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Informaţie
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat
şi a subdiviziunilor sale teritoriale (24.12.10-30.12.10)

Realizări mai importante din activitatea de bază a Aparatului Central:
 În această perioadă s-au eliberat:
- 5 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 11 avize ale expertizei ecologice de stat;
 Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 5 proiecte de
execuţie.
Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat,
Au examinat:
 materialele şi prezentat răspuns Î.M.”Agropiese TGR Grup” S.R.L. privind
folosirea solului mineral, în volum de 20 000m3, din teritoriul poligonului de
depozitare a deşeurilor menajere solide (d.m.s.) a Întreprinderii Municipale
„Gospodăria Comunal-Locativă Cahul” pentru amenajarea terenului de
construcţie;
 la Indicaţia Guvernului, şi prezentat răspuns în adresa Ministerului
Economiei pe materialele Demersului S.C. „AlexConsultingGrup” SRL
privind efectuarea lucrărilor de întreţinere a dimensiunii canalului de
navigaţie pe rîul Nistru;
 proiectul pentru finanţare de la Fondul Ecologic Naţional „Construcţia
poligonului de depozitare a deşeurilor menajere solide, primăria Cotiujenii
Mari, r-nul Şoldăneşti (pentru 4 primării cu 8 sate)”;

 şi pregătit răspuns la petiţia parvenită de la cet. Tudor Chetrari din sat.
Văratic, rl Rîşcani referitor la extinderea cimitirului în zona de protecţie a
fîntînii de mină şi caselor de locuit. Ca rezultat petiţionarul a fost informat
de faptul, că extinderea cimitirului se efectuează neautorizat, pentru ce
Centrul Naţional de Sănătate Publică a sistat exploatarea ulterioară a
cimitirului;
 şi pregătit avize la 2 materiale de modificare a categoriei terenului.
 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberate Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru
5 întreprinderi.
1. Î.I.”Fomov Stepan”, s. Iurceni, r-nul Nisporeni;
2. „Modem” S.R.L., str. Grenoble, 114, mun. Chişinău;
3. SAC nr.56 din bd. Dacia, 57, m. Chişinău, Î.C.S.”Petrom-Moldova”
S.A;
4. SAC nr.57 din şos.Hînceşti, 240, m. Chişinău, Î.C.S.”PetromMoldova” S.A;
5. SAC nr.38 din şos.Hînceşti, 130, m. Chişinău, Î.C.S.”PetromMoldova” S.A.
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) 5 proiecte de execuţie:
1. „Efectuarea lucrărilor de adîncire şi îndreptare a albiei inferioare a fluviului
Nistru pe sectoarele: 226.50-227.40; 227.80-228.50; 234.80-235.70; 237.85238./0; 240.70-242.00; 330.65-331.35” al „Moldeco – Nistru Flota” SRL;
2. „Reabilitarea drumului M21 Chişinău-Dubăsari-Poltava (Ucraina) categoria
Ib, km 6-15” al Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”;
3. „Centrul tehnic de deservire auto cu bloc administrativ în extravilanul com.
Truşeni, mun. Chişinău” al persoanei fizice Tatiana Botnaru;
4. „Secţie de impregnare a lemnului din s. Palanca, r-nul Ştefan Vodă” al
„Filaro Impreg Service”S.R.L.;
5. „Renovarea sistemului de canalizare din com. Ciorescu mun. Chişinău
(staţia de epurare)” al Prmăriei Ciorescu.
Au fost primite în lucru proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de
poluanţi în aerul atmosferic (ELA) şi eliberate Autorizaţiile AEPA de emisii
respectiv pentru 5 întreprinderi.
1. Î.M.S. „Liftservice”, str. Transnistria, 10, mun. Chişinău;
2. Centrul de muncă din or. Anenii Noi al Î.C.S. „Red Union Fenosa”;
3. Staţia de alimentare cu gaz lichefiat din or. Bălţi a S.R.L.
„Moldovatransgaz”;
4. S.R.L. „Dorianis &Co”, s. Mereni, r-nul Anenii Noi;
5. S.C. „Metchimgrup” S.R.L. din şos. Munceşti, 801, mun. Chişinău;

