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Informaţie
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat
şi a subdiviziunilor sale teritoriale (16.05.11-20.05.11)

Rezumat al activităţii pe Inspectorat.
Realizări mai importante din activitatea de bază:
- au fost întocmite 359 acte de control;
- au fost întocmite 197 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 56118 lei, serviciile achitate constituie
49260 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă au fost
efectuate 59 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:
- 14 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 8 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 3 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 6 proiecte de execuţie.
S-a participat în lucru a 41 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 12 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 31 petiţii parvenite în structurile IES în
formă de plîngeri şi semnale.
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Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat,
Au examinat:
materialele primăriei comunei Stăuceni, şi eliberat ulterior autorizaţia pentru
tăiere de igienă a 5 arbori de specia plop piramidal cu obţinerea unui volum de 7
m 3 masă lemnoasă;
petiţia parvenită de la cet. Buzmacova S. din str. Bogdan Voievod, 7, ap. 243,
mun. Chişinău, în vederea poluării r. Bîc cu ape uzate neepurate şi depozitarea
neautorizată a deşeurilor menajere. Faptele expuse în petiţie nu s-au adeverit. S-a
întocmit act de control;
materialele şi eliberat autorizaţia pentru tăieri de igienă a 87 arbori de vîrste şi
specii diferite de pe teritoriul ÎMSP Spitalul de Psihiatrie „Bălţi”, filiala
„Pavlovca”;
întocmit şi expediat răspuns în adresa Ministerului Afacerilor Interne privind
eliberarea „Certificatului ecologic (Analiza impactului asupra mediului)” pentru
autospeciale de intervenţie şi cercetare în sumă de 1,7mln Euro, procurarea cărora
(de către Serviciul Protecţiei Civile şi Situasţiilor Excepţionale al MAI) urmează a
fi finanţată de Programul Operaţional Comun al Uniunii Europene (POCUE);
întocmit şi expediat răspuns în adresa Ministerului Mediului în contextul poruncii
dlui Vladimir Filat, Prim-ministru al R.Moldova cu privire la construcţia de către
firma italiană „Hafner” S.R.L. în zona or. Bălţi a unei întreprinderi de
termovalorificare a deşeurilor menajere solide pentru raioanele din zona de nord a
Republicii Moldova;
întocmit şi expediat răspuns în adresa dlui P. Codreanu, s. Traian, r-nul Leova
privind condiţiile pentru construcţia fîntînii de mină cu susţinerea financiară a
FEN;
şi prezentat propuneri de completare a proiectului Regulamentului FEN ce
urmează a fi modificat;
şi pregătit avize la 6 materiale de modificare a categoriei terenului;
şi pregătit răspuns la 2 proiecte de hotărîre a Guvernului cu privire la atribuirea,
modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor;
materialele pentru eliberarea Autorizaţiei de folosinţă specială a apei (AFSA)
pentru 3 întreprinderi, dintre care pentru o întreprindere au fost restituite fără
avizare:
1. S.R.L. „Fortuna-Plus”, com. Budeşti, mun. Chişinău.
2. ICP „PRODCOOP Cimişlia”, r-nul Cimişlia.
3. Întreprinderea de stat pentru silvicultură „Iargara”, str. Ştefan Vodă, 180,
or. Iargara, r-nul Leova. (restituită fără avizare).
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) 6 proiecte de
execuţie:
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1. „Studiul de impact asupra
mediului
pentru
proiectul
„Punerea în siguranţă, reabilitarea amenajărilor nodului hidrotehnic StîncaCosteşti” al Agenţiei „Apele Moldovei”;
2. „Extinderea reparaţiei capitale a grădiniţei de copii din s. Dolna, r-nul Străşeni”,
primăria s. Dolna;
3. „Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apă a s. Corten, r-nul
Taraclia şi lichidarea prin tamponare a sondei arteziene nr.841 din localitate”,
primăria s. Corten;
4. „Iaz acumulator de apă pe terenul d-lui Ceban Iurie, s. Izbişte, r-nul Criuleni” a
persoanei fizice Ceban Iurie;
5. „Atelier de reparaţie şi deservire a tehnicii agricole şi a automobilelor din str.
