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 Informaţie 
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat 

şi a subdiviziunilor sale teritoriale (16.07.10-23.07.10) 
 

Rezumat al activităţilor principale pe IES. 
 

Agenţia Cahul şi Inspecţiile Ecologice din raioanele riverane rîului Prut  duc 
supravegherea continuă asupra schimbării nivelului apei în rîu  şi întreprind măsuri 
adecvate în cadrul  comisiilor raionale pentru situaţii excepţionale, membri ai cărora 
sunt. 

Secţia Inspectare resurse acvatice şi aer atmosferic  monitorizează situaţia la 
acest capitol  şi colectează informaţia parvenită din teritoriu. 

La nord de raionul Hînceşti, pe Prut, situaţia este stabilă. Schimbări au  
intervenit pe sectorul raionului Cantemir.  

 
  Din activitatea de bază, enumerăm  activităţile mai importante: 

- s-au efectuat 36 raiduri de salubrizare; 
- s-au întocmit 288 acte de control; 
- au fost întocmite 96 procese-verbale; 
- au fost prestate servicii în valoare de 71 733 lei, serviciile achitate  constituie  
74 399 lei. 

În această perioadă s-au eliberat: 
- 20 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 
- 14  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;  
- 33 avize  ale expertizei ecologice de stat.  
- 6  autorizaţii de folosinţă specială a apei. 

 Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 5 proiecte de execuţie. 
 S-a participat în lucru a 35 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 11 comisii de recepţie finală a  
obiectivelor; 

 Au fost examinate 14 petiţii. 
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Specialiştii Inspectoratului Ecologic de Stat, 
 
Au examinat: 
 
 Şi pregătit răspuns cet. Laşcu Veaceslav, s.Romaneşti, r-nul Străşeni privind 

construcţia barajului şi colectorului de apă din vecinătate, pe cursul  de apă ce 
alimentează iazul ce-i aparţine; 

 Şi prezentat răspuns în adresa MTID propuneri la Planul de acţiuni privind 
implementarea obiectivelor Strategiei Siguranţei Rutiere; 

 şi pregătit avize la 2 materiale cu privire la modificarea categoriei destinaţiei 
terenurilor; 

 şi pregătit răspuns la solicitarea SRL „ABS” cu privire la posibilitatea instalării 
unei Staţii de sortare a deşeurilor menajere solide pe teritoriul mun. Chişinău; 

  interpelarea dlui Gheorghe Brega, Deputatul în Parlamentul Republicii Moldova 
referitor la petiţia dnei Nadejda Băeşu privind dezacordul cu proiectarea şi 
construcţia unei staţii de alimentare cu carburanţi în intravilanul s. Caracuşenii 
Vechi, r-ul Briceni; 

 demersul dlui Dumitru Croitoru referitor la acordarea unui ajutor financiar pentru 
fiinţarea unui parc pe teren accidentat din s. Ghioltosu, com. Ţiganca, r-ul 
Cantemir; 

 demersul Preşedintelui ONG „Alianţa fermierilor din raionul Drochia” referitor la 
permiterea efectuării lucrărilor de amenajare a unui popas turistic în poiana de pe 
malul lacului „Parcul satului Mîndîc”, ansamblu arhitectonic „Vila cu parcul 
Mîndîc” din r-ul Drochia; 

 cu ieşire la faţa locului, demersul referitor la necesitatea efectuării lucrărilor de 
tăiere a molizilor ce sunt sanitar nesatesfăcători şi tăierile ramurilor uscate a unui 
arbore secular de specie stejar pedunculat (monument al naturii) ce prezintă pericol 
pentru viaţa şi sănătatea copiilor din centrul de plasament de tip familial 
„Concordia- Orăşelul Copilăriei” din s. Pîrîta, r-ul Dubăsari, fiind întocmit un act 
ecologic de control; 

 la faţa locului demersul  parvenit de la Primăria or. Nisporeni, cu întocmirea unui 
act ecologic de control referitor la solicitarea de a investi surse financiare în 
construcţia unui centru social cu scopul de ajutorare a bătrînilor şi persoanelor 
socialmente vulnerabile. 

