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Informaţie
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat
şi a subdiviziunilor sale teritoriale (10.12.10-17.12.10)

Rezumat al activităţii pe Inspectorat.
Realizări mai importante din activitatea de bază:
- au fost întocmite 317 acte de control;
- au fost întocmite 103 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 45494 lei, serviciile achitate
constituie 36848 lei;
În contextul activităţilor de salubrizare a localităţilor în această săptămînă au
fost efectuate 21 raiduri de salubrizare în primării şi localităţi.
Direcţiile şi secţiile Aparatului central IES au totalizat activitatea pentru
anul 2010 în format de rapoarte.
Alte activităţi au fost realizate în volum deplin pe măsura adresărilor
beneficiarilor sau petiţionarilor fără întîrziere.
 În această perioadă s-au eliberat:
- 53 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 31 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 19 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 2 autorizaţie de folosinţă specială a apei;
 Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 9 proiecte de
execuţie.
 S-a participat în lucru a 34 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 26 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
 Au fost examinate şi s-a răspuns la 9 petiţii parvenite în structurile IES
în formă de plîngeri şi semnale.
Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat,

Au examinat:

semnalul referitor la repartizarea loturilor de teren de către primăria Durleşti
în ZPS a afluentului stîng al r. Durleşi din or Durleşti, mun. Chişinău;

şi pregătit avize la 4 materiale de modificare a categoriei terenului;

şi pregătit aviz la proiectul de Hotărâre a Guvernului cu privire la casarea
plantaţiilor perene în anul 2010;

şi pregătit aviz la proiectul de Hotărâre a Guvernului cu privire la schimbul
şi modificarea categoriei destinaţiei a unor terenuri;

13 dosare a produselor de uz fitosanitar;

şi pregătit răspuns la cererea prealabilă a Asociaţiei de Femei „Marinimia”,
adresată Guvernului, referitor la starea ecologică a poligonului de deşeuri
menajere solide din com. Ţînţăreni, rl Anenii Noi;

materialele şi eliberat autorizaţie pentru tăieri de conservare şi tăieri de
înrijire şi conducere a arboretelor, reprezentate de degajări pe o suprafaţă
totală de 1,6 ha, Şcolii Profesionale Cucuruzenii de Sus, raionul Orhei;

materialele şi eliberat autorizaţie pentru tăieri de conservare şi tăieri de
înrijire şi conducere a arboretelor, reprezentate de curăţiri pe o suprafaţă
totală de 12,1 ha, primăriei comunei Rezeni, raionul Ialoveni;

materialele şi eliberat autorizaţie pentru defrişarea arborilor avariaţi de pe
teritoriul bazei de odihnă „Sălcioara” din Parcul Nistrean al AGSV;

materialele şi eliberat autorizaţie pentru tăieri de îngrijire şi conducere a
arboretelor, reprezentate de curăţiri pe o suprafaţă de 5,0, ha primăriei
comunei Larga Nouă, raionul Cahul;

materialele şi eliberat autorizaţie pentru tăieri de conservare (suplimentare
pentru 2010) pe o suprafaţă totală de 14,5 ha ÎSS „Comrat” a Agenţiei
„Moldsilva”;

materialele şi eliberat autorizaţie pentru tăieri de îngrijire şi conducere a
arboretelor, reprezentate de curăţiri pe o suprafaţă de 4,0 ha, primăriei
satului Andruşul de Jos, raionul Cahul;

şi prezentat comentariile cu privire la Directiva UE privind emisiile
industriale şi Planul de Acţiune pentru implementarea acestei Directive în
RM la Ministerul Mediului, Direcţia Analiză Monitorizarea şi Evaluare a
Politicilor.
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. „Reţelele exterioare de canalizare şi staţia de epurare a apelor reziduale de tip
„Topaz” pentru grădiniţa de copii „Andrieş”, s.Hagimus, r-nul Căuşeni”,
primăria s. Hagimus ;
2. „Staţia de alimentare a automobilelor cu gaz lichefiat în s. Sireţi, r-nul
Străşeni. Reconstrucţie” al S.R.L. „Vionpetrol Grup”;
3. „Reţelele de canalizare şi staţie de epurare a obiectelor sociale în s. Lozova, rnul Străşeni”, primăria s. Lozova;
2

