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Informaţie 

privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat 

şi a subdiviziunilor sale teritoriale (12.03.11-18.03.11) 

 

Rezumat al activităţii pe Inspectorat. 
 

  Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite  416 acte de control; 

- au fost întocmite 191 procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de 82 251 lei, serviciile achitate  

constituie 87 453 lei; 

În contextul acţiunilor  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate 43  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: 

- 41 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

- 13 avize  ale expertizei ecologice de stat;  

- 2  autorizaţii de folosinţă specială a apei; 

 Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 7  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 41 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 6 comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 38  petiţii parvenite în structurile 

IES în formă de plîngeri şi semnale. 
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Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat, 

 

Au examinat: 

 în comun cu Inspecţia Ecologică Soroca, plîngerea cet. V. Tarasiuc referitor 

la legalitatea activităţii firmei „Oclanda Agro” SRL din sat. Oclanda, rl 

Soroca; 

 materialele primăriei satului Beştemac, r-nul Leova, cu eliberarea 

ulterioară a autorizaţiei pentru tăieri de curăţire a arborilor din conturul nr. 

249, pe o suprafaţă de 2,46 ha, cu obţinerea unui volum de 11,0 m
3 

masă 

lemnoasă;  

 materialele Î.M. „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” şi eliberat 

autorizaţia de tăiere prin defrişare, curăţire, renovare a arborilor din 

teritoriul bazei de odihnă Locomotiv, or. Vadul lui Vodă, cu obţinerea unui 

volum de 35,68 m
3 
masă lemnoasă;  

 materialele Spitalului Clinic „Sfînta Treime” şi eliberat autorizaţia pentru 

tăieri de igienă a arborilor din str. A. Russo, 11, cu obţinerea unui volum 

de 8,0 m
3 
masă lemnoasă.  

 materialele Şcolii Republicane Specializate de Hipism şi Pentatlon cu 

eliberarea autorizaţiei pentru tăiere selectivă, cu obţinerea unui volum de 

22,4 m
3 
masă lemnoasă; 

 şi pregătit răspuns la plîngerea dlui Constantin Munteanu din or. Căuşeni 

referitor la legalitatea acţiunilor Inspecţiei Ecologice Căuşeni privind 

verificarea actelor de proprietate asupra terenului din stradela Iu. Gagarin, 

or. Căuşeni şi neîntreprinderii măsurilor de lichidare a gunoiştii neautorizate 

din preajma depozitului de cărbune din oraş; 

 şi avizat Proiectul Hotărârii Guvernului privind măsurile de urgenţă din 

domeniul fitosanitar pentru prevenirea  introducerii şi răspândirii în 

Republica Moldova a unor obiecte de carantină; 

 şi pregătit răspuns la demersul parvenit de la Primăria or. Codru, mun. 

Chişinău referitor la alocarea surselor financiare pentru stoparea alunecărilor 

de teren din str. Mioriţa; 

 în comun cu Agenţia Ecologică Chişinău şi Inspecţia Ecologică Criuleni, 

plîngerea parvenită de la locatarii or.Vadul lui Vodă privitor la poluarea 

mediului în urma activităţii SA „Avicola Vadul lui Vodă”; 

 proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi 

completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.961 din 21 august 

2006 „Cu privirea la aprobarea  Regulamentului reţelei naţionale de 

observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului 

înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi 

biologici”; 

 7 proiecte de susţinere financiară la compartimentul resurse acvatice şi aer 

atmosferic, înaintate la FEN; 

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



 şi pregătit avize la 1 proiect de Hotărâre a Guvernului „Cu privire la 

schimbul şi modificarea categoriei destinaţiei terenurilor”; 

 şi avizat 4 dosare a produselor de uz fitosanitar; 

 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 

atmosferic (ELA) şi eliberat Avize şi  Autorizaţii AEPA de emisii 

respectiv pentru 19 întreprinderi: 

1. S.R.L. „Mob-Elita”,  str. V. Crăsescu 1, or. Străşeni. 

2. S.C. „Electromaşina” S.R.L.,  str. Petru Rareş, 77, mun. Chişinău. 

3. Î.M. „Antermo”,  str. Tighina, 3a, or. Anenii Noi. 

4. S.R.L. „Garage SV”,  şos. Balcani12, s. Grătieşti, mun. Chişinău. 

5. S.R.L. „Tronco-Svob”,  str. Feredeului 4, mun. Chişinău. 

6. Î.I. „Busuioc Dumitru”,  str. Maria Drăgan, 11a, or. Chişinău 

7. Întreprinderea de Stat Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală”,  

str. Florilor,1, or. Chişinău. 