Au fost eliberate:
 11 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie:
1. „Reţelele de canalizare şi staţie de epurare a obiectelor sociale în s. Lozova,
rl Străşeni”, primăria s. Lozova;
2. „Centrul de testare a automobilelor din str. Strîî,17, mun. Bălţi” al persoanei
fizice Alexandru Cudreaşov;
3. „Valorificarea zăcământului de nisip pentru construcţii „Isacova”, r-nul Orhei
şi recultivarea carierei” al S.R.L. „Pietrişcom”;
4. „Secţia de curăţare chimică a hainelor din str. Bucureşti, 98, mun. Chişinău”
al „TCI Consalting”s.R.L.;
5. „Staţie de alimentare cu combustibil şi staţie de alimentare cu gaz lichefiat
din s. Ratuş, r-nul Criuleni” al „Texco Impex”S.R.L.;
6. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din s. Taxobeni, rnul Făleşti” al „Sinbad” S.R.L.;
7. „Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apă a G.Ţ.”Chiperi
Andrei” din s. Chircăeşti, r-nul Căuşeni” al G.Ţ. „Chiperi Andrei”;
8. „Efectuarea lucrărilor de adîncire şi îndreptare a albiei inferioare a fluviului
Nistru pe sectoarele: 226.50-227.40; 227.80-228.50; 234.80-235.70; 237.85238./0; 240.70-242.00; 330.65-331.35” al „Moldeco – Nistru Flota” SRL;
9. „Colectarea depozitarea şi prelucrarea deşeurilor menajere solide (materie
primă secundară) în s. Goian, mun. Chişinău” al „Vilagos” S.R.L.;
10. „Secţie de impregnare a lemnului din s. Polanca, r-nul Ştefan Vodă” al
„Filaro Impreg Service”S.R.L.;
11. „Renovarea sistemului de canalizare din com. Ciorescu mun. Chişinău
(staţia de epurare)” al Prmăriei Ciorescu.
Au participat:
 la şedinţa Consiliului raional Anenii Noi privind situaţia sanitaro-ecologică
din raza poligonului de deşeuri menajere solide din com. Ţînţărani;
 la şedinţa organizată de către Ministerul Mediului cu privire la realizarea
Hotărîrii Guvernului nr.973 din 18.10.2010 „Cu privire la aprobarea
Programului Naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice
în Republica Moldova”;
 la şedinţa organizată de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
privind examinarea şi omologarea produselor de uz fitosanitar în Republica
Moldova;
Au pregătit:
 răspuns pentru SRL „Nava tur service” cu privire la eliberarea permisului de
navigare pe rîul Nistru;
 răspuns preşedintelui r-l Străşeni privind regulamentul condiţiilor de
evacuare a apelor reziduale în receptori naturali.

Activitatea preconizată pentru (03.01.11 - 07.01.11)
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. „Forarea sondei arteziene şi construcţia apeductului s. Mihaileni, r-nul
Răşcani”, primăria s. Mihaileni;
4. „Reconstruirea clădirii existente (bloc A) cu extindere (bloc B),
construirea unei săli sportive şi a unui cămin din str. N.Dimo, 22, or.
Durleşti, mun. Chişinău” al liceului teoretic „ORIZONT”;
5. „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.;
6. „Reabilitarea drumului M21 Chişinău-Dubăsari-Poltava (Ucraina),
categoria Ib, km 6-15” al Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”;
7. „Centrul tehnic de deservire auto cu bloc administrativ în extravilanul
com. Truşeni, mun. Chişinău” al persoanei fizice Tatiana Botnaru;
8. „Centrul de Tehnologii Ionizante din str. Pădurii, 26/1, mun. Chişinău al
Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a Academiei de ştiinţe a
Moldovei;
9. „Spălătorie auto din str. Grenoble, 120, mun. Chişinău a „Avante” SRL;
10. „Staţie de epurare biologică a apelor uzate menajere de la liceul teoretic
şi grădiniţa de copii nr.1 din s. Cuhneşti, r-nul Glodeni” a primăriei com.
Cuhneşti, r-nul Glodeni.
De acordat:
 consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu.
Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii.

Şeful Inspectoratului

Grigore PRISĂCARU

