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Informaţie
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat
şi a subdiviziunilor sale teritoriale (18.02.11-25.02.11)

Rezumat al activităţii pe Inspectorat.
Realizări mai importante din activitatea de bază:
- au fost întocmite 372 acte de control;
- au fost întocmite 77 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 82 772 lei, serviciile achitate constituie
77 518 lei;
În contextul acţiunilor de salubrizare a localităţilor în această săptămînă au fost
efectuate 11 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:
- 40 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 21 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 11 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 1 autorizaţie de folosinţă specială a apei;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 5 proiecte de execuţie.
S-a participat în lucru a 20 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 17 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 26 petiţii parvenite în structurile IES în
formă de plîngeri şi semnale.
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Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat,
Au examinat:
şi pregătit avize la 4 materiale de modificare a catigoriei terenului:
şi pregătit avize la 2 proiecte de Hotărîre a Guvernului „Cu privire la schimbul şi
modificarea categoriei destinaţiei a terenurilor”;
şi avizat 5 dosare a produselor de uz fitosanitar;
demersul parvenit de la Primăria satului Nucăreni, rl Teleneşti referitor la alocarea
din Fondul Ecologic Naţional de mijloace financiare necesare pentru protecţia
împotriva eroziunii rîpei din sat. Solicitantul a fost informat de faptul, că în
conformitate cu regulamentul FEN, orice ajutor financiar poate fi acordat în baza
cererii şi propunerilor de proiect;
demersul parvenit de la SRL „Ruslana” din sat. Tvardiţa, rl Taraclia referitor la
folosirea în continuare a zăcămîntului de argilă. Ca rezultat SRL „Ruslana” a fost
informat, că pentru exploatarea în continuare a zăcămîntului este necesar să
obţină dreptul asupra exploatării industriale a zăcămîntului în conformitate cu
prevederile Codului subsolului;
demersul parvenit de la SRL „Eco Internaţional” referitor la alocarea din Fondul
Ecologic Naţional de mijloace financiare necesare pentru crearea unei producţii de
prelucrare şi refacere a anvelopelor şi maselor plastice în combustibil pentru
cazangerii. Solicitantul fost informat de faptul, că în conformitate cu regulamentul
FEN, orice ajutor financiar poate fi acordat în baza cererii şi propunerilor de
proiect;
şi întocmit răspuns în adresa Ministerului Mediului cu privire la adresarea dnei
Natalia Barbier, jurnalistă din or Bender, prin care a fost informată, că eliberarea
licenţelor şi autorizaţiilor de extragere a nisipului şi prundişului din albiile minore
ale rîurilor, inclusiv pentru curăţarea acestora, nu este de competenţa
Inspectoratului Ecologic de Stat;
şi întocmit răspuns în adresa Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internaţional
Chişinău” privind nivelul de evaluare a riscului asupra mediului în rezultatul
amplasării parcării auto şi a terenului aferent acestea;
şi întocmit răspuns în adresa primarului satului Cepeleuţi, r-nul Edineţ (dna N.
Televca) şi a utilizatorilor de apă SRL „Arelia-Nic” (I. Patraşca), SRL „Nord
Avix” (dl M. Padureţ), SRL „Clipacom-Agro” (dl M. Clipa), SRL „Coravimaş” (dl
V. Antoci), cu privire la modul gestionării de către arendaşul A. Gangan a
obiectului acvatic „Lipovan” din s. Cepeleuţi, r-nul Edineţ;
şi întocmit răspunsul în adresa Serviciului Vamal al Ministerului Finanţelor privind
necesitatea evaluării impactului asupra mediului înconjurător la construcţia
laboratorului vămii;
şi dat răspuns SRL „Satin Alma” privind construcţia în fondul de recreere;
scrisorea de la SA „Tirex-Petrol” în vederea eliberării încheierii pentru proiectarea
staţiei de alimentare cu carburanţi din or. Orhei;
10 proiecte înaintate la FEN;
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proiectele Normativelor de emisii
limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi au eliberat 21 Avize şi 21 Autorizaţii AEPA de emisii
respectiv pentru 21 întreprinderi:
1. S.A. „Tirex Petrol”, SAC nr.22 din or. Criuleni, str. 31 august, 174.
2. Î.C.S. „Red Union Fenosa”, Centrul de muncă Căuşeni, str. Alba Iulia, 69.
3. Î.C.S. „Red Union Fenosa”, Centrul de Muncă Călăraşi, str. Alexandru cel
Bun, 176.
4. S.R.L. „Vanin-Mob”, str. Ştefan cel Mare, 249, or. Stăşeni.
5. S.R.L. „Orstacom”, com. Ciuteşti, r-nul Nisporeni.
6. S.R.L. „Autodermax”, str. Sofia, 2a, or. Bălţi.
7. S.R.L „Fadan-service”, mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 34, mun. Bălţi.
8. S.R.L. „Dolomita-Prim”, str. Sorocii, 125A, mun. Bălţi.
9. S.R.L. „CARA – ALTÎN”, str. Pobeda, 189, or. Comrat.
10.S.R.L. „Andix”, str. Alexandru cel Bun,42, mun. Bălţi.
11.S.R.L. „Monsanter”, str. Ştefan cel Mare,162-b, mun. Bălţi.
12.S.R.L. „Marcons-Drum”, str. Ştefan cel Mare, or. Făleşti.
13.S.C. „Salcuţan Cross” S.R.L., str. Varniţa 2/2, mun. Chişinău.
14.S.R.L. „Vesi” staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din
com. Băcioi, traseul auto Chişinău-Rezeni.
15.„Dio-Plus”SRL, str. Valea Crucii, 11, m. Chişinău
16.„Marcons-Drum” SRL, s. Ştefan cel Mare, 140, or. Făleşti.
17.„Bomi-Servis”SRL, str. Gudanov, 47, or. Drochia.
18.Î.I.”Moara Grosu”, s. Lozova, r-nul Străşeni.
19.S.R.L. „Vacrim”, s. Lozova, r-nul Străşeni.
20.S.R.L. „Sindbad”, s. Ciuciuleni, r-null Hînceşti.
21.S.R.L. „East-Auto-Lada”, str. Chişinău, 3, com. Stăuceni, mun. Chişinău.
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. „Staţia de alimentare cu combustibil şi staţia de alimentare cu gaz lichefiat din
s. Grigorăuca, r-nul Sîngertei” al S.R.L. „Saverin Prim”;
2. „Прирельсовая база по приѐмке, переработке (очистке) зерна в г.
Комрате”, О.О.О. „Кристалл-Авант”;
3. „Valorificarea zăcămîntului de nisip pentru construcţii din s. Batîr, r-nul
Căuşeni cu recultivarea carierei” al S.A. „Drumuri Căinari”.
4. „Instalaţii de epurare a canalizării pentru gimnaziul cu 640 locuri din s.
Baimaclia, r-nul Căuşeni”, primăria com. Baimaclia,
5. „Staţia de alimentare cu produse petroliere din s. Jora de Jos, com. Jora de
Mijloc, r-nul Orhei” al S.R.L. „Standard-Vin Plus”