8. S.R.L. „Baştina-Radog”,  str. Florilor, 1, or. Chişinău. 

9. S.R.L. „Cauris Grup”,  str. V. Varzaru,11, ap.2, or. Chişinău. 

10. S.R.L. „Logos-Grup”,  str. Valea Bîcului,9, or. Chişinău. 

11. S.R.L. „ASPO”,  str. Munceşti, 123a, or. Chişinău. 

12. S.R.L. „Glorinal”,  str. Zamfir Arbore, 15, or. Chişinău. 

13. S.R.L. „Lukoil Moldova”,  str. Coumna,92, or. Chişinău. 

14. Filiala S.A. „Moldtelecom” Direcţia municipală Telecomunicaţii 

Chişinău,  bd. Traian, 9/2, or. Chişinău. 

15. S.A. „Gospodăraşul”,  str. M. Eliade 9,11, or. Chişinău.   

16. S.R.L. „Silvitrans” , str. Dragomir , or. Băţi. 

17. S.A. „Petrom Moldova”,  str. Mateevici,56, or. Chişinău. 

18. S.R.L. „Vesi”,  str. Meşterul Manole, 9, or. Chişinău. 

19. S.R.L. „Sindbad”,  s. Marinici, 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) 7 proiecte de execuţie: 

1. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat, spălătorie auto 

cu posturi de deservire tehnică din s. Niorcani, r-nul Soroca” al  S.R.L. 

„Otacitrans”;  

2. „Complexul de măsuri pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor în 

raionul Cantemir” al Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Cahul”; 

3. „Staţia de epurare a apelor uzate şi colectorul apelor efluente în or. Orhei: 

servicii consultative privind proiectul tehnic detaliat, documentele de 

licitaţie şi supraveghere tehnică” al „Unităţii de Implementare a 

Proiectelor de Aprovizionare cu Apă şi Canalizare”; 

4. „Studiul de fezabilitate pentru crearea parcului industrial Chinez în or. 

Orhei”,  Ministerul Economiei al Republicii Moldova; 

5. „Obiectiv de menire socială şi de producere din str. V. Micle, 12/1, or. 

Cricova” al persoanei fizice Petru Nagalisov; 



6. „Centrul de deservire tehnică a automobilelor cu încăperi de oficii din str. 

Otovasca, 1/1, mun. Chişinău” al S.R.L. „Conduct-Linia”; 

7. „Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apă a „Întreprinderii 

pentru Selecţie şi Reproducţie în Zootehnie Micăuţi” S.A. din s. Micăuţi, 

r-nul Străşeni” al ÎPSRZ „Micăuţi” S.A. 

 

Au fost eliberate: 

 4 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie: 

1. „Amenajarea teritoriului pentru depozitarea nămolului staţiei de epurare 

din mun. Chişinău” al S.A. „Apă-Canal Chişinău;  

2. „Cafenea-bar, spălătorie auto, vulcanizare  din str. Gavriliuc 1, or. 

Comrat” al persoanei fizice S. Gagauz;  

3. „Staţia de alimentare cu produse petroliere din s. Jora de Jos, com. Jora 

de Mijloc, r-nul Orhei” al S.R.L. „Standard-Vin Plus”; 

4. „Spălătorie auto cu deservire tehnică şi bar din str. Cahulului, or. 

Vulcăneşti” al persoanei fizice Ghermec Vladimir.  

    2 Autorizaţii de folosinţă specială a apei (AFSA) respectiv pentru  

întreprinderile: 

1.  S.R.L. „Vitis- Hînceşti”. 

2. Î.S. „Moldelectrica”, filiala „Reţelele electrice de tensiune înaltă 

Centru”, str. Luceafărul, 13, or. Vatra, mun. Chişinău. 

 

Au întocmit:   

 şi expediat în adresa Ministerului Mediului avizul privind condiţiile în 

care poate fi coordonat proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la 

aprobarea Programului Naţional pentru Eficienţa Energetică”. 

 şi expediat în adresa Ministerului Mediului avizul privind  

coordonarea proiectului de Hotărîre a Guvernului „Cu privire la 

aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în H.G. nr.961 

din 21.08.2006 „Cu privire la aprobarea Regulamentului reţelei 

naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării 

(poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, 

puternic toxice şi agenţi biologici” 

 şi expediat în adresa Ministerului Mediului rezultatele examinării 

sesizării Procuraturii Generale nr.24-6d/11-402 din 23.02.2011 

privind respectarea legislaţiei cu privire la extragerea minieră, 

administrarea, gestionarea şi protecţia subsolului; 

 un proces-verbal cetăţeanului Trufchin Piotr, pe cazul tăierii ilegale a 

arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi ale mun. Chişinău,  - art. 122, 

alin. 2 al CC al RM, fiind aplicată o amendă în marime de 800 lei. 