Independenţei,157/d, or. Rîşcani” a persoanei fizice Taşca Mihail.
6. „Reparaţia capitală a grădiniţei de copii din s. Ghioltosu, r-nul Cantemir”,
primăria comunei Ţiganca, r-nul Cantemir.
Au fost eliberate:
2 avize ale expertizei ecologice de stat pentru proiectele de execuţie:
1. „Extinderea reparaţiei capitale a grădiniţei de copii din s. Dolna, r-nul
Străşeni”, primăria s. Dolna.
2. „Reparaţia capitală a grădiniţei de copii din s. Ghioltosu, r-nul Cantemir”,
primăria comunei Ţiganca, r-nul Cantemir.
Au întocmit:
un proces-verbal cet. Cereteu Grigore, în temeiul art. 142 alin.(2) CC al RM
privind circulaţia produselor lemnoase fără acte legale de provenienţă, fiindu-i
aplicată o amendă în mărime de 200 lei;
un proces-verbal cet. Ciobanu Mihail, în temeiul art. 142 alin.(2) CC al RM
privind circulaţia produselor lemnoase fără acte legale de provenienţă, fiindu-i
aplicată o amendă în mărime de 200 lei;
un proces-verbal cetăţeanului Rusu Valeriu, în baza art. 122 alin. (1) CC al RM
privind tăierea ilegală a arborilor cu alicarea unei amenzi în sumă de 800 lei,
prejudiciul cauzat mediului constituie 288,0 lei;
un proces-verbal cet. Mudric Anatolie, în temeiul art. 142 alin.(2) CC al RM
privind circulaţia produselor lemnoase fără acte legale de provenienţă, fiindu-i
aplicată o amendă în mărime de 200 lei;
un proces-verbal, cetăţeanului Baltag Tudor, în temeiul art. 114 alin. (2) CC al
RM privind încălcarea regulilor de pescuit cu alicarea unei amenzi în sumă de
200 lei, prejudiciul cauzat mediului constituie 400 lei;
un proces-verbal cet. Crivoi Igor, în temeiul art. 142 alin.(2) CC al RM privind
circulaţia produselor lemnoase fără acte legale de provenienţă, fiindu-i aplicată o
amendă în mărime de 200 lei;
un proces-verbal, cetăţeanului Pădure Igor, în baza art. 122 alin. (1) CC al RM
privind tăierea ilegală a arborilor cu alicarea unei amenzi în sumă de 800 lei,
prejudiciul cauzat mediului constituie 453,6 lei;
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un proces-verbal cet. Taubrachevici
V., în temeiul art. 142 alin.(2) CC al
RM, privind circulaţia produselor lemnoase fără acte legale de provenienţă,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 200 lei.
un proces-verbal, cetăţeanului Leşanu Dementie, în temeiul art. 154 alin. (2) CC
al RM privind încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor, cu alicarea unei
amenzi în sumă de 400 lei.
Au pregătit:
răspuns la cererea dlui P. Codreanu din s. Traian, r-l Leova referitor la construcţia
unei fîntîni publice în apropierea casei sale, adresată prim-ministrului RM;
informaţia trimestrială pentru Revista Apelor;
informaţia pentru elaborarea unui ghid pentru inspectori;
propuneri de acţiuni pentru Tr. II, prezentate Ministerului Mediului;
propuneri la planul de celebrare a Zilei –Nistrului şi Zilei Dunării pentru Ministerul
Mediului;
răspuns la adresarea Preşedintelui raionului Sîngerei cu privire la construirea de
către firma italiană „Hafner” SRL a unei întreprinderi de termovalorificare a
deşeurilor menajere solide pentru raionalele în zona de Nord a Republicii
Moldova. S-a răspuns că pentru amplasarea obiectivului este necesar de prezentat
proiectul de execuţie la Ecpertiza Ecologică de Stat;
informaţia privind desfăşurarea acţiunilor de salubrizare şi amenajare a
localităţilor;
informaţia privind implementarea proiectului de gestionare a deşeurilor menajere
solide în raionul Şoldăneşti;
materiale pentru broşura dedicată Zilei Mediului.