 
Au fost primite pentru expertiza ecologică de stat (Direcţia Expertiză  

Ecologică şi Autorizaţii de Mediu - 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)  5 proiecte de execuţie: 

 
1. „Iaz lateral acumulator de apă pe terenul dlui M. Garbur, s. Iordanovca, r-nul 

Basarabeasca” al persoanei fizice M. Garbur; 
2. „Renovarea staţiei de epurare şi a sistemului de canalizare din s. Măgdăceşti, r-nul 

Criuleni”,  primăria s. Măgdăceşti, r-nul Criuleni; 
3. „Staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din s. Caracuşenii Vechi, 

r-nul Briceni” al S.R.L. „Vesta”; 
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4. „Reţele de canalizare şi staţia de epurare a grădiniţei de copii din s. Recea, r-nul 
Străşeni”, primăria s. Recea, r-nul Străşeni, 

5. „Reţele de canalizare şi staţia de epurare a şcolii mediii din s. Recea, r-nul Străşeni”, 
primăria s. Recea, r-nul Străşeni. 

 
Au  elaborat: 

 şi expediat informaţia solicitată de MEM (Filiala Chişinău) privind activităţile în 
domeniul apelor pentru editarea buletinului periodic „Cronica Apelor”; 

 propuneri Ministerul Mediului referitor la  construcţia Staţiei de Epurare Soroca  
după principiul Zonelor Umede. 

 
Au pregătit: 

 răspuns la solicitarea Agenţiei „Apele Moldovei” referitor la calitatea apelor 
deversate de la   unele întreprinderi din or.Soroca; 

 la solicitare,  raportul privind activităţile întreprinse în zonele inundate; 
 şi generalizat informaţia primită de la Agenţiile şi Inspecţiile Ecologice referitor 

la acordarea terenurilor pentru construcţii în spaţiile verzi şi fondului forestier de 
stat efectuate de către subdiviziunile Inspectoratului pe perioada anilor 2008-
2010; 

 şi prezentat  Ministerului Mediului  informaţia referitor la acordarea terenurilor în 
spaţiile verzi şi fondul forestier de stat pentru perioada 2008-2009, concomitent 
fiind prezentată şi informaţia privind construcţiile ilicite în categoriile de terenuri 
nominalizate. 

 
S-a participat:   
 
 la seminarul de instruire „Perfecţionarea bazelor de date SIG şi POPs” din 

teritoriul republicii  din 20-23.07.2010; 
 

Au fost eliberate de către DEEAM a IES     12 avize ale expertizei ecologice  de 
stat pentru proiectele de execuţie:  
 

1. „Spălătorie auto în mun. Chişinău, str. Grenoble, 193/4” al  S.R.L „VIENGROS”; 
2.  „Staţie de alimentare cu combustibil şi staţie de alimentare cu gaz lichefiat din s. 

Salcuţa, r-nul Căuşeni” al S.R.L. „Regalia ADT”; 
3. „Poligonul depozitării deşeurilor menajere solide pentru com. Cotiujenii Mari, r-

nul Şoldăneşti”, primăria com. Cotiujenii Mari; 
4. „Reparaţia construcţiilor hidrotehnice ale  iazului în hotarele administrativ-

teritoriale ale s. Fîntînîţa, r-nul Drochia”, Asociaţia Republicană de Stat pentru 
Protecţia Solurilor; 

5. „Măsuri antierozionale şi ameliorative în bazinele hidrografice ale rîurilor Salcia 
Mare şi Salcia Mică în hotarele administrativ-teritoriale ale raionului Cahul” (s. 
Taraclia de Salcie)”, Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor; 

6. „Staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din s. Congaz, r-nul 
Comrat” al S.R.L. „Panaiut-P”;  
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7. „Reconstrucţia iazului şi curăţirea canalelor în hotarele administrativ-
teritoriale ale com. Alava, r-nul Ştefan Vodă”, Asociaţia Republicană de Stat 
pentru Protecţia Solurilor; 

8. „Reparaţia capitală a digului iazului în hotarele administrativ-teritoriale ale com. 
Brătuleni, r-nul Nisporeni”, Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia 
Solurilor; 

9. „Construcţia iazului în hotarele administrativ-teritoriale ale s. Stoicani, r-nul 
Soroca”, Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor;   

10. „Iaz excavat la sud est de s. Hirova, r-nul Călăraşi” al persoanei fizice Petru 
Popa; 

11. „Lucrări de ameliorare şi combatere a eroziunii solurilor în hotarele 
administrativ-teritoriale ale s. Dubna, r-nul Soroca”, Asociaţia Republicană de 
Stat pentru Protecţia Solurilor; 

12. „Lucrări hidrotehnice pentru îmbunătăţiri funciare şi remediere a terenurilor prin 
defrişare şi nivelare-modelare în hotarele administrativ-teritoriale ale s. Slobozia 
Cremene, r-nul Soroca”, Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor. 