Prejudiciul cauzat mediului fiind de 45528 lei. 

 

 

 



Au participat: 

 în comisia de selectare a terenului (cariera epuizată a firmei    „Pietriş” 

SA)  pentru proiectarea şi construirea unui obiectiv de sortare a 

deşeurilor menajere solide; 

 la şedinţa de lucru pentru discutarea poziţiei Ministerului Mediului în 

vederea soluţionării interpelării deputatului V.Ivanov. 

 

Au pregătit:  

 aviz la propunerile de proiect de cercetare ştiinţifică aplicativă 

„Determinarea impactului ecologic pe magistralele orăşăneşti prin 

modelarea cîmpului de poluare a bazinului aerian cu emisii de la 

transportul auto, pentru optimizarea traficului auto şi minimalizarea 

efectului nociv asupra sănătăţii în ecosistemul urban Chişinău” şi 

„Implementarea noilor tehnici de evaluarea a impactului 

transportului rutier în Republica Moldova în conformitate cu 

Convenţiile Internaţionale de Mediu” prezentate de către Academia 

de Ştiinţe a Moldovei;  

 informaţia  privind stadiul actual al proiectului „Aprovizionarea cu 

apă a com.Copanca, rl Căuşeni”; 

 informaţia privind ziua mondială a apelor. 

 

Au efectuat: 

 o deplasare în rl. Ialoveni şi control în comun cu Inspecţia Ecologică 

Ialoveni în vederea inventarierii sondelor arteziene în r-l Ialoveni şi 

întocmite 6 acte de control; 

 o deplasare în rl. Soroca şi control în comun cu Inspecţia Ecologică 

Soroca în vederea examinării cererii parvenite de la locatarul 

s.Oclanda, rl Soroca dl.V.Tarasiuc.  

 

 

Activitatea preconizată pentru (21.03.11 - 25.03.11) 

             

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. „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.;  

4. „Reabilitarea drumului M21 Chişinău-Dubăsari-Poltava (Ucraina) 

categoria Ib, km 6-15” al Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”;  



5. „Centrul de Tehnologii Ionizante din str. Pădurii, 26/1, mun. Chişinău al 

Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei”, AŞM;  

6. „Staţie de epurare şi reconstrucţia staţiilor de pompare a canalizării din 

com. Budeşti, mun. Chişinău”, primăria comunei Budeşti;   

7.  „Valorificarea zăcămîntului de nisip pentru construcţii din s. Batîr, r-nul 

Căuşeni, cu recultivarea carierei” al S.A. „Drumuri Căinari”;  

8. „Instalaţii de epurare a canalizării pentru gimnaziul cu 640 locuri din s. 

Baimaclia, r-nul Căuşeni”, primăria com. Baimaclia;  

9.   „Staţie de deservire tehnică cu încăperi sociale din str. Lomonosov,17, or. 

Ceadîr-Lunga” al  S.R.L. „Ivautocom”;   

10.  „Construcţia bazinului de acumulare a apei în hotarele administrativ-

teritoriale ale s. Vorniceni, r-nul Străşeni” al persoanei fizice Triboi Ion. 

11. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat, spălătorie auto 

cu posturi de deservire tehnică din s. Niorcani, r-nul Soroca” al  S.R.L. 

„Otacitrans”;  

12. „Complexul de măsuri pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor în 

raionul Cantemir” al Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Cahul; 

13. „Staţia de epurare a apelor uzate şi colectorul apelor efluente în or. Orhei: 

servicii consultative privind proiectul tehnic detaliat, documentele de 

licitaţie şi supraveghere tehnică” al „Unităţii de Implementare a Proiectelor 

de Aprovizionare cu Apă şi Canalizare”; 

14. „Studiul de fezabilitate pentru crearea parcului industrial Chinez în or. 

Orhei”,  Ministerul Economiei al Republicii Moldova; 

15. „Obiectiv de menire socială şi de producere din str. V. Micle, 12/1, or. 

Cricova” al persoanei fizice Petru Nagalisov; 

16. „Centrul de deservire tehnică a automobilelor cu încăperi de oficii din str. 

Otovasca, 1/1, mun. Chişinău” al S.R.L. „Conduct-Linia”; 

17. „Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apă a „Întreprinderii 

pentru Selecţie şi Reproducţie în Zootehnie-Micăuţi” S.A. din s. Micăuţi, 

r-nul Străşeni” al ÎPSRZ „Micăuţi” S.A. 