Au participat:
la Şedinţa Grupului de lucru pe lîngă Ministerul Economiei pentru reglementarea
activităţii de întreprinzător cu privire la Analiza Impactului de Reglementare (AIR)
efectuată pentru proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Instrucţiunii
privind încadrarea întreprinderilor (obiectelor) în categorii după nivelul de impact
asupra aerului atmosferic.
Au efectuat:
o deplasare pentru ajutor consultativ-metodologic la IE Cantemir şi controlul
eficacităţii a două staţii de epurare.
Au petrecut:
la data de 17 mai 2011 în or. Criuleni instruirea profesională a inspectorilor de stat
pentru ecologie din cadrul Inspecţiilor ecologice Criuleni, Dubăsari, Orhei, Rezina,
Anenii Noi, Agenţiei ecologice Chişinău, în număr total de 35 angajaţi în cadrul
seminarului cu tematica „ Suportul metodologic la aplicarea uniformă a
prevederilor Codului Contravenţional al RM de către agenţii constatatori din cadrul
subdiviziunilor teritoriale ale IES”.
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Activitatea preconizată pentru (23.05.11 - 27.05.11)
Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat 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. „Măsuri antierozionale în hotarele administrativ-teritoriale ale com. Colicăuţi şi
s. Bulboaca, r-nul Briceni” al Î.S. „Protecţia solurilor şi Îmbunătăţirii Funciare”;
7. „Staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din s. Ţarigrad, r-nul
Drochia” al „FEBUS NORD” S.R.L.;
8. „Amenajarea depozitului de deşeuri menajere solide (DMS) din or. Şoldăneşti” al
primăriei or. Şoldăneşti;
9. „Staţia de alimentare cu produse petroliere automagistrala M1, Chişinăufrontiera de stat (lîngă s. Leuşeni), partea stîngă” al S.R.L. „Urmadan”;
10.„Staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat automagistrala M1,
Chişinău-frontiera de stat (lîngă s. Leuşeni), partea dreaptă” al S.R.L.
„Urmadan”;
11.„Staţia de alimentare cu combustibil şi staţia de alimentare cu gaz lichefiat din or.
Rezina” al S.R.L. „Saverin Prim”;
12.„Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din s. Sculeni, r-nul
Ungheni. Reconstrucţie” al S.R.L. „Lukoil-Moldova”.
13.„Studiul de impact asupra mediului pentru proiectul „Punerea în siguranţă,
reabilitarea amenajărilor nodului hidrotehnic Stînca-Costeşti” al Agenţiei „Apele
Moldovei”;
14.„Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apă a s. Corten, r-nul Taraclia
şi lichidarea prin tamponare a sondei arteziene nr.841 din localitate”, primăria s.
Corten;
15.„Iaz acumulator de apă pe terenul d-lui Ceban Iurie, s. Izbişte, r-nul Criuleni” al
persoanei fizice Ceban Iurie;
16.„Atelier de reparaţie şi deservire a tehnicii agricole şi a automobilelor din str.
Independenţei,157/d, or. Rîşcani” al persoanei fizice Taşca Mihail.
De examinat:
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proiectele Normativelor de emisii
limitat admisibile de poluanţi în
aerul atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv
pentru 78 întreprinderi.
1. S.A. „Tirex Petrol” SACG nr.45 din s. Elizavetovca, r-nul Ungheni.
2. S.R.L. „Aligocomex”, str. Alexandru cel Bun,182, or. Călăraşi.
3. S.R.L. „Zapvitvas”, s. Ivanovca, r-nul Hînceşti.
4. S.R.L. „Agrovicta-Nord”, s. Hiliuţi, r-nul Rîşcani..
5. Î.M. „Wholemark-M” S.R.L., str. M. Varlaam,65, of. 246, mun.
Chişinău.
6. S.R.L. „Agrotafex”, str. P. Erhan, 24, mun. Chişinău.
7. Instituţia Medico-Sanitară Publică, spitalul raional Taraclia, str.
Valeriu Ceban, 1, or. Taraclia.
8. Î.I. „Salagor Vadim”, str. Independenţei, 2, or. Rîşcani.
9. S.A. „Moldtelecom”, C.T. Sîngerei.
10.S.A. „Sigma”, bd. Decebal, 99, or. Chişinău.
11.S.R.L. „Agrosfera-BM”, s. Pîrliţa, r-nul Ungheni.