 
Au fost eliberate: Avize de acordare a normativelor ELA şi Autorizaţiile de emisii 
(AEPA) pentru 2 întreprinderi: 

 
1. „Lapmol” SRL, or. Lipcani, r-nul Briceni; 
2. „Baza de transport auto nr.20”, or. Nisporeni. 

 
A fost eliberat: Avizul de acordare a normativelor DLA şi Autorizaţia  (AFSA) pentru  
întreprinderea Î.M. „Apă – Canal Bălţi”. 

 
 

Activitatea preconizată pentru (23.07.10-30.07.10). 
 

De examinat: 
 Normativele de deversări limitat admisibile de poluanţi (DLA) şi materialele 

pentru eliberarea Avizelor de acordare a normativelor DLA şi Autorizaţiei 
(AFSA) pentru 2 întreprinderi: 

 
1. Fabrica de zahăr din or.Drochia  a Î.M. „Sudzuker – Moldova”, 
2. Fabrica de zahăr din or. Făleşti a Î.M. „Sudzuker – Moldova”; 

 
 Adresarea Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova referitor la modul 

eliberării autorizaţiilor de emisii a poluanţilor în atmosferă, eliberării „avizelor 
ecologice” de funcţionare a întreprinderilor agricole. 

 Adresarea Asociaţiei Obşteşti „TRANSPARENCY INTERNATIONAL” 
privind Cererea unui grup de cetăţeni referitor la  legalitatea amplasării Secţiei 
de morfopatologie şi medicină legală în or. Ialoveni. 

 Solicitarea Camerei de licenţiere cu privire la modul de informare de către 
Ministerul Mediului la eliberarea licenţei de activitate a întreprinderilor 
miniere. 
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 Solicitarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 
Drumurilor al R.Moldova referitor la construcţia Staţiei de alimentare cu 
produse petroliere şi gaz lichefiat din s. Gura Camencii, r-nul Floreşti pe traseul 
auto M2, Chişinău-Soroca-frontieră cu Ucraina, km. 117+850.  

 Porunca Guvernului R.Moldova cu privire la nerespectarea actelor normative şi 
legislative la construcţia tronsonului de cale ferată Giurgiuleşti-Cahul. 

 Proiectul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Avizului 
la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative referitor la 
majorarea cenzului de vîrstă de la 7 la 10 ani la importul mijloacelor de 
transport. 

 
 30 proiecte de execuţie prezentate spre expertizare (DEEAM):  

 
1. „Cheiul Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti” al Î.C.S. „Danube Logistics” 

S.R.L; 
2. „Staţia de alimentare cu produse petroliere şi servicii tehnice din s. Cazaclia, r-nul 

Ceadăr-Lunga” al S.R.L. „Kazman-Petrol”; 
3.  „Construcţia reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi fîntîna arteziană din s. 

Drăsliceni, r-nul Criuleni”, primăria com. Drăsliceni; 
4.  „Reconstrucţia iazului în hotarele administrativ-teritoriale ale comunelor Codreni 

şi Lipoveni, r-nul Cimişlia”, Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia 
Solurilor; 

5.  „Măsuri pentru combaterea eroziunii, ameliorarea şi sporirea fertilităţii solurilor în 
hotarele administrativ-teritoriale ale s. Stolniceni, r-nul Hînceşti”, Asociaţia 
Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor;  

6. „Măsuri ameliorative în lunca r. Cogîlnic în hotarele administrativ-teritoriale ale s. 
Logăneşti, r-nul Hînceşti”, Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia 
Solurilor;  

7. „Reparaţia construcţiilor hidrotehnice în hotarele administrativ-teritoriale ale s. 
Rudi, r-nul Soroca”, Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor;  

8. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din str. 31 august 
nr.54/b, or. Şoldăneşti” al S.R.L. „DERANG-PLUS”;  

9. „Spălătorie auto din str. Ghidighici 1/3, mun. Chişinău” al persoanei fizice Maria 
CALIN;  

