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Informaţie 

privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat 

şi a subdiviziunilor sale teritoriale (20.01.12-27.01.12) 

 

Rezumat al activităţii pe Inspectorat. 

 
  Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite 221  acte de control; 

- au fost întocmite 45 procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de 43 719 lei, serviciile achitate  

constituie 36 720 lei; 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate 11 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: 

- 24 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

- 2  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;  

- 9 avize  ale expertizei ecologice de stat;  

 Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 4  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 44 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 14 comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 17 petiţii parvenite în structurile 

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

 

Au examinat: 

 procesul-verbal al şedinţei de lucru privind dezvoltarea localităţilor din 

raionul Dubăsari şi s-a prezentat răspuns în adresa Guvernului Republicii 

Moldova; 

 adresarea d-lui V. Bezrodnîi, privind forarea sondelor de apă de către SRL 

„FORATECO” în lipsa actelor permisive, s-a întocmit si expediat răspuns; 

 întocmit şi expediat în adresa Ministerului Mediului răspunsul la plîngerea 

dlui Moisei Gherasim referitor la comportamentul şefului Inspecţiei 

Ecologice Anenii Noi - Muntean Igor; 

 materialele primăriei satului Brînzenii Noi, raionul Teleneşti privind 

autorizarea taierii de curăţire, pe o suprafaţă totală de   8,0 ha, cu eliberarea 

ulterioară a autorizaţiei pentru tăierile solicitate şi obţinerea unui volum de 

48,0 m
3
 masă lemnoasă; 

 materialele ÎM „AGSV”, privind autorizarea taierii de igienă şi curăţiri 

sanitare a 17 arbori de specia ulm şi un arbore de specia plop, cu eliberarea 

ulterioară a autorizaţiei şi obţinerea unui volum de 7,15 m
3
 masă lemnoasă;  

 şi pregătit avize la 3 materiale de modificare a categoriei destinaţiei 

terenului;  

 şi pregătit aviz la 1 proiect de Hotărîre a Guvernului cu privire la schimbul, 

modificarea categoriei de destinaţie a terenului;   

 inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberate 

Autorizaţiile AEPA de emisii respective pentru 2 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) 4 proiecte de execuţie. 

 

Au fost eliberate: 

 8 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie. 

 

Au întocmit:   

 informaţia pentru experţii Băncii Europene privind starea ecologică a 

poligonului de deşeuri menajere solide din s. Ţînţăreni, r-nul Anenii Noi; 

 un proces-verbal cetăţeanului Bogdan Veaceslav pe cazul tăierii ilegale a 

arborilor şi arbuştilor, în temeiul art. 122 alin. (1) al CC, fiindu-i aplicată o 

amendă în mărime de 800 lei, prejudiciul cauzat mediului constituie 192,6 

lei;  

 un proces-verbal cetăţeanului Stucalov Nicolai  pe cazul tăierii ilegale a 

arborilor şi arbuştilor, în temeiul art. 122 alin. (1) al CC, fiindu-i aplicată o 

amendă în mărime de 800 lei, prejudiciul constituie 199,8 lei;  



 un proces-verbal cetăţencei Tuluş Elena pe cazul tăierii ilegale a arborilor 

şi arbuştilor, în temeiul art. 122 alin. (2) al CC, fiindu-i aplicată o amendă 

în mărime de 800 lei, prejudiciul constituie 4620 lei;  

 un proces-verbal cetăţencei Tuluş Elena, pe cazul ocupării nelegitime a 

terenurilor, în temeiul art. 116 alin. (2) al CC, fiindu-i aplicată o amendă în 

mărime de 200 lei.  

 

Au participat: 

 la masa rotundă “ Irigaţia şi mediul”,  cu pregătire a materialelor  şi 

comunicare; 

 la seminarul regional privind  rolul APL în domeniul manegementului de 

mediu, s-a prezentat comunicare; 

 în calitate de reprezentant legal pe cauza penală nr. 2011488002 la 

procuratura sec. Ciocana. 

 

Au efectuat: 

 evaluarea rapoartelor anuale privind activitatea A/I Ecologice; 

 o deplasare în satul Botnăreşti, raionul Anenii-Noi în comun cu IE Anenii-

Noi. 

 

Au pregătit: 

 nota informativă privind starea poligonului de deşeuri menajere solide, 

prezentată Băncii Europene. 
 

Activitatea preconizată pentru (30.01.12-03.02.12) 

             

Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat  18  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 de eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 

15 întreprinderi.  

 

   De efectuat: 

 primirea rapoartelor anuale pe compartimentul resurse acvatice şi aer 

atmosferic AE / IE; 

 acordarea asistenţei consultative AE/IE privind întocmirea raportului anual; 

 deplasări în teritoriu (după caz). 

 

 

Şef adjunct Inspectorat                                                  Vadim STÎNGACI 
 

 
 

Ex.D.Osipov 

  226915 