12.Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A., SACG din s. Gornoe, r-nul Străşeni.
13.S.A. „Ceadîr-Petrol” , str. Bugeacului,17, or. Ceadîr-Lunga.
14.Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A., SAC 27, s. Calaraşovca, r-nul Ocniţa.
15.S.R.L. „Confort”, str. Mesager, 19, or. Chişinău.
16.Î.I. „Bandol Nicolae”, str. Lacului,16, s. Romaneşti, r-nul Srăşeni.
17.S.R.L. „Şardrisvin”, str. Bugeacului,7, or. Ceadîr-Lunga.
18.S.R.L. „Cinci-Teh”, str. Socoleni 17/4, or. Chişinău.
19.S.R.L. „Ratus”, str. Sfatul Ţării,nr.1, or. Chişinău.
20.S.R.L. „Condoprim”, s. Todireşti, r-nul Ungheni.
21.S.A. „Alsev”, str. Constructorilor,5, s. Cojuşna, r-nul Străşeni.
22.Î.I. „Varzari Fiodor”,s. Vasieni, r-nul Ialoveni.
23.S.R.L. „Calax & Co”, s. Elizavetovca, r-nul Ungheni.
24.Î.I. „Darul-Ursu”, s. Lozova, r-nul Străşeni
25.S.R.L. „Makler Plus”, str. Puşkin, 44, or. Chişinău.
26.„Sadacus” SA, mun. Balţi, str. Victoriei, 51,
27.„Aligrima” S.R.L., s. Negreşti, r-l Străşeni.
28.Î.I. „Jian Sergiu”, or. Străşeni, str. Şt. Cel Mare, 8/3.
29.„Gips-Biruinţa” S.R.L., or. Biruinţa, r-nul Sîngerei.
30.„Daun-Parc” S.R.L., str. Studenţilor, 7, mun. Chişinău.
31.„Coloana mecanizată de montaj Nr.1”, şos. Balcani, 1, mun. Chişinău.
32.Î.M. „Primtrans”, şos. Hînceşti, 140/1, mun. Chişinău.
33.„Asinariş”SRL, or. Rîşcani, str. Gagarin, 38.
34.Î.I. „Gordilă Anatolie”, s. Corlăteni, r.Rîşcani.
35.Î.I. „Mioriţa Rotari”, s. Pepeni, r-l Sîngerei.
36.„Orginterconstrucţia”SA, or. Leova, str. M.Eminescu, 20.
37.„Dromas-Cons” S.R.L., bd. Moscovei, 17/1, m.Chişinău.
38.S.A. „Constructorul”, mun. Bălţi, str. M.Viteazul, 6.
39.S.R.L. „Larix Grup”, str. Chişinăului, 1, or. Sîngera, mun. Chişinău.
40.Persoana fizică Cristea Nicolae, s. Stejăreni, com. Lozova, r. Străşeni.

7

41.„Districtul Alimentare cu
Energie Electrică a Căii
Ferate”, str. D. Cantemir, 2, or. Şoldăneşti.
42.S.A. „Orizont”, str. Uzinelor, 171/2, or. Chişinău.
43.S.R.L. „Asinariş”, str. Gagarin, 38, or. Rîşcani.
44.S.R.L. „Tevssar-Gaz”, s. Mingir, r. Hînceşti.
45.S.R.L. „Mir”, str. Grenobl, 132, mun. Chişinău.
46.S.R.L. „Regalia-ADT”, str. Tighina, 112, or. Căuşeni.
47.S.R.L. „Autoplus-Com”, str. Bucovinei, 1, mun. Chişinău.
48.S.R.L. „Tevssar-Gaz”, s. Colibabovca, r. Leova.
49.S.R.L. „Gura Văii”, s. Gornoe, r. Străşeni.
50.Secţia de Semnalizare şi Telecomunicaţii a Căii Ferate din Moldova,
str. Cărbunarilor, 15, mun. Chişinău.
51.S.R.L. „Ratuş”, s. Ratuş, r. Criuleni.
52.S.A. „Coloana Mobilă Mecanizată de Montaj nr. 1”, şos. Balcani, 1,
mun. Chişinău.