 

   La  fel avem de examinat:        

 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 

atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv 

pentru 54 întreprinderi.  

1. C.P. „Iunat” -  Staţie de alimentare cu produse petroliere şi 

gaz  lichefiat, str. Tretiacov, 154, or.  Comrat. 

2. Î.I. „S. V. Pancratov”,  str. B. P. Hajdeu,2/2, or. Bălţi. 

3. S.R.L. „Vaptos”,  str. Coloniţa, 108, or. Chişinău. 

4. S.R.L. „Elitservice-Auto”, str. M Costin, 116, or. Bălţi. 

5. Î.M. „Călăraşi Divin” S.A., str. Călăraşilor, 10, or. Călăraşi. 

6. Î.M. „Călăraşi Divin” S.A., s. Răciula, r-nul Călăraşi. 

7. S.R.L. „Apa Vieţii”,  str. Golia, 10, mun. Chişinău. 

8. Î.I. „Leicovici P” or. Comrat. 



9. S.R.L. „Lozmangal-Grup”,  şos. Chişinăului,3, or. Străăşeni. 

10.  „JLG” S.A.,  str. Sarmizegetusa, 90, or. Chişinău. 

11. Persoana fizică Roşca Valeriu,  s. Onişcani, r-nul Călăraşi. 

12. S.A. „Franzeluţa”, str. Sarmizegetusa, 30, or. Chişinău. 

13. S.A. „Tirex Petrol”, str. Columna, 90, or. Chişinău. 

14. S.R.L. „Gesan-Grup”, str. Alba Iulia, 75, or. Chişinău. 

15. Î.I. „Cristel Scutari”, str. Ştefan cel Mare, 3, or. Donduşeni. 

16. Întreprinderea municipală Specializată „Liftservice”, str. 

Transnistria, 10, or. Chişinău. 

17. S.R.L. „Casa Mare-Ţărăncuţa”, str. Decebal, 33, or. Bălţi. 

18. S.A. „Codru”, str. Mateevici,14, or. Străşeni. 

19. S.A. „Tirex Petrol”, SACG nr.45 din s. Elizavetovca, r-nul 

Ungheni. 

20.  S.A. „Tirex Petrol”, SACG nr.24 din or. Glodeni. 

21. Roşca  Valeriu Ion, „Secţia de prelucrare a lemnului din s. 

Onişcani, r-nul Călăraşi”. 

22. Î.I. „Servis-Nucă”,  s. Cania, r-nul Cantemir. 

23. S.R.L. „Vegas-Auto 44”,  s. Nişcani, r-nul Călăraşi. 

24. Î.C.S. „R.E.D. UNION FENOSA” S.A.  - Centrul de Muncă, 

Taraclia. 

25. Î.I. „Bajurean” or. Edineţ. 

26. Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A.,  str. A. Doga,4, mun. 

Chişinău. 

27. S.R.L. „BIComplex”,   str. Munceşti, 89, mun. Chişinău. 

28. S.R.L. „Oldimcom-Plus”,  str. Bojole 58/2, or. Călăraşi. 

29. Î.I. „Sapojnic Anatol”,  s. Peticeni, r-nul Călăraşi. 

30. S.A. „Termocom” -  în procedura planului str. T. 

Vladimirescu, 6, or. Chişinău. 

31. S.R.L. „Aligocomex” , str. Alexandru cel Bun,182, or. 

Călăraşi. 

32. S.R.L. „Zapvitvas”,  s. Ivanovca, r-nul Hînceşti. 

33. Î.S. „Moldelectrica”  - filiala „Reţelele electrice de tensiune 

înaltă Nord” str. Ştefan cel Mare, 180, mun. Bălţi. 

34. S.A. „Tirex Petrol”  - SAC nr.45, str. Naţională, or. Ungheni. 

35. S.A. „Tirex Petrol” - SAC nr.32, str. 31 August,1, or. 

Criuleni. 

36. S.A. „Tirex Petrol” - SAC nr.47, s. Talmaz, r-nul. Ştefan 

Vodă. 

37. Î.I. „Cvasov Constantin”,  s. Lozova, r-nul Străşeni. 

38. S.R.L. „Vesta”,  str. Olimpică,11, or. Briceni. 

39. S.R.L. „Prodtehmet”,  or. Străşeni. 

40. S.R.L. „Mih – Petrol” SAC, str. M. Eminescu nr.55, or. 

Făleşti. 

41. Î.I. „Ivan Dogotari”,  str. Frunze,1, or. Briceni. 



42. Întreprinderea de Stat Silvocinegetică Străşeni,  str. Ştefan cel 

mare,1, or. Străşeni 

43. Cooperativa de Construcţie a Garagelor nr.31, str. T. Strişcă, 

12, or. Chişinău. 