4. „Reparaţia capitală a podului de şosea peste r. Ghidighici din s. Ghidighici”,
primăria s. Ghidighici;
5. „Staţie de alimentare cu gaz lichefiat lângă s. Cruglic, r-nul Criuleni.
Reconstrucţie” al S.R.L. „Goiana Petrol Co”;
6. „Hotel (S+P+4E+2M) în limita apartamentelor 23,24 şi 25 din str. Sfatul Ţării,
17, or. Chişinău” al persoanei fizice Cebotari Sergiu;
7. „Centru de testare a automobilelor din str. Strîi,17, mun. Bălţi” al persoanei
fizice Alexandru Cudreaşov;
8. „ Complex de păstrare şi prelucrare a peştelui din str. Uzinelor, 21, or.
Chişinău” al S.R.L. „Telemar”;
9. „Valorificarea zăcământului de nisip pentru construcţii „Isacova”, r-nul Orhei
şi recultivarea carierei” al S.R.L „Pietrişcom”.
Au fost eliberate:
 10 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie:
1. „Gazoductul de presiune joasă, conectarea şi reutilarea la gaze naturale a centralei
termice autonome a spitalului de psihiatrie din mun. Bălţi”, Ministerul Sănătăţii;
2. „Auditul ecologic al minisecţiei de prelucrare a pieilor de vite mici a S.R.L. „Deri
Cristal” din or. Comrat” al S.R.L. ”Deri Cristal”;
3. „Remiză de pompieri şi salvatori (4 automobile) din cadrul Portului Internaţional
Liber „GUIRGIULEŞTI” al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale a
Ministerului Afacerilor Externe”;
4. „Iaz acumulator de apă pe terenul Dnei Liza Marina Andrei com. Fîrladeni, r-nul
Căuşeni” al persoanei fizice Liza Marina Andrei;
5. „Staţia de spălat automobile din construcţii uşoare din str. Jubiliară,2/2, or. CiadîrLunga ” al persoanei fizice G.Kadîn;
6. „Staţia de alimentare cu produse petroliere or. Lipcani, str. Libertăţii,38, r-nul
Briceni” al S.R.L. „Petrol Market”;
7. „Staţia de alimentare a automobilelor cu produse petroliere, gaz lichefiat
hidrocarburant şi gaz comprimat lîngă s. Cişmea, r-nul Orhei „Reconstrucţie” al
S.R.L. „Modern Gaz”;
8. „Valorificarea zăcământului de nisip pentru construcţii „Ciobîrciu” şi recultivarea
terenurilor s. Ciobîrciu, r-nul Ştefan Vodă” a Î.Î. „Noroc”,
primăria s. Ciobîrciu ;
9. „Poligonul de depozitare a deşeurilor menajere pentru or. Drochia.”, primăria or.
Drochia;
10. „Staţia de alimentare cu gaz lichefiat la staţia de alimentare cu combustibil nr.56
din or. Basarabească, str. Muncii” al S.A. „Tirex-Petrol”.
Au întocmit:
 şi prezentat o informaţie la Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti cu
privire la reglementarea pescuitului industrial/comercial pe lacul Ghidighici;
 şi prezentat Avizul cu nr. 1634 din 13.12.2010 al Î.Î. ”Gheorghiţă Victor” din
s. Mihaileni, r-nul Briceni cu privire la activitatea de exploatare a fântânii
arteziene şi îmbuteliere a apei minerale „Salvia” pentru obţinerea Licenţei de
activitate;
 şi prezentat Avizul Ministerului Mediului cu nr. 1666 din 17.12.2010 la
Studiul de fezabilitate „Punerea în siguranţă şi reabilitare a amenajărilor de la
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Nodul Hidrotehnic „Stînca-Costeşti”,
elaborat de S.C.”AQUAPROIECT”
S.A. din Bucureşti;
 6 procese-verbale dintre care, cinci pe cazul circulaţiei masei lemnoase fără
acte legale de provenienţă art. 142 alin.2 CC al RM (contravenienţi: Vicol
Vasile, Rogote Pavel, Hatman Sergiu, Buhna Ion, Gorea Gheorghe) şi unul pe
faptul încălcarii prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului cinegetic art.128 alin.2 CC al RM (contravenient - Anton Mihail),
fiindu-le aplicate amenzi în mărime de 2000 lei.
Au participat:
 la 09.12.2010 în şedinţa, organizată în incinta Ministerului Mediului cu privire
la prezentarea Raportului privind evaluarea costurilor pentru adaptarea parţială
la Directivele de mediu şi în special la Directiva privind deşeurile;
 la 10.12.2010 la Conferinţa de totalizare a activităţilor Proiectului GEF/WB
TF055875 „Managementul şi distrugerea stocurilor de Poluanţi Organici
Persistenţi”;
 la seminarul „Proiectarea, construirea, exploatarea bazinelor de apă”, convocat
de Ministerul Mediului;
 la şedinţa de lucru a Ministerului Mediului cu privire la modificarea şi
complectarea Codului subsolului.
Au pregătit:
 informaţie pentru SIS în vederea pericolului deservirii din partea transnistreana
a colectorului de canalizare din r-l Criuleni.
Au efectuat:

un control ecologic, în comun cu AE Chişinău, la SRL „Adaos” şi au
întocmit un act de control.
Activitatea preconizată pentru (17.12.10 – 24.10.10)
Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat 16 proiecte de execuţie
şi, după caz, de eliberat avizele respective :
1.

2.
3.
4.
5.

„Cheiul Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti” al Î.C.S. „Danube Logistics”
S.R.L (examinarea este stopată pînă la prezentarea avizului Serviciului
Piscicol);
„Tabără de odihnă pentru copii cu 160 locuri în com. Ruseştii Noi, raionul
Ialoveni”, primăria s. Ruseştii Noi;
„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 lîngă s. Oxentea, r-nul Dubăsari” al S.R.L. „Goiana Petrol
Co”;
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6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

„Alimentarea cu apă potabilă a părţii centrale şi de jos a s. Corjova, r-nul
Criuleni”, primăria s. Corjova;
„Forarea sondei arteziene şi construcţia apeductului s. Meleşeni, r-nul
Răşcani”, primăria s. Meleşeni;
„Reţelele exterioare de canalizare şi staţia de epurare a apelor reziduale de tip
„Topaz” pentru grădiniţa de copii „Andrieş” , s.Hadimuş, r-nul Căuşeni” ,
primăria s. Hadimuş;
„Staţia de alimentare a automobilelor cu gaz lichefiat în s. Sireţi, r-nul
Străşeni. Reconstrucţie” al S.R.L. „Vionpetrol Grup”;
„Reţelele de canalizare şi staţie de epurare a obiectelor sociale în s. Lozova,
r-nul Străşeni” , primăria s. Lozova;
„Reparaţia capitală a podului de şosea peste r. Ghidighici din s. Ghidighici”,
primăria s. Ghidighici;
„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;
„Centru de testare a automobilelor din str. Strîi,17, mun. Bălţi” al persoanei
fizice Alexandru Cudreaşov;
„ Complex de păstrare şi prelucrare a peştelui din str. Uzinelor, 21, or.
Chişinău” al S.R.L . „Telemar”;
„Valorificarea zăcământului de nisip pentru construcţii „Isacova”, r-nul Orhei
şi recultivarea carierei” al S.R.L. „Pietrişcom”

La fel avem de examinat şi dat răspuns la petiţia parvenită de la S.A. „Apă Canal
Chişinău” referitor la eliberarea autorizaţiilor de folosinţa specială a apei.
De participat:
 la seminarul „Consiliul Bazinal Cubolta”;
 în comisia de inspectare la SA „Floreni”, r-l Anenii Noi.

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
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