53.Î.S.S. „Nisporeni-Silva”, str. Toma Ciorba, 12, or. Nisporeni.
54.S.R.L. „Sermiprod”, str. Alexandru cel Bun, 14/2, or. Nisporeni.
55.„Ra.Va-Do-Marin” Î.I., str. 31 August, 1, or. Nisporeni.
56.S.R.L. „Orhdonc”, staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz
lichefiat din s. Vîprova, r-nul Orhei.
57.S.R.L. „ENDURO ŞI COMP-GAZ”, staţia de alimentare cu
combustibil din str. Chişinăului, or. Nisporeni.
58.S.R.L. „Depofarm”, str. Farmaceutică nr.1, s. Ruseni, r-nul AneniiNoi.
59. S.R.L. „Daxandr”, staţia de alimentare cu combustibil, s. Cociulia, rnul Cantemir.
60.S.R.L. „Hrono”, str. Petricani,9, or. Chişinău.
61.Î.I. „Semeniuc Ion”, s. Horodişte, r-nul Donduşeni.
62.S.R.L. „Vetreac”, s. Teţcani, r-nul Briceni.
63.S.R.L. „Lukoil-Moldova” SAC nr.11, str. Vadul lui Vodă, mun.
Chişinău.
64.S.R.L. „Lukoil-Moldova” SAC nr.51, s. Călărăşăuca, r-nul Ocniţa.
65.S.R.L. „Lukoil-Moldova” SAC nr.67, s. Giurgiuleşti, r-nul Cahul.
66.S.R.L. „Lukoil-Moldova” SAC nr.98, s. Drochia, r-nul Drochia.
67.Î.M. „Rompetrol” S.A., SACG, s. Mereni, r-nul Hînceşti.
68.Î.M. „Farm Meat Processing” S.R.L., str. Independenţei,30/4, mun.
Chişinău.
69.Î.C.S. „Petrom-Moldova” S.A., PECO nr.15, s. Rezeni, r-nul Ialoveni.
70.P/f Zinovia Novicov, str. Traian nr.2, or. Nisporeni.
71.Î.C.S. „Petrom-Moldova” S.A., PECO nr.119, str. Orhei, 60, r-nul
Criuleni.
72.Î.C.S. „Petrom-Moldova” S.A., PECO nr.68, str. Independenţei, 96A,
or. Sîngerei.
73.S.A. „Anticor”, str. Tudor Vladimirescu, 62/1, or. Durleşti, mun.
Chişinău.
74.S.A. „Bucuria”, str. Columna, 162, or. Chişinău.
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75.Î.C.S.
„LUKOILMoldova” S.R.L., SAC33, str. Voczalinaia, 64, or. Taraclia.
76.Î.C.S. „LUKOIL-Moldova” S.R.L.., SAC-103, s. Ciuluc , r-nul Făleşti.
77.S.R.L. „GELIBERT”, str. Bălţului 2 A, or. Sîngerei.
78.S.R.L. „Cahul-Gaz” , str. M. Viteazul, nr.49, or. Cahul
materialele pentru eliberarea Autorizaţiei de folosinţă specială a apei (AFSA)
pentru 4 întreprinderi.
1. S.C. „Eldi & Co” S.R.L., str. Caucaz,72, or. Durleşti, mun. Chişinău.
2. S.A. „Natur Bravo”, str. Mihai Viteazul,3, or. Floreşti.
3. SC „Serlin-Com”, com. Ciorescu, mun. Chişinău;
4. „Ecoprod – Rosmol” SRL, or. Căuşeni
La fel avem de examinat:
adresarea unui grup de locatari din şos. Hînceşti, 65, or. Chişinău referitor la
construcţia centrului comercial şi defrişarea arborilor din scuarul de lîngă
blocurile locative;
şi completat, la indicaţia Guvernului, Modelul paşaportului serviciului public
prestat de către Sistemul Expertizei Ecologice de Stat şi Autorizaţii de
Mediu;
plîngerea unui grup de locuitori ai satului Speia r-l Anenii Noi referitor la
verificarea lucrărilor de construcţie a reţelelor de canalizare.
De acordat:
consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu.
Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii.

Şeful Inspectoratului

Ex: D.Osipov
226951

Grigore PRISĂCARU