4

Au fost eliberate:
4 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie:
1. „Alimentarea cu apă a s. Marcăuţi, r-nul Dubăsari”, primăria s. Marcăuţi;
2. „Schimbarea destinaţiei secţiei de producere a nutreţului în spălătorie auto din
str. Luţenco,56, s. Nihoreni, r-nul Rîşcani” al Î.I. „Russu Eugeniu”;
3. „Reparaţia digului de protecţie în s. Palanca, r-nul Ştefan Vodă”, Î.S.
„Staţiunea Tehnologică pentru Irigare, Ştefan Vodă”;
4. „Centrul multifuncţional (comerţ, oficii) din str. Mazililor, mun. Chişinău” al
S.R.L. „Nord Comerţ”.
o autorizaţie de folosinţă specială a apei şi 1 aviz la proiectul Normativelor de
deversări limitat admisibile (DLA) pentru Î.M. „Apă-Canal” Căuşeni, or. Căuşeni
şi 2 Autorizaţii AFSA pentru Întreprinderea de stat „Pensiunea din Holercani” a
Cancelariei de Stat a RM şi Gospodăria Ţărănească „Morari Vasile Ion”, s.
Coloniţa, mun. Chişinău.
Au efectuat:
un control la „Moraru Vasile” SRL în vederea eliberării Autorizaţiei de folosinţă
specială a apei din sonda arteziană nr. 4316;
deplasări:
- în r-l Ialoveni – inventarierea sondelor arteziene. Au fost inspectate 38 sonde
arteziene, întocmite 5 acte de control.
- în r-l Floreşti, s. Sănătăuca – s-a examinat starea de lucru a carierii gestionate
de SA „Tegulum”. În adresa Ministeruuli Mediului s-a întocmit raport.
Au participat:
în comun cu Inspecţia Ecologică Căuşeni la examinarea plînerilor parvenite de la
cet. C. Munteanu din or. Căuşeni.
în comisia de lucru privind efectuarea lucrărilor pentru aprovizionarea cu apă
potabilă a s. Goianul Nou, com. Stăuceni.
Au pregătit:
şi inaintat o adresare către Comisariatul de Poliţie Cahul privind furtul de lemne
din satul Bădicul Moldovenesc, raionul Cahul.
Agenţia ecologică Chişinău
În total au fost efectuate 40 controale ecologice, inclusiv 15 planificate; întocmite acte de
control - 40 şi 7 procese-verbale; servicii prestate 8588,20 lei şi achitate 8588,20 lei; petiţii
examinate- 4 ; acţiuni înaintate - 0 lei şi acţiuni satisfăcute - 0 lei.
Astfel au fost:
efectuate controale la întreprinderi (obiecte, organizaţii) 40 : planificate 15 ; inopinate 25 ;
a) acte de control – 40 ;
b) procese-verbale –7 ;
c) prejudiciul calculat – 00 lei;
efectuate raiduri de salubrizare – ;
a) acte de control – ; procese-verbale – ;
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eliberate:
autorizaţii de mediu - floră-faună- 9,
avize ale expertizei ecologice - ;
publicate articole, emisiuni ___ ( tematica);
s-a participat în comisiile de lucru pentru selectarea terenurilor-2,
pentru recepţia obiectelor - 0;
servicii prestate acordate- 8588,20 lei , achitate- 8588,20 lei;
plata pentru poluarea mediului înaintată 40800 lei, achitată – 20500 lei;
amenzi înaintate -11600 lei, achitate - 1800 lei;
acţiuni înaintate - 0 lei, achitate _0_ lei.
Partea textuală (nominalizări, descrieri, etc.)
- 1.Lista nominală a întreprinderilor, organizaţiilor supuse controlului planificat (de indicat
inspectorul care a efectuat controlul):S.R.L.”ABS”, S.R.L.”Universal”, S.R.L.”Autoprogresiv
Service”, S.R.L.”Farm Meat Procesing”, S.R.L.”Zernoff” (Zaiaţ V.)
- SRL”Cardiax Plus” S.R.L.”Autoprogresiv Service”, SRL „Farm Meat Processing” Î.M..
(Prodan V.).
- SC „Lemi Invest” SRL; Baza Auto a AŞ a RM (Zgîrcu E.)
- SC „Ingvar Trans Vest” SRL ; SA „Gospodăraşul”; SRL „Solotrans Agro”; „Gesan Grup” SRL
(Şonţovoi A.).
2.Lista nominală a avizelor expertizei ecologice şi autorizaţiilor de mediu eliberate:
- autorizaţii de tăiere a arborilor – 9: Institutul Muncii- 1, AGSV-7, p/f Spînu Vladimir-1.
3. Activităţi prevăzute în planul anual şi de amploare.
4. Prejudiciul calculat pe fiecare caz aparte - 0 lei .
5. Lista proceselor-verbale întocmite- 7 (pe articole):
- 4 în baza art.143 CC al RM; 1 în baza art.147 CC al RM; 1 în baza art.156 CC al RM; 1 în
baza art.122(2) CC al RM;
S-a participat în comisiile de lucru pentru: selectarea terenurilor - 2 şi recepţie finală –0 .
6.Cazuri ieşite din comun – 4 :
-A fost examinată sesizarea Comisariatului de Poliţie al sectorului Ciocana privind activitatea firmei
SRL “GLOBTOP” din str. Uzinelor, 90. În rezultat nu s-a depistat activitatea firmei nominalizate în
adresa menţionată.
-Examinarea demersului adresat de Întreprinderea de Gestionare a Fondului Locativ nr. 8 referitor la
luarea măsurilor de rigoare privind starea insalubră a trotuarului din str. Şciusev, 62, terenul aferent
imobilului SRL “Maкing Eguipment Company”. De la agentul economic s-au solicitat actele, prin care
este stabilită responsabilitatea SRL „ Maкing Eguipment Company” de îndeplinirea măsurilor de
salubrizare a teritoriului menţionat. Totodată, s-a adus la cunoştinţă că, conform prevederilor cap.IV, lit.
i), n) al Regulamentului de organizare şi funcţionare a preturilor de sector, aprobat prin Decizia
Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 05.05.2005 întreprinderea este obligată să organizeze
acţiuni de amenajare şi salubrizare a teritoriului subordonat.
a)
b)