44. Î.C.S „RED UNION FENOSA” S.A.  - Centrul de muncă, 

Vulcăneşti. 

45. S.A. „Petrom-Moldova” PECO nr. 54, str. Ştefan cel Mare, 

6B, or. Cimişlia. 

46. S.A. „Petrom-Moldova” PECO nr. 67, str. Olimpică, 7A, or. 

Briceni. 

47. S.R.L. „Vesi” SAC, str. Tighina, 54, s. Varniţa, r-nul Anenii 

Noi. 

48. Î.C.S „RED UNION FENOSA” S.A. -  Centrul de muncă 

Taraclia. 

49. S.R.L. „Vecas-Auto 44”,  s. Nişcani, r-nul Călăraşi. 

50. Î.M. „Vismos” S.A.,  str. Uzinelor 5, or. Chişinău. 

51. S.R.L. „Bemol Retail”  - SAC nr. 34,  str. Vadul lui Vodă, 

mun. Chişinău. 

52. S.R.L. „Bemol Retail”  - SAC nr. 19,  str. Ştefan cel Mare, 95, 

mun. Bălţi. 

53. S.R.L. „Bemol Retail”  - SAC nr. 40, str. Mioriţa, 13, mun. 

Chişinău. 

54. Î.I. „Lilian Ciobanu”, str. Chişinăului, 9,  or.l Nisporeni. 

 

 materialele pentru eliberarea Autorizaţiei de folosinţă specială a apei 

(AFSA) pentru 11 îtreprinderi: 

1. SRL „Basarabia-Agroexport”, str. Tanchistov, 1, or. Comrat. 

2. S.A. „Cereale Vulcăneşti”, str. Telman, 16, or. Vulcăneşti. 

3. S.R.L. „Roua Piersicului”, s. Tochile Răducani, r-nul Leova. 

4. Î.M. „Rediagro-Cris” S.R.L., s. Tîrnova, r-nul Donduşeni. 

5. S.C. „Rom-Cris” S.R.L., s. Tîrnova, r-nul Donduşeni. 

6. Instituţia Medico-Sanitară Publică - Spitalul raional Cimişlia, r-nul Cimişlia. 

7. S.A. „Franzeluţa”, mun. Chişinău. 

8. Întreprinderea „Agroinvest” SRL  - Secţie de întreţinere a porcilor în or. 

Vulcăneşti. 

9. S.A. „Zubreşti”, s. Zubreşti, r-nul Străşeni. 

10. S.C. „Agroseminvest” S.R,L. bd. Traian,16, mun. Chişinău. 

11. S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare nr.2”,  str. M. Manole,3, mun. 

Chişinău. 

 

 demersul primăriei s. Pelinia, r-nul Drochia privind autorizarea extragerii 

nisipului din cariera satului (neautorizată) pentru restaurarea căii de acces 

spre grădiniţa de copii nr.2 şi gimnaziu; 

 demersul unui grup de cetăţeni ai or. Ialoveni cu privire la legalitatea  

avizului expertizei ecologice de stat la proiectul „Reconstrucţiei Secţiei de 



Medicină legală şi Patomorfologie din or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 

19”;  

 solicitarea domnului Viceministru economiei Octavian Calmîc privind 

examinarea materialelor cu privire la parcul industrial chinezesc în or. 

Orhei; 

 solicitarea Primăriei mun. Chişinău privind atribuirea terenului din parcul 

Valea Morilor; 

 solicitarea Viceprim–ministrului RMoldova de a i se prezenta informaţia 

referitor la măsurile necesare pentru definitivarea proiectului finanţat din 

FEN „Aprovizionarea cu apă a s. Copanca, r-nul Căuşeni”;  

 nota de serviciu a dlui Sava Ion, şef al Inspecţei Ecologice Orhei referitor la 

aprecierea modului de acordare de către I. Caliniuc, şef adjunct, Direcţia IES 

a terenului pentru amplasarea, proiectarea staţiei de alimentare cu 

combustibil şi gaz lichefiat din str. V. Lupu, 156, or. Orhei;  

 examinarea scrisorii Agenţiei „Apele Moldovei” referitor la implementarea 

proiectului strategic din cadrul Programului Operaţional Comun România – 

Ukraina – Republica Moldova „EAST AVERT – reabilitarea nodului 

hidrotehnic Costeşti – Stînca”. 

 

De acordat: 

 consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu. 

 

 

Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii. 

 

 
 

 

Şeful  Inspectoratului                                                       Grigore PRISĂCARU 


