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Informaţie
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat
şi a subdiviziunilor sale teritoriale (15.04.11-22.04.11)

Rezumat al activităţii pe Inspectorat.
Realizări mai importante din activitatea de bază:
- au fost întocmite 351 acte de control;
- au fost întocmite 195 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 44 226 lei, serviciile achitate
constituie 42 037 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 79 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:
- 23 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 4 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 11avize ale expertizei ecologice de stat;
- 10 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 2 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 45 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 20 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 34 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale.

Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat,
Au examinat:
şi pregătit răspuns la demersul parvenit de la Dl Valeriu Streleţ, deputat în
Parlamentul Republicii Moldova referitor la prezentarea informaţiei vizată
de activitatea agenţilor economici care se ocupă cu comercializarea,
înlocuirea şi reşaparea anvelopelor de cauciuc, cu identificarea şi
documentarea cazurilor de ardere a deşeurilor de cauciuc;
plîngerea parvenită de la cet. Roman Borzin referitor la întreprinderea
măsurilor conform legislaţiei în privinţa cet. Eduard Roşca, proprietarul ap.1
din str. Vierului, 47, or. Codru care a admis stocarea arbitrară a deşeurilor
menajere şi de altă natură. Petiţionarul a fost informat de faptul, că cet. E.
Roşca a fost sancţionat contravenţional în temeiul art.154 alin. (1) Cod
Contravenţional al RM, cu aplicarea sancţiunii sub formă de amendă în
mărime de 400 lei;
semnalul telefonic referitor la împrăştierea de vînt a granulelor de polisteren
pe oglinda apei bazinului acvatic adiacent construcţiei „Blocuri locative în
complex cu centrul de expoziţie şi comerţ din str. Mihai Viteazu” ce aparţine
SA”Horus”. Ca rezultat administraţiei SA „Horus” i s-a întocmit procesverbal în baza art. 154 (1) şi 109 (1) al Codului Contravenţional, iar prin
act de control i s-a indicat obligatoriu de a lichida cele depistate în termen
de 2 săptămîni;
materialele SRL „August” şi eliberat autorizaţia pentru tăiere de igienă a
12 arbori din str. Hînceşti, 60, mun. Chişinău, cu obţinerea unui volum de
5,9 m3 masă lemnoasă;
materialele cu eliberarea ulterioară a autorizaţiei pentru tăiere de igienă a
unui arbore de specia arţar din str. Podul Înalt, 16, mun. Chişinău, cu
obţinerea unui volum de 0,7 m3 masă lemnoasă;
demersul şi eliberat autorizaţia pentru tăiere de igienă a arborilor de la baza
de odihnă „Expres”, P.S. „Nistrean”, or. Vadul lui Vodă, cu obţinerea unui
volum de 8,6 m3 masă lemnoasă;
demersul şi dat răspuns Parlamentului Republicii Moldova privind tăierea
arborilor la Spitalul din satul Vorniceni, raionul Străşeni;
demersul Societăţii Vînătorilor şi Pescarilor, privind
autorizarea
suplimentară a vînătoarei la vulpi;
petiţia cetăţeanului Arhip Anatol, referitor la soluţionarea problemelor ce
ţin de tăierea arborilor de lîngă casele din str. Badiu, 10, mun. Chişinău;
proiectul
actului
normativ
„Создание
динaмичной
системы
регулирования качествa поверхностных вод Рекомендации для стран
ВЕКЦА”;
întocmit şi expediat răspuns în adresa Dnei Eugenia Bulat la adresarea
colectivă a mai multor locuitori şi instituţii socio-culturale din or. Orhei,
privind dezacordul cu autoritatea publică locală la amplasarea staţiei de
alimentare cu carburanţi pe strada Vasile Lupu, 156 din or. Orhei;

întocmit şi expediat răspunsul în adresa Asociaţiei Obşteşti „Ozon” privind
lipsa temeiului de a retrage avizul nr.05-5-3446/1437 din 02.11.10 al
expertizei ecologice de stat la proiectul de execuţie „Staţie de alimentare cu
produse petroliere şi spălătorie auto, drumul naţional R14(km.10+800
dreapta), s. Ţambula, r-nul Sîngerei” al „Bemol Retail” S.R.L.;
întocmit şi expediat răspuns în adresa S.R.L. „Nefis” privind condiţiile de
autorizare a evacuărilor de ape uzate menajere şi industriale în receptori
naturali de la fabrica de dulciuri din s. Cojuşna, r-nul Străşeni;
întocmit şi expediat răspuns în adresa Î.M. „AMEN-VER” din or. Hănceşti
privind acceptarea scutirii de plată pentru emisiile poluanţilor şi depozitarea
deşeurilor;
şi pregătit avize la 2 materiale de modificarea a catigoriei terenului;
şi avizat 7 dosare a produselor de uz fitosanitar;
proiectul Normativelor de deversări limitat admisibile (DLA )şi eliberat aviz
pentru întreprinderea Î.M. „Apă-Canal” Ungheni, str. Naţională, 2;
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberate Avize şi Autorizaţii AEPA de emisii
respective pentru 3 întreprinderi:
1. S.R.L. „Bemol Retail” SAC nr.7, str. Independenţei,2/4, com. Băcioi,
mun. Chişinău;
2. Î.C.S. „Petrom Moldova” S.A., str. Mateevici,56, or. Chişinău, staţia
PECO nr. 110;
3. Î.C.S. „Petrom Moldova” S.A., str. Mateevici,56, or. Chişinău, staţia
PECO nr. 28.
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) 2 proiecte de execuţie:
1. „Îndreptarea şi curăţirea albiei rîului Galbiniţa şi a canalelor de evacuare
a apelor în s. Fîrladeni, r-nul Hînceşti” al Primăriei s. Fărladeni;
2. „Staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din s. Ţarigrad,
r-nul Drochia” al „FEBUS NORD” S.R.L.
Au fost eliberate:
8 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie:
1. „Proiectul II de modernizare a Aeroportului Internaţional Chişinău” al Î. S.
”Aeroportul Internaţional Chişinău”;
2. „Staţia de alimentare cu gaz lichefiat la staţia de alimentare cu combustibil
nr.65 din com. Giurgiuleşti, r-nul Cahul” al S. A. ”Tirex Petrol”;
3. „Parcare auto cu amplasare în str. Pietrăriei nr.2/2, sectorul Buiucani, or.
Chişinău” al S.R.L. „Redres”;
4. „Îndreptarea şi curăţirea albiei rîului Galbiniţa şi a canalelor de evacuare a
apelor în s. Fîrladeni, r-nul Hînceşti” al Primăriei s. Fărladeni;

5. „Construcţia bazinului de acumulare a apei în hotarele administrativteritoriale ale s. Vorniceni, r-nul Străşeni” al persoanei fizice Triboi Ion.
6. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din str. Alba Iulia,
or. Căuşeni. Reconstrucţie” al „Lukoil-Moldova” S.R.L.;
7. „Reconstrucţia apeductului şi canalizării a micro raionului de locuinţe cu
construcţii de mai multe nivele din s. Olăneşti, r-nul Ştefan Vodă (etapa II)”,
primăria satului Olăneşti;
8. „Extinderea staţiei de alimentare cu produse petroliere din or. Sîngera, mun.
Chişinău, drumul R2 Chişinău-Bender, km.18+730” al S.R.L. „Avante”;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Autorizaţii de folosinţă specială a apei (AFSA) pentru 9 întreprinderi:
S.A. „Alfa-Nistru”, str. Ştefan cel Mare,131, or. Soroca.
S.A. „Galinnula”, s. Gura Galbenă, r-nul Cimişlia.
Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Rîşcani.
S.C.”LGVD-AGRO” SRL, s. Negreşti, r-n ulStrăşeni;
FPC „Fraţii Şuliţi” SRL, s. Negreşti, r-nul Străşeni;
FPC „LGVD-GRUP” SRL, s. Negreşti, r-nul Străşeni.
Î.M. „Apă-Canal” Ungheni, str. Naţională, 2.
„Tomai – Vinex”, str. Ferapontievca, or. Comrat, UTA Gagauzia.
S.R.L. „Doina Vin”, str. Vasile Alecsandri,82, or. Chişinău.

Au întocmit:
şi expediat în adresa Ministerului Mediului a comentariilor asupra
„Documentului metodic pe 52 pag.” recomandat ţărilor „ВЕКЦА” privind
necesitatea implementării în RMoldova a Normelor de calitate a apelor de
suprafaţă (NCAS), cu scopul gestionării raţionale a calităţii resurselor de apă
şi dezvoltării durabile.
Au participat:
în comun cu Agenţia Ecologică Chişinău la examinarea plîngerii parvenite
de la cet. E. Madan, locatara în str. Scoreni, 16, mun. Chişinău privind
luarea măsurilor de rigoare în vederea lichidării acumulărilor de deşeuri
menajere solide din str. Scoreni, 16;
la data de 19.04.2011, în baza ordinului IES a efectuat controlul în cadrul
AE Chişinău cu scopul asigurării asistenţei consultativ – metodologice şi
efectuării controlului colaboratorilor agenţiei;
la inspectarea uzinei „TOPAZ” în scopul verificării corectitudinii întocmirii
volumului ELA prezentat pentru acordare la IES;
Au efectuat:
o deplasare în r-nul Anenii Noi şi r-nul Cahul şi perfectat informaţia cu
privire la situaţia actuală la unele obiecte miniere.

Au pregătit:
informaţia privind desfăşurarea acţiunilor de salubrizare şi amenajare a
localităţilor;
nota informativă privind rezultatele controlului efectuat în cadrul Agenţiei
Ecologice Chişinău;
răspuns la plîngerea repetată a dlui Valeriu Tarasiuc, s. Oclanda, r-l. Soroca,
privind exploatarea neautorizată a fermei de porcine şi carierei de nisip din
s. Oclanda, r-l Soroca, unde i s-a comunicat că plingerile repetate care nu
conţin informaţii noi nu se reexaminează;
pentru Ministerul Mediului informaţia referitor la măsurile executării
Hotărîrii Guvernului nr. 672 din 30.07.2010 cu privire la crearea Comisiei
pentru elaborarea sistemului de gestionare a resurselor acvatice şi de
protecţie împotriva inundaţiilor;
răspuns Ministerului Mediului referitor la faxograma privind măsurile
întreprinse întru executarea Hotărîrii Guvernului nr. 627 din 30.07.2010 cu
privire la crearea Comisiei pentru elaborarea sistemului de gestionare a
resurselor acvatice şi de protecţie împotriva inundaţiilor;
şi perfectat Raportul cu privire la rezultatele auditului intern al activităţii
Agenţiei pentru Geologie şi Resursele Minerale;
şi perfectat nota informativă în adresa şefului IES la Nota de serviciu a dlui
Sava Ion, şef al Inspecţei Ecologice Orhei, referitor la aprecierea modului de
acordare de către I. Caliniuc, şef adjunct Direcţie IES a terenului pentru
amplasarea, proiectarea staţiei de alimentare cu combustibil şi gaz lichefiat
din str. V. Lupu, 156, or. Orhei.
Activitatea preconizată pentru (26.04.11 - 29.04.11)
Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat 10 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;
6. „Staţie de alimentare cu combustibil şi staţie de alimentare cu gaz lichefiat
din or. Briceni” al S.R.L. „Danatpet”;

7. „Reconstrucţia reţelelor şi instalaţiilor de canalizare a apelor uzate din or.
Otaci, r-nul Ocniţa”, primăria oraşului Otaci;
8. „Iaz săpat acumulator de apă pe terenul dlui Gh. Stratan, s. Dereneu, r-nul
Călăraşi” al persoanei fizice Gheorghe Stratan;
9. „Iaz săpat acumulator de apă pe terenul dlui C. Hîrcîială, s. Marcăuţi, r-nul
Dubăsari” al persoanei fizice Constantin Hîrcîială;
10. „Staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din s. Ţarigrad,
r-nul Drochia” al „FEBUS NORD” S.R.L.
De examinat:
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv
pentru 75 întreprinderi.
1. S.A. „Tirex Petrol” SACG nr.45 din s. Elizavetovca, r-nul Ungheni.
2. S.R.L. „BIComplex”, str. Munceşti, 89, mun. Chişinău.
3. S.R.L. „Oldimcom-Plus”, str. Bojole 58/2, or. Călăraşi
4. S.R.L. „Aligocomex”, str. Alexandru cel Bun,182, or. Călăraşi.
5. S.R.L. „Zapvitvas”, s. Ivanovca, r-nul Hînceşti.
6. S.A. „Tirex Petrol” SAC nr.45, str. Naţională, or. Ungheni.
7. S.A. „Tirex Petrol” SAC nr.32, str. 31 August,1, or. Criuleni.
8. S.A. „Tirex Petrol” SAC nr.47, s. Talmaz, r-nul. Ştefan Vodă.
9. Î.I. „Nicolae Nicolaescu”, s. Lozova, r-nul Străşeni.
10. S.R.L. „AXICONST”, str. Academiei, 13/1, or. Chişinău.
11. S. A. „DarnicGaz”, str. Ştefan cel Mare, 1a, or. Străşeni.
12. S.R.L. „Agrovicta-Nord”, s. Hiliuţi, r-nul Rîşcani..
1314. Î.M. „Wholemark-M” S.R.L., str. M. Varlaam,65, of.246, mun.
Chişinău.
15. S.R.L. „Agrotafex”, str. P. Erhan, 24, mun. Chişinău.
17. Instituţia Medico-Sanitară Publică, spitalul raional Taraclia, str.
Valeriu Ceban, 1, or. Taraclia.
18. Î.I. „Victor Harin”, str. L. Tolstoi, 2, or. Taraclia.
19. S.R.L. „Languros-Agro”, str. Lenin, 138, or. Taraclia.
20. Î.I. „Salagor Vadim”, str. Independenţei, 2, or. Rîşcani.
21. S.A. „Reţelele Electrice de Distribuţie Nord” Bălţi, str. Ştefan cel
Mare, 180, or. Bălţi.
22. S.R.L. „Puratos-Mold”, şos. Chişinău-Tighina,6,or. Sîngera, mun.
Chişinău.
23. S.R.L. „Asena-Textil”, str. Lenin, 42, or. Ceadîr-Lunga.
24. S.A. „Moldtelecom”, C.T. Sîngerei.
25. S.A. „Sigma”, bd. Decebal, 99, or. Chişinău.
26. S.R.L. „Agrosfera-BM”, s. Pîrliţa, r-nul Ungheni.
27. Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A., SACG din s. Gornoe, r-nul Străşeni.
28. Persoana fizică Avram Victor, s. Lozova, r-nul Străşeni.
29. S.C. „Stalma Lux” S.R.L., str. Maria Lătăreţu,5, or. Chişinău.
30. S.A. „Ceadîr-Petrol” , str. Bugeacului,17, or. Ceadîr-Lunga.

31. Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A., SAC 27, s. Calaraşovca, r-nul
Ocniţa.
32. Î.M. „FOOD PLANET RESTAURANTS”S.R.L., bd. Ştefan cel
Mare, 134/1, or. Chişinău.
33. S.R.L. „Lukoil Moldova”, SACG 12, str. L. Deleanu, 16, or.
Chişinău.
34. S.R.L. „Confort”, str. Mesager, 19, or. Chişinău.
35. S.C. „Ecaterina Ţugulea”, str. Ioan Vodă,11, or. Nisporeni.
36. S.R.L. „Rex-Auto”, str. tudor Strişcă,1, mun. Chişinău.
37. Î.I. „Bandol Nicolae”, str. Lacului,16, s. Romaneşti, r-nul Srăşeni.
38. S.R.L. „Auto-Mar”, SAC din str. Calea Orheiului,28, or. Chişinău.
39. S.R.L. „Auto-Mar”, SAC din str. M. Sadoveanu,25, or. Orhei.
40. S.A. „Patisier”, str. Alba Iulia,75/10, mun. Chişinău.
41. S.R.L. „Şardrisvin”, str. Bugeacului,7, or. Ceadîr-Lunga.
42. S.R.L. „Dominic”, punctul de îmbuteliere cu gaz lichefiat din s.
Bilicenii-Vechi, r-nul Sîngerei.
43. S.R.L. „Dominic”, s. Petreşti, r-nul Ungheni.
44. S.R.L. „Sergreta”, str. Munceşti, 623, or. Chişinău.
45. S.R.L. „Tînjeleşti”,str. Grigore Adam, or. Nisporeni.
46. FPC „Uzual-SC” S.R.L.,bd. Dacia11, ap. 7, mun. Chişinău.
47. Î.I. „Salagor Vadim”, str. independenţei, 2, or. Rîşcani.
48. S.R.L. „Lukoil Moldova”, SAC nr.8, str. Studenţilor,8/1, or.
Chişinău.
49. S.R.L. „Cinci-Teh”, str. Socoleni 17/4, or. Chişinău.
50. S.R.L. „Triaj”, s. Căpriana, r-nul Străşeni.
51. S.R.L. „Ratus”, str. Sfatul Ţării,nr.1, or. Chişinău.
52. S.R.L. „Condoprim”, s. Todireşti, r-nul Ungheni.
53. S.A. „Alsev”, str. Constructorilor,5, s. Cojuşna, r-nul Străşeni.
54. Î.I. „Varzari Fiodor”,s. Vasieni, r-nul Ialoveni.
55. S.R.L. „Calax & Co”, s. Elizavetovca, r-nul Ungheni.
56. Î.I. „Darul-Ursu”, s. Lozova, r-nul Străşeni
57. S.R.L. „Balt-Cons”,s. Pîrliţa, r-nul Ungheni.
58. S.R.L. „EsenţEx”, str. Sarmisegetusa15,or. Chişinău.
59. S.R.L. „Comerţ-Gaz”, str. Burebista,18,or. Chişinău.
60. S.R.L. „Diata-Plus”, str. Sihastrului, 64 „V”, mun. Chişinău.
61. S.R.L. „Makler Plus”, str. Puşkin, 44, or. Chişinău.
62. „Sadacus”SA, mun. Balţi, str. Victoriei, 51,
63. „Aligrima” S.R.L., s. Negreşti, r-l Străşeni.
64. „Cabo” S.R.L., str. M.Manole, 9.
65.„Dominic” S.R.L., s. Corjeuti, s. Larga, s. Drepcăuţi, s. Beleavinţî, r-l
Briceni.
65.Î.I. „Jian Sergiu”, or. Străşeni, str. Şt. Cel Mare, 8/3.
66.„Gips-Biruinţa” S.R.L., or. Biruinţa, r-nul Sîngerei.
67.„Daun-Parc” S.R.L., str. Studenţilor, 7, mun. Chişinău.
68.„Coloana mecanizată de montaj Nr.1”, şos. Balcani, 1, mun. Chişinău.

69. Î.M. „Primtrans” şos. Hînceşti, 140/1, mun. Chişinău.
70. „Asinariş”SRL, or. Rîşcani, str. Gagarin, 38.
71. Î.I. „Gordilă Anatolie”, s. Corlăteni, r.Rîşcani.
72. Î.I. „Morăriţa Rotari”, s. Pepeni, r-l Sîngerei.
73. „Orginterconstrucţia”SA, or. Leova, str. M.Eminescu, 20.
74. „Dromas-Cons” S.R.L., bd. Moscovei, 17/1, m.Chişinău.
75. S.A. „Constructorul”, mun. Bălţi, str. M.Viteazul, 6.
materialele pentru eliberarea Autorizaţiei de folosinţă specială a apei
(AFSA) pentru 9 întreprinderi.
1. S.R.L. „Agrosudresurs”, bd. Traian,16, or. Chişinău.
2. Î.M. „COMUNSERVICE”, str. Victoriei, 2, or. Criuleni.
3. Î.M. „ZERNOFF” S.R.L., str. Munceşti, 793/2 or. Chişinău.
4. Cooperativa de Consum „UNIVERSALCOOP”, str. Suvorov, 2, or. Aneni
Noi.
5. 11.Instituţia Medico-Sanitară Publică Dispenasrul Dermato-Venerologic
Republican, str. Costiujeni,5/1, mun. Chişinău.
6. S.A. „Azurit”, str. Gagarin,30, or. Vatra, mun Chişinău.
7. ÎMC „Floreni”, s. Floreni, r-nul Anenii Noi.
8. S.A. „Carmez”, str. Munceşti, mun Chişinău.
9. ICP „PRODCOOP Cimişlia”, r-nul Cimişlia.
La fel avem de examinat:
plîngerea dnei Cacicovscaia R. din str. Luncii, mun. Chişinău, referitor la
acţiunile ilegale a cet. Cazacu V.
De acordat:
consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu.
Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii.

Şeful Inspectoratului

Grigore PRISĂCARU