10. „Reconstrucţia instalaţiilor hidrotehnice în hotarele administrativ-teritoriale ale 
satului Baraboi, raionul Donduşeni”, Asociaţia  Republicană de Stat pentru 
Protecţia Solurilor; 

11. „Staţie de deservire tehnică şi spălătorie auto din str. Valea Crucii, mun. Chişinău” 
al S.R.L. „Luxori Imobil”;  

12. „Amplasarea staţiei de alimentare cu gaz lichefiat, s. Pîrjota pe traseul „Costeşti – 
or.Rîşcani” al  S.R.L. „Bonacta”; 

13.  „Raportul privind Impactul asupra mediului ambiant în contextul implementării 
proiectului II de modernizare” a Aeroportului Internaţional Chişinău;  

14. „Uscătorie de fructe din com. Vărzăreşti, raionul Nisporeni” al persoanei fizice  
Gorceac Macarie;  
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15. „Construcţia apeductului, reţelelor de canalizare şi a staţiei de epurare a 
apelor uzate de la obiectele sociale din s. Marianca de Jos, raionul Ştefan Vodă”, 
primăria satului Marianca de Jos;  

16. „Construcţia drumului R30 Anenii Noi – Căuşeni – Ştefan Vodă – fr. Cu Ukraina 
(ocolirea oraşului Căuşeni)” al Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”;  

17. „Măsuri antierozionale şi ameliorative în bazinele hidrografice ale rîurilor Salcia 
Mare şi salcia Mică în hotarele administrativ – teritoriale ale raionului Cahul, 
(etapa I, s. Tartaul de Salcie – curăţarea albiei r. Salcia Mică)”,  Asociaţia 
Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor;  

18.  „Reconstrucţia imobilelor din str. Uzinelor, 11A, or. Chişinău” al Î.M. Moldo-
Germane BC „Grisan-Hamb” S.A.;  

19. „Uzina de construcţii metalice din or. Vatra, mun. Chişinău” al S.R.L. „Liga II”;  
20. „Instalarea unui distribuitor suplimentar la staţia de alimentare cu produse 

petroliere din str. Gavriliuc,12, or. Comrat” al S.R.L. „Bemol Retail”;  
21. „Amplasarea unui distribuitor suplimentar la staţia de alimentare cu produse 

petroliere din str. Vadul lui Vodă, 70/1, mun. Chişinău” al S.R.L. „Bemol Retail”;  
22. Instalarea unui distribuitor suplimentar la staţia de alimentare cu produse petroliere 

din or. Hînceşti, traseul Hînceşti-Leova, Km1” al S.R.L. „Bemol Retail”;  
23. „Amplasarea unui distribuitor suplimentar la staţia de alimentare cu produse 

petroliere din str. Mihai Vieazul, 18/1, mun. Chişinău” al S.R.L. „Bemol Retail”;  
24. „Amplasarea unui distribuitor suplimentar la staţia de alimentare cu produse 

petroliere din str. Ginta Latină,16, mun. Chişinău” al S.R.L. „Bemol Retail” ; 
25. „Proiectul sondelor arteziene nr.55-ch şi 69-ch de pe teritoriul CET-2” al S.A. 

CET-2;  
26. „Iaz lateral acumulator de apă pe terenul dlui M. Garbur, s. Iordanovca, r-nul 

Basarabeasca” al persoanei fizice M. Garbur; 
27. „Renovarea staţiei de epurare şi a sistemului de canalizare din s. Măgdăceşti, r-nul 

Criuleni”,  primăria s. Măgdăceşti, r-nul Criuleni; 
28. „Staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din s. Caracuşenii Vechi, 

r-nul Briceni” al S.R.L. „Vesta”; 
29. „Reţele de canalizare şi staţia de epurare a grădiniţei de copii din s. Recea, r-nul 

Străşeni”, primăria s. Recea, r-nul Străşeni; 
30. „Reţele de canalizare şi staţia de epurare a şcolii mediii din s. Recea, r-nul 

Străşeni”, primăria s. Recea, r-nul Străşeni. 
             

Vom acorda: 
 consultaţii şi ajutor metodic de la centru inspectorilor din teritoriu. 
 
Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii la centru sau în subdiviziunile 
teritoriale ale IES. 

 
 
 
Şef adjunct al Inspectoratului                  Valentina ŢAPIŞ  
 
 
Ex.D.Osipov, 22 69 15 




