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Informaţie
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat
şi a subdiviziunilor sale teritoriale (14.01.11-21.01.11)

Rezumat al activităţii pe Inspectorat.
Realizări mai importante din activitatea de bază:
- au fost întocmite 122 acte de control;
- au fost întocmite 31 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 45 091 lei, serviciile achitate
constituie 29 000 lei;
În contextul acţiunilor de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 8 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:
- 9 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 35 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 6 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 5 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
 Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 3 proiecte de
execuţie.
 S-a participat în lucru a 7 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 4 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
 Au fost examinate şi s-a răspuns la 10 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale.

Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat,
Au examinat:
 materialele prezentate şi întocmit răspuns în adresa Institutului de Cercetări
Ştiinţifice „RIF ACVAAPARAT” referitor la prezentarea listei
instrucţiunilor metodice, documentelor normative şi metodelor de calcul a
normativelor ELA;
 şi pregătit răspuns la demersul parvenit de la Agenţia „Capitalimobil” privind
coordonarea terenului din parcul „La Izvor”, str. Calea Ieşilor, mun. Chişinău
pentru proiectarea şi construirea unui stadion destinat fotbalului de plajă;
 materialele şi eliberat autorizaţie pentru efectuarea tăierilor de conservare
prim. sat. Gura Galbenă, raionul Cimişlia.
 şi pregătit avize la 3 materiale de modificare a categoriei terenului;
 şi avizat 11 dosare ale produselor de uz fitosanitar;
 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberat Avizul şi Autorizaţia AEPA de emisii pentru
întreprinderea „Staţia de exploatare a magistralelor din or. Şoldăneşti a
S.R.L. „Moldovatransgaz”.
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) 3 proiecte de execuţie:
1. „Staţia de epurare a apelor meteorice de la liceul teoretic şi grădiniţa de
copii nr.1 din s. Cuhneşti, r-nul Glodeni”, primăria com. Cuhneşti, r-nul
Glodeni;
2. „Secţia de producere a elementelor din beton armat, str. Transnistria, mun.
Chişinău” al persoanei fizice Casim Radion;
3. „Forarea sondei arteziene pentru alimentarea cu apă a Î.C.S. „Renaissance
Perfect” S.R.L., or. Cricova, mun. Chişinău” al Î.C.S. „Renaissance Perfect”
S.R.L.
Au fost eliberate:
 2 avize ale expertizei ecologice de stat pentru proiectele de execuţie:
1. „Valorificarea zăcămîntului de nisip pentru construcţii „Costuleni – II”
cu recultivarea carierei, r-nul Ungheni” al S.R.L. „Feodora”;
2. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din str.
Aerodromului or. Bălţi, drumul R14, Bălţi-Sărăteni-M2, km. 7+400,
stînga” al S.R.L. „Derang-Plus”.
Au participat:
 la seminarul regional în domeniul apelor „Managementul apelor subterane”;
 în comun cu CIE al AE Chişinău la prelevarea probelor de sol, apă (la
componentul melanj) de pe teritoriul Unităţii militare din com. Dănceni;



în comisia de recepţie finală a Staţiei de pompare şi reţelele de canalizare ale
or. Vadul lui Vodă, sectorul nou în comun cu AE Chişinău.

Au pregătit:
 planul de măsuri al Ministerului Mediului pentru realizarea Planului-cadru
inspectorial gradual pentru combaterea efectelor pandemiei cu virusul gripal
nou A(H1N1) în Republica Moldova.
Activitatea preconizată pentru (21.01.11 - 28.01.11)
Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat 9 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”, al AŞM;
6. „Spălătorie auto din str. Grenoble, 120, mun. Chişinău” al S.R.L.;
„Avante”;
7. „Staţia de epurare a apelor meteorice de la liceul teoretic şi grădiniţa de
copii nr.1 din s. Cuhneşti, r-nul Glodeni”, primăria com. Cuhneşti, r-nul
Glodeni;
8. „Secţie de producere a elementelor din beton armat, str. Transnistria,
mun. Chişinău” al persoanei fizice Casim Radion;
9. „Forarea sondei arteziene pentru alimentarea cu apă a Î.C.S.
„Renaissance Perfect” S.R.L., or. Cricova, mun. Chişinău” al Î.C.S.
„Renaissance Perfect” S.R.L.
La fel avem de examinat:
 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberate Autorizaţiile AEPA de emisii respective
pentru 16 întreprinderi:
1. CET-1 din str. Vadul lui Vodă, 5, mun. Chişinău.
2. S.A. „Tirex Petrol”, SAC nr.22 din or. Criuleni, str. 31 august, 174.
3. Î.C.S. „Petrom Moldova”, PECO-46, str. Decebal,99/1, mun. Chişinău;
4. I.C.S. „Petrom Moldova” PECO-39, str. Munceşti, 97, or. Chişinău;

5. I.C.S. „Petrom Moldova” PECO-58, str. Burebista, 3/1;
6. S.C. „Basapetrol” SRL SAC str. Calea Orheiului, 129, m. Chişinău;
7. S.C. „Basapetrol” SRL SAC s. Boldureşti, r-l Nisporeni;
8. S.C. „Basapetrol” SRL, SAC s. Vărzareşti, r-l Nisporeni;
9. S.A. „Oldcom”, str. I. Inculet, 70, mun. Chisinau;
10. Î.M. „Palplast”, str. Alexandru cel bun, 114, or. Călăraşi;
11. Uzina mecanică „Artmet” SA, str. Feredeului, 12, or. Chişinău;
12. S.A. „FloareCarpet”, str. Grădina Botanică, 15, or. Chişinău;
13. Î.C.S. „Red Union Fenosa” Centru de muncă Hînceşti;
14. Î.C.S. „Red Union Fenosa” Centru de muncă Orhei;
15. Î.C.S. „Red Union Fenosa” Centru de muncă Străşeni;
16. S.C. „Trans Cargo Terminal”, str. V.Micle, 1, or. Chişinău.
 adresarea dlui M. Sapunji la procuratura UTA Găgăuzia privind legalitatea
autorizării unor obiecte industriale eliberate de către Agenţia Ecologică
Găgăuzia.
De acordat:
 consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu.
Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii.

Şeful Inspectoratului
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