-A fost examinată petiţia Î.S.”Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor Personale” privind spălarea
autovehiculelor în locuri neautorizate pe terenul aferent blocului din str. S. Lazo, 48. La momentul
controlului nu au fost depistate urme de spălare a autovehiculelor. În actul de control au fost date
indicaţii obligatorii de interzicere a spălării autovehiculelor în locuri neautorizate;
- A fost examinată petiţia SRL ”Arboris Com” privind spălarea în locuri neautorizate a autovehiculelor
personale a colaboratorilor SA ”Mif”. La momentul controlului nu au fost depistate urme de spălare a
autovehiculelor. În actul de control conducerii SA ”Mif” au fost date indicaţii obligatorii de interzicere
a spălării autovehiculelor în locuri neautorizate;
Centrul Investigaţii Ecologice al agenţiei a efectuat următoarele lucrări:
serviciul analiza apei 4/12
S-au prelevat 2 probe din fântânele de pe str. Cotovschi, s. Cirsova, r-nul Comrat pentru
determinarea pesticidelor clorurate. În fântâna aval de locul poluat s-au depistat depăşiri a CMA la
indicii: DDT de 2 ori, γ- GHŢG de 3 ori.
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În probele prelevate de la SEB „Căuşeni” s-au depistat depăşiri a CMA pisc. la indicii: CCO de
9,5 ori, CBO5 de 47,8 ori, MS de 2 ori, R/O de 1,3 ori, SO4 de 1,2 ori, NH4 de 97,7 ori, detergenţi de
29,2 ori.
În probele prelevate de la SEB „Ştefan-Vodă” ” s-a depistat depăşirea DLA în proba nr.2 şi 3 la
indicii: CCO de 3,4 şi 4,8 ori; CBO5 în proba nr.3 de 2,3 ori; MS de 2,4 şi 2,6 ori; NH4 21,9 şi 30,6 ori;
NO2 în proba nr.2 de 101 ori; NO3 de 2,4 ori.
În probele prelevate de la ÎM „Vinăria Purcari” SRL ” s-au depistat depăşiri a CMA pisc. la
indicii: CCO de 5,4 ori, CBO5 de 23,7 ori, MS de 42,5 ori, SO4 de 1,4 ori, NH4 de 2,4 ori, detergenţi de
3,3 ori.
serviciul analiza solului 1/3
La solicitarea primăriei Cirsova, r-nul Comrat au fost prelevate probe de sol din str. Cotovschii, unde au
fost folosite resturi de construcţie de la depozitul de chimicale pentru amenajarea drumului de acces. În
probele analizate pesticide clorurate nu au fost depistate.
serviciul analiza aerului 2/61
S-a efectuat controlul a 55 surse mobile la întreprinderea ÎCS „Lapmol” SRL. Au fost depistate 4
depăşiri ale normelor admisibile.

Agenţia ecologică Bălţi
În total au fost efectuate 35 controale ecologice, inclusiv 8 planificate; întocmite acte de
control 35 şi 5 procese-verbale; servicii prestate – 22557,24 lei şi achitate – 22557,24 lei; petiţii
examinate - ; acţiuni înaintate - lei şi acţiuni satisfăcute - lei.
Astfel au fost:
efectuate controale la întreprinderi (obiecte, organizaţii) -35: planificate -11; inopinate
-24;
a) acte de control -35;
b) procese-verbale - 5;
c) prejudiciul calculat - 0 ;
efectuate raiduri antibraconaj -2;
a) acte de control – 2;
b) procese-verbale – 0;
c) prejudiciul calculat –0;
eliberate:
c) autorizaţii de mediu - ( 0-apă), ( 0-aer ), (7 - flora);
d) avize ale expertizei ecologice - 1;
publicate articole, emisiuni - 0
( tematica);
s-a participat în comisiile de lucru pentru selectarea terenurilor - 1, pentru recepţia
obiectelor -1 ;
servicii prestate acordate 22557,24 lei, achitate 22557,24 lei;
plata pentru poluarea mediului înaintată - lei, achitată –lei;
amenzi înaintate - 1100 lei, achitate - 400 lei;
acţiuni înaintate - lei, achitate - lei.
1. Lista nominală a întreprinderilor, organizaţiilor supuse controlului planificat (de indicat
inspectorul care a efectuat controlul).
Crasnojon V.
a) Colegiul de Medicină
Bejenari S.
a) SRL „Velocite -Com”;
b) SRL „Biolin -Impex”
c) SRL”Edem”
d) Staţia de alimentare cu energie electrică Bălţi
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Sivolobov A.
a) SRL „Farmacia Familiei”
b) Î.I. „S.V. Pancratov”
Andreev L.
a) Î.I. „Burian Olga”
b) SRL „Impescar”
c) Î.I. „Lux-Gaidamaşciuc”
d) SRL „Fevronix”
2. Lista nominală a avizelor expertizei ecologice şi autorizaţiilor de mediu eliberate.
2.1 Expertiza ecologică:
a) Construcţia casei indeviduale de locuit, împrejmuire transparentă din str.Heciului, mun.Bălţi
al cet.PîslariV.
2.2 Autorizaţii pentru efectuarea tăierilor în terenuri împădurite:
a) Firma Comercială Mediatoare “ Meridian”.
b) Sidorova Natalia str.31August, 47/2, mun.Bălţi.
c) 3 autorizaţii - Î.M. “DSARC-2”
d) Colegiul de Medicină din Bălţi.
e) Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi.
3. Activităţi prevăzute în planul anual şi de amploare.
4. Prejudiciul calculat pe fiecare caz aparte.
5. Lista proceselor-verbale întocmite (pe articole).
în baza art.135 CCo al RM - parcarea vehicolelor pe terenurile fondului forestier şi în spaţiile
verzi s- au dresat procese verbale cet-lor: Guţu Nicolai; Barbaros Evghenii; Chiriac
Constantin; Gomenciuc Ghenadii.
în baza art.143 CCo al RM –neefectuarea plăţii pentru poluarea mediului s-a dresat process
verbal SRL “Biolin -Impex”.
Publicate articole, emisiuni (unde?).
6. S-a participat în comisiile de lucru pentru: selectare/recepţie.
7.1 Selectare a terenului sub construcţii:
a) Reconstruirea magazinului cu anexă de pe str.Decebal, 126 al ÎI „S.V. Pancratov”.
7.2 Recepţie finală:
a) Garaj capital de pe str.Bulgară, 43, mun.Bălţi al cet.Teleşman Ion Semion.
7. Lista acţiunilor înaintate.
8. Ce încălcări au fost depistate în timpul raidurilor antibraconaj.
9. Cazuri ieşite din comun.

Centrul Investigaţii Ecoligice
S-au colectat 41 probe de la 9 obiecte şi s-au efectuat 221 încercări fizico-chimice.
Au fost întocmite 5 buletine de încercări cu constatările expuse în textul ce urmează.
Staţia de epurare a Î .M. « Magt West » Glodeni funcţionează suficient. Parametrii de calitate
verificaţi s-au încadrat în normativul autorizat.
SEB de tip „Topas” de la grădiniţa de copii s. Limbenii-Vechi, r-l Glodeni funcţionează
cu o capacitate de reţinere a suspensiilor de 82 %, CBO5, - 48 %, ionii de amoniu - 25%.
Tratarea apelor menajere este insuficientă. Apele tratate sunt acumulate în rezervor. Concentraţia
de noxe în aceste ape înregistrează depăşiri contra CMA la ionii de amoniu de 115 ori, CBO5 de
33,2 ori.
Staţia de epurare a Î.M “Com-Prod” Lipcani, la fel funcţionează insuficient. Concentraţia
noxelor la evacuare este la suspensii de 86,3 mg/dm3, CBO5 – 67,2 mg/dm3, ionii de amoniu
41,2 mg/dm3. Investigaţiile efectuate în probele prelevate din afl r. Medvejca denotă că,
calitatea apei este afectată. Concentraţia de poluanţi, în secţiunea aval de deversare contra
concentraţiilor în secţiunea amonte, se majorează la suspensii de la 36,8 la 68,8 mg/dm3, CBO5
de la 15,6 la 28,7 mg/dm3, NH4+ de la 2,97 la 6,98 mg/dm3.
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Pentru monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă s-au efectuat investigaţii în r. Prut, sec.
Lipcani. S-a constatat supranormativ contra CMA la suspensii, de 6,0 ori, CBO5 de 2,3 ori, NH4+
de 1,8 ori.
Controlul asupra respectării normativelor în emisii s-a efectuat la coşul cazangeriei
Spitalului de Psihiatrie, mun. Bălţi Supranormative nu s-au înregistrat. Controlul asupra
respectării toxicităţii şi fumegării gazelor de eşapament s-a efectuat la 22 unităţi auto. Depăşiri sau înregistrat la 8 automobile.
Buletinele de încercări au fost transmise inspecţiilor ecologice.

Inspecţia ecologică Cahul
În total au fost efectuate 17 controale ecologice, inclusiv 14 planificate; întocmite 16 acte de
control şi 1 proces-verbal; servicii prestate 621 lei şi achitate 372 lei; petiţii examinate - 0; acţiuni
(prejudicii) înaintate 0 lei şi acţiuni satisfăcute 0 lei.
Astfel au fost:
efectuate controale la întreprinderi (obiecte, organizaţii) - 16: planificate - 14; inopinate - 2;
a) acte de control – 16;
b) procese-verbale – 0;
c) prejudiciul calculat – 0 lei;
efectuate raiduri antibraconaj – 1 ;
a) acte de control – 0;
b) procese-verbale – 1;
c) prejudiciul calculat – 45000 lei.;
servicii prestate acordate 621 lei, achitate 372 lei;
plata pentru poluarea mediului înaintată 5008 lei, achitată 4133 lei;
amenzi înaintate - 0 lei, achitate - 0 lei;
acţiuni (prejudicii) înaintate 0 lei, achitate 0 lei.
10. Lista nominală a întreprinderilor, organizaţiilor supuse controlului planificat: primăria Andruşul
de Jos, primăria A.I.Cuza – pentru obţinerea autorizaţiilor de folosinţă specială a apei (Râbacov
Stepan), Staţia Calea Ferată Giurgiuleşti, 4 staţii PECO a SRL „Tehcomplos” – or. Cahul, s.
Moscovei, s. Sătuc, s. Crihana Veche (Dermenji Vasile); 3 Staţii PECO a SRL „Petrom
Moldova” – or. Cahul, s. Slobozia Mare, s. Vadul lui Isac şi Baza Petrolieră a SRL „Danube
Logistics” s. Giurgiuleşti (Macriţchi Galina); fâşia de protecţie a lacului de acumulare a
Primăriei Pelinei, raionul Cahul (Zgârcibabă Vasile); gunoiştea s. Câşliţa Prut, raionul Cahul,
primăria A.I.Cuza (Calcea Simion); Control neplanificat: Întreprinderea de Stat Centrul Pregătire
Specialişti a Armatei Naţionale or. Cahul – construcţia şi amenajarea unei parcări auto în cadrul
întreprinderii , SRL „Portland”, or. Cahul – coordonarea amplasării unei gherete comerciale în
or. Cahul.
11. Lista nominală a avizelor expertizei ecologice şi autorizaţiilor de mediu eliberate.
12. Activităţi prevăzute în planul anual şi de amploare: a fost efectuat controlul fâşiilor de protecţie a
terenurilor agricole în cadrul primăriei A.I.Cuza, raionul Cahul, în cadrul căruia s-au depistat
cazuri de tăieri ilicite a 602 arbori din fâşia forestieră a satului. A fost întocmit proces-verbal pe
primarul s. A.I.Cuza. de asemenea, a fost examinat cazul tăierii unui arbore de pe teritoriul
primăriei Găvănoasa, raionul Cahul, însă s-a constatat că arborele a fost tăiat după prăbuşirea
peste clădire. În comun cu Direcţia Sanitar-Veterinară Cahul şi Inspecţia de Stat în Zootehnie s-a
efectuat controlul incubatoarelor din teritoriul raionului Cahul în vederea respectării cerinţelor de
utilizare şi înhumare a deşeurilor (prezenţa gropii Becker). Şeful AE Cahul a participat la şedinţa
Consiliului sătesc Moscovei, unde consilierii au dat darea de seamă privind activitatea în anul
2010. în data de 24 februarie 2011 şeful AE Cahul a participat la lansarea proiectului de
dezvoltare regională „Apă curată pentru comunităţile bazinului r. Prut” organizat de către
Agenţia de dezvoltare Regională Sud.
13. Prejudiciul calculat pe fiecare caz aparte: 45000 lei.
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14. Lista proceselor-verbale întocmite: 005541
din 23.02.2011 pe primarul s. A.I.Cuza
Cârchelan Leonid pe art. 349 alin.1 CC RM pentru neîndeplinirea prescripţiilor înaintate anterior
de către inspectorul de mediu (nu a luat măsuri pentru protecţia şi paza vegetaţiei forestiere
gestionate).
15. Publicate articole, emisiuni – 0.
16. S-a participat în comisia raională privind Situaţiile Excepţionale, unde s-au pus în discuţie
problemele apărute după inundarea terenurilor agricole în satele Crihana Veche şi Roşu.
17. Lista acţiunilor înaintate – 0.
18. Ce încălcări au fost depistate: tăierea ilicită din fâşia forestieră de protecţie a câmpurilor
primăriei A.I.Cuza a 602 arbori specia „salcâm” de către persoane necunoscute, prejudiciul
constituind 45000 lei.
19. Cazuri ieşite din comun:

Inspecţia ecologică Comrat
În total au fost efectuate controale ecologice, inclusiv 12 planificate; întocmite acte de
control 12, şi 3 procese-verbale; servicii prestate 900 lei şi achitate 900 lei; petiţii examinate - ;
acţiuni înaintate -144 lei şi acţiuni satisfăcute -144 lei.
Astfel au fost:
efectuate controale la întreprinderi (obiecte, organizaţii) - 12: planificate-12 inopinate __ ;
a) acte de control – 12
b) procese-verbale – 4
c) prejudiciul calculat – ;
servicii prestate acordate 900 lei, achitate 900 lei;
plata pentru poluarea mediului înaintată 11200 lei, achitată 11200 lei;
amenzi înaintate- 2000 lei, achitate 2000 lei;
acţiuni înaintate -144 lei, achitate – 144 lei.

Inspecţia ecologică Anenii-Noi
În total au fost efectuate 3 controale ecologice , inclusiv 3 planificate; întocmite acte de
control 3 şi 2 procese-verbale; servicii prestate lei şi achitate lei; petiţii examinate lipsă;acţiuni
înaintate lipsă şi acţiuni satisfăcute lipsă.
Astfel au fost:
Efectuate controale la întreprinderi- 1; planificate- 1; inopinate-0;
a) acte de control – 2;

b) procese-verbale –1ipsă;
c) prejudiciul calculat –lipsă;
efectuate raiduri de salubrizare–1;
a) acte de control –1;
b) procese-verbale – 1;
c) prejudiciul calculat – lipsă;
efectuate raiduri antibraconaj – 2;

a) acte de control –lipsă;
b) procese-verbale – 1, Moiseenco Anatolie art.142 al 2 CCRM;
c) prejudiciul calculat –lipsă;
eliberate:
a) autorizaţie de folosinţă specială a apei – anulat prin ordin nr.3 din 18.01.2011
b) autorizaţie de emisie- anulat prin ordin nr.3 din 18.01.2011
c) autorizaţie de tăiere-1 Palanciuc Vladislav;
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publicate articole, emisiuni- lipsă
servicii prestate acordate/achitate – 1994,40lei/1994,40 lei;
plata pentru poluarea mediului înaintată/achitată –65988lei /11443lei;
amenzi înaintate/achitate – 600 lei/ 300 lei;
acţiuni înaintate/achitate –lipsă / lipsă ;

Inspecţia ecologică Basarabeasca
În total au fost efectuate 6 controale ecologice, inclusiv 2 planificate; întocmite acte de
control 6 şi 0 procese-verbale; servicii prestate 0 lei şi achitate 444 lei; petiţii examinate 0 ;
acţiuni înaintate 0 lei şi acţiuni satisfăcute 0 lei.
Astfel au fost:
efectuate controale la întreprinderi (obiecte, organizaţii) - 6 : planificate 2 ; inopinate 4 ;
a) acte de control – 6
b) procese-verbale – 0
c) prejudiciul calculat – 0
efectuate raiduri antibraconaj – 2
a) acte de control – 0
b) procese-verbale - 0
prejudiciul calcilat - 0
eliberate:
e) autorizaţii de mediu - (0 - apă), ( 0 - aer), (3 - floră- spaţiile verzi ale or.Basarabasca de
tăere a arborilor uscaţi şi vătămaţi);
servicii prestate acordate 0 lei, achitate 444 lei;
plata pentru poluarea mediului înaintată 3000 lei, achitată 9450 lei;
amenzi înaintate 3200 lei, achitate 0 lei;
acţiuni înaintate 0 lei, achitate 0 lei.
1. Lista nominală a întreprinderilor, organizaţiilor supuse controlului planificat .- 3 acte în spaţiile
verzi ale or.Basarabeasca la solicitarea a 3 persoane fizice, 2 controale ecologice la solicitarea
benificiarilor.la compartimentul apă: Secţia de întreţinere a edificiilor civileCFM,sectirul
sistemei de canalizare pe terenul liceului „A.S.Puşchin”, 1 act de control la TCM 740 CFM la
compartimentul aer atmosferic.
2. Lista nominală a avizelor expertizei ecologice şi autorizaţiilor de mediu eliberate.avize -0,
autorizaţii – 3 de tăere în spaţiile verzi ale oraşului
3. Activităţi prevăzute în planul anual şi de amploare –verificarea achitării plăţilor pentru poluarea
mdiuuli de la ajenţii economici,,przentara informaţiei săptămînale şi de contracărare a
braconagului şi tăerilor ilicite din fondurile forestiere,primirea dărilor de seamă statzistice anuale
de la 10 agenţi economici.-26 rapoarte,pregătirea paşaportului cologic al raionului pe 2011.
4. Prejudiciul calculat pe fiecare caz aparte. -0 lei.
5. Lista proceselor-verbale întocmite (pe articole) -0
6. Publicate articole, emisiuni (unde?) - 1 interviu la televiziunea locală

Inspecţia ecologică Briceni
În total au fost efectuate - 21 controale ecologice, inclusiv – 1 planificat; întocmite acte de
control - 21 şi - procese-verbale; servicii prestate – 7950,6 lei şi achitate – 5731,2 lei; petiţii
examinate - 4 ; acţiuni înaintate - lei şi acţiuni satisfăcute - lei.
Astfel au fost:
Efectuate controale la întreprinderi (obiecte, organizaţii) - 12; planificate - 1;
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inopinate - ;
a) acte de control - 12;
b) procese-verbale - ;
c) prejudiciul calculat - ;
Efectuate raiduri antibraconaj - 4;
a) acte de control - ;
b) procese-verbale - ;
c) prejudiciul calculat - ;
Eliberate:
a) Autorizaţii de mediu 3 (0 apă), (0 aer), (3 floră-faună);
b) Avize ale expertizei ecologice - ;
Publicate articole, emisiuni (tematica) - ;
S-a participat în comisiile de lucru pentru selectarea terenurilor - 1, pentru recepţia obiectelor - 5;
Servicii prestate acordate - 7950,6 lei, achitate – 5731,2 lei;
Plata pentru poluarea mediului înaintată – 4127 lei; achitată – 4127 lei;
1. În perioada 18.02.2011 - 24.02.2011 au fost supuse controlului planificat următoarele
întreprinderi, organizaţii:
S.R.L. „Vesta”, s. Caracuşenii Vechi, raionul Briceni (benzinăria) – de către inspectorii de
mediu – Ina Moşneaga şi Raisa Melniciuc.
2. În perioada 18.02.2011 - 24.02.2011 avize expertizei ecologice nu au fost eliberate.
Au fost eliberate 3 atorizaţii de mediu, pentru efectuarea defrişării/curăţirii arboretului:
primăriei s. Coteala, raionul Briceni;
cet. Ticalos Valerian, locuitor al s. Cotiujeni, raionul Briceni;
cet. Darciuc Valentin, locuitor al s. Teţcani, raionul Briceni.
3. În perioada raportată au fost verificate şi coordonate 7 rapoarte statistice forma 1 - „aer”, 5
rapoarte statistice forma 2 - „deşeuri”, parvenite de la beneficiari, pentru anul de activitate 2011.
S-a participat în comisii de lucru referitor la organizarea şi evaluarea pregătirii agenţilor
economici din agricultură către sezonul de gestionare a produselor de uz sanitar şi a
fertilizanţilor, fiind examinate depozitele de păstrare a produselor de uz sanitar şi a fertilizanţilor
la 11 agenţi economici din agricultură în localităţile: or. Lipcani, s. Şireuţi, s. Drepcăuţi, s. Criva,
s. Teţcani şi s. Corjeuţi.
4. Nu au fost calculate prejudicii cauzate mediului înconjurător.
5. În perioada 18.02.2011 - 24.02.2011 de către colaboratorii I.E. Briceni nu au fost întocmite
procese-verbale contravenţionale.
6. În perioada 18.02.2011 - 24.02.2011 nu au fost publicate în presa locală articole şi nu au fost
desfăşurate emisiuni la televiziunea locală.
7. În perioada 18.02.2011 - 24.02.2011 s-a participat în comisie de lucru pentru selectarea terenului
pentru amplasarea unui obiect – oficiului de prestări a serviciilor de asigurare, amplasat pe
teritoriul postului vamal Briceni-Rosoşeni, or. Briceni, beneficiar cet. Compania de Asigurare
„Transelit” S.R.l., adresa juridică: or. Edineţ, str Independenţei, 99.
În perioada raportată s-a participat în comisie de lucru pentru recepţie finală a 5 obiecte:
- farmacie amplasată în s. Halahora de Sus, raionul Briceni, beneficiar - Î.I. „Filea şi C- Filipciuc”;
- anexa la magazinul industrial amplasat pe str. Prieteniei, 2, or. Briceni, beneficiar – cet. Ceban
Anna, domiciliată or. Briceni, str. Sergei Lazo;
- anexa la magazinul industrial amplasat pe str. Prieteniei, 2, or. Briceni, beneficiar – cet.
Dobuleac Ecaterina, domiciliată or. Briceni, str. Budeonovschii, 11;
- anexa la magazinul industrial amplasat pe str. Prieteniei, 2, or. Briceni, beneficiar – cet. Boico
Anna, domiciliată or. Briceni, str. Ştefan cel Mare;
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magazinul amplasat pe str. Jukovscii, 2, or.
Lipcani, raionul Briceni, beneficiar – cet.
Malîş Liudmila, domiciliată or. Lipcani, str. Jukovscii, 2.
8. În perioada 18.02.2011 - 24.02.2011 nu a fost înaintate acţiuni de repararea prejudiciului cauzat
mediului înconjurător.
9. În timpul raidurilor antibraconaj n-au fost depistate încălcări şi abateri de la legislaţie.
10. Nu au survenit şi nu s-au înregistrat cazuri ieşite din comun.
-

Inspecţia ecologică Cantemir
În total au fost efectate -2 controale ecologice, inclusiv -2 planificat; întocmite acte de control -1;
procese- verbale 1; servicii prestate-1363 lei şi achitate-1363 lei; petiţii examinate-0; acţiuni
înaintate -0 lei; şi acţiuni satisfăcute -0 lei
Astfel au fost:
efectuate controale la întreprinderi (obiecte,organizaţii) –2; planificate -2; inopinate-0;
a) acte de control- 1;
b) procese-verbale-1 ;
c) prejudiciul calculat –0;
efectuate raiduri antibraconaj -1;
a) s-a participat în comisiile de lucru pentru selectarea terenurilor – 1, pentru recepţia
obiectelor – 0;
servicii prestate acordate 1363 lei. achitate 1363 lei.
plata pentru poluarea mediului înaintată- 1300 lei, achitată- 0 lei;
1. Lista nominală a întreprinderilor , organizaţiilor supuse controlului planificat –2
Au fost inspectate: SRL „Cociulia Agro”, CAP „Agrocapaclia Egro” de către inspectorii de stat pentru
ecologie D-l Leu Iurie, E.Munteanu s-a întocmit 1 acte de inspectare .
2. Lista nominală a avizelor expertizei ecologice şi autorizaţiilor de mediu eliberate-1
- Avizul Expertizei Ecologice de Stat nr.28 din 24.02.2011 „Cu privire la examinarea proiectuluide
execuţie , construcţia morii de făină a cet. Bucicov A. în s. Ciobalaccia r-l Cantemir”
3. Activităţi prevăzute în planul anual şi de amploare.
Acordarea asistenţei consultativ-metodologice APL-II la elaborarea planulu de acţiuni de protecţie a
mediulu şi utilizării resurselor naturale.
4. Prejudiciul calculat pe fiecare caz aparte:
5. Lista proceselor-verbale întocmite (pe articole); -1
1) Cibotari Ivan Fiodor s.Ţiganca r-l Cantemir, - Proces-verbal nr.006739 din 21.02.2011,
Art.115 al.3 CC RM „Arderea resturilor vegetale de orice provenienţă”.
6. Publicate articole, emisiuni (unde);
-n-au fost publicate
7. S-a participat în comisiile de lucru pentru: selectare -1 cazuri ;
Participarea în comisia de lucru la selectarea terenului pentru construcţia Gimnaziului teoretic din s.
Ţiganca r-l Cantemir

Inspecţia ecologică Cimişlia
În total au fost efectuate 8 controale ecologice, inclusiv 3 planificate; întocmite acte de
control 8 şi _1_ proces-verbal; servicii prestate lei şi achitate lei; petiţii examinate -; acţiuni
înaintate 1600,0 lei şi acţiuni satisfăcute - lei.
Astfel au fost:
efectuate controale la întreprinderi
planificate 3; inopinate - 5;
a) acte de control – 13;
b) procese-verbale – 1;
c) prejudiciul calculat – -;
efectuate raiduri de salubrizare – 2;
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a) acte de control – 1;
b) procese-verbale – -;
c) prejudiciul calculat – -;
efectuate raiduri antibraconaj – 1;
a) acte de control – 1;
b) procese-verbale – 1;
c) prejudiciul calculat – -;
s-a participat în comisiile de lucru – controlul la utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a
fertilizanţilor (or.Cimişlia – SA „Servmec”, SA Agrofirma „Cimişlia”, SRL „Dimtact Agro”,
SRL „Sanveteon”).
servicii prestate/acordate lei, prestate – - lei, achitate – - lei;
plata pentru poluarea mediului înaintată - lei, achitată - lei;
amenzi înaintate 1000,0 lei, achitate 500,0 lei (72 ore);
acţiuni înaintate - lei, achitate - lei.
Lista nominală a întreprinderilor, organizaţiilor supuse controlului:
Primăria Cimişlia (M.Tampiza), SRL „Mitarix Vit”, SRL „Agridiandr”, SA Agrofirma
„Cimişlia”, SRL „Corner Market”, SA „Servmec” (T.Taran).
1. Lista nominală a avizelor expertizei ecologice şi autorizaţiilor de mediu eliberate:
2. Activităţi prevăzute în planul anual şi de amploare:
exercitarea controlului privind efectuarea lucrărilor silvice în fondul forestier, perfectarea
documentelor şi pregătirea pentru efectuarea controalelor ecologice în teritoriu, examinarea
materialelor, proceselor-verbale, primirea cetăţenilor.
3. Prejudiciul calculat pe fiecare caz aparte:
Nr
d/o

1.

Specia

Numărul
de
arbori
(bucăţi)

Diametrul
ciotului
(cm)

Cuantumul
prejudiciului în
salarii minime

Salcâm
alb

1

50

12,4

Total

1

50

12,4

Calculul prejudciului
(lei)

1 x 12,4 x 18 = 223,20
2cm x 0,6 x 18 = 21,60

În baza legii
Codul Silvic
Nr.887-XIII
din 21 iunie
1996.
Anexa Nr.1

244,80
(două sute patru zeci şi patru lei şi
80 bani)

4. Lista proceselor-verbale întocmite: Zmeu Valeriu s.Cenac, art.122(2) CC amendă 1000 lei
achitată în 72 ore 500 lei.

Inspecţia ecologică Criuleni
În total au fost efectuate - 13 controale ecologice, inclusiv – 11 planificate, întocmite acte control13 ; şi - 3 procese verbale; servicii prestate -600 lei şi achitate 600 lei; petiţii examinate -0 ;
acţiuni înaintate- 0 lei şi acţiuni satisfăcute - 0 lei.
Astfel au fost
Efectuate controale la întreprinderi ( obiecte, organizaţii )_ 11 ;
planificate- 9 ; inopinate 2 ;
a) acte de control__ 11 ;
b) procese verbale__ 0 ;
c) prejudiciul calculat 0 ;
Efectuate raiduri de salubrizare - 1 ; / com.Drăsliceni /
a) acte de control - 1 ;
b) procese verbale - 3 ; inclusiv art.154- 1; art.181-2 a CCRM
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c) prejudiciul calculat - 0 ;
Efectuate raiduri antibraconaj -2 ;
a) acte de control-2 ;
b) procese verbale- 0 ;
c) prejudiciul calculat 0 ;
Eliberate:
a) autorizaţii de mediu - 2 (0- apă ), ( 0 - aer) , (2- floră - faună)
b) avize ale Expertizei Ecologice - 1; / magazin /
publicate articole, emisiuni-0 ( tematica)
s-a participat în comisiile de lucru pentru selectarea terenurilor- 0 , pentru recepţia -0
servicii prestate acodate -600 lei, achitate - 600 lei,
plata pentru poluarea mediului înaintată_- 6914 lei, achitată –6914 lei
amenzi înaintate- 1400 lei, achitate- 700 lei.
acţiuni înaintate – 0 lei, achitate- 0 lei
1.Au fost supuse controlului planificat întreprinderi după cum urmează:
a/ S.A.BTA-18 / V.Gordilă /
b/ SRL,, Mihsercons,, / V.Gordilă /
c/ SRL,, Petrom-Moldova,, or.Criuleni / V.Gordilă /
d / Î.I.,, Solodcenco D,, / V.Gordilă /
e / S.A.,, Drumuri Criuleni,, / Gh.Balutel /
g/ Primăria Corjova / Gh.Baluţel /
k/ Raiduri antibraconaj- 2 / T.Malai /
l/ SRL,, Grenautogrup,, / V.Gordilă /
m/ SRL,, Gaghi,, V.Gordilă /
n/ SRL,, Ratuş,, / V.Gordilă /.
0/ SRL.,, Baştina,, / V.Gordilă /.
p/ Centrul Sănătate Publică / Gh.Baluţel /
2.S-au eliberat avizele expertizei ecologice- 1; / magazin /
şi autorizaţii de emisii- 0 ;
3. Activităţi prevăzute în planul anual şi de amploare -0,
4.Prejudiciul calculat pe fiecare caz aparte – 0,
5. Procese verbale întocmite- 3 , inclusiv art.154 -1; art.181-2; a CCRM
6. Publicate articole, emisiuni-0,
7. S-a participat în comisiile de lucru pentru: selectare-0 / recepţie-0 ;
8. Acţiuni înaintate-0
9.Încălcări depistate în timpul raidurilor antibraconaj- 0 ; /
10 Cazuri eşite din comun nu sunt:

Inspecţia ecologică Călăraşi
În total a fost efectuat 3 controale ecologice, inclusiv 3 planificate; întocmite acte de control
3 şi - 2 procese-verbale; servicii prestate - 1494 lei şi achitate- 1494 lei; petiţii examinate - 1;
acţiuni înaintate - lei şi acţiuni satisfăcute – lei
Astfel au fost:
efectuate controale la întreprinderi (obiecte, organizaţii) - 3 : planificate- 3; inopinate
-;
a) acte de control -3;
b) procese-verbale –2 ;
c) prejudiciul calculat –0 ;
efectuate raiduri antibraconaj – 1;
a) acte de control –0 ;
b) procese-verbale –0 ;
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c) prejudiciul calculat – 0;
s-a participat în comisiile de lucru pentru selectarea terenului- 0, pentru recepţia
obiectelor -2;
servicii prestate acordate- 1494 lei, achitate- 1494 lei;
plata pentru poluarea mediului – 1406.75 lei;
amenzi înaintate – 4200 lei, achitate – 2100 lei;
acţiuni înaintate - lei, achitate - lei.
1.Lista nominală a întreprinderilor, organizaţiilor supuse controlului planificat (de indicat
inspectorul care a efectuat controlul)
Vadim Coşeru
SRL”Bemol-Retail”
SRL”Şpac lemn”
Ion Pahomii
ÎSSCălăraşi
2.Lista nominală a avizelor expertizei ecologice şi autorizaţiilor de mediu eliberate.
2.1 Expertiza ecologică:
2.2 Autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă
2.3 Autorizaţii pentru efectuarea tăierilor în terenuri împădurite:
ISS Călăraşi
3. Activităţi prevăzute în planul anual şi de amploare;
4. Prejudiciul calculat pe fiecare caz aparte.
5.Lista proceselor-verbale întocmite (pe articole).
Cociurca Petru Grigore- în baza art.115(3) CC RM;
Coşciug Octavian – în baza art.154 (1) CC RM;
6. Publicate articole, emisiuni (unde?):
7.S-a
participat în comisiile de lucru pentru: selectare/recepţie:
7.1 Selectare a terenului sub construcţii:
7.2 recepţie finală:
Reconstrucţia Centrului de sănătate din s.Onişcani – recepţie la terminarea lucrărilor;
Lucrările de construcţie a apeductului la fintinile arteziene din prizma Sipoteni-recepţie finală
8.Lista acţiunilor înaintate
9.Ce încălcări au fost depistate în timpul raidurilor antibraconaj.
10.Cazuri ieşite din comun.

Inspecţia ecologică Căuşeni
În total au fost efectuate 6 controale ecologice, inclusiv 2 planificate; întocmite acte de
control 4 şi 2 procese-verbale; servicii prestate 400,0 lei şi achitate 0,0 lei; petiţii examinate 0;
acţiuni înaintate 0 lei şi acţiuni satisfăcute 0 lei.
Astfel au fost:
efectuate controale la întreprinderi (obiecte, organizaţii) – 6 planificate- 2; inopinate - 4 ;
a) acte de control – 3;
b) procese-verbale – 0 ;
c) prejudiciul calculat –0 ;
efectuate raiduri de