alimentare cu gaz lichefiat
dn s. Ratuş, r-nul Criuleni” al „Texco Impex”S.R.L.;

15. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din s. Taxobeni,
r-nul Făleşti” al „Sinbad” S.R.L.;
16. „Colectarea, depozitarea şi prelucrarea deşeurilor menajere solide (materie
primă secundară) în s. Goian, mun. Chişinău” al „Vilagos” S.R.L.;
17. „Forarea sondei pentru aprovizionarea cu apă a G.Ţ. „Chiperi Andrei” din s.
Chircăeşti, raionul Căuşeni”, al G.Ţ. „Chiperi Andrei”.
La fel avem de examinat:
 şi de întocmit AFSA pentru 1 întreprindere:
- Fabrica de producere a apei minerale „Gura Căinarului” şi băuturi
răcoritoare din s. Gura Căinarului, raionul Floreşti a S.R.L. „Rusnac –
Moldaqua”.
De participat:
 în comisia de lucru la SA „Floreni”, r-l Anenii Noi;
 în comisia de lucru la recepţia finală a reţelelor de canalizare din or. Vadul
lui Vodă, mun. Chişinău.
De acordat:
 consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu.
Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii.

Şeful Inspectoratului

Ex. D.Osipov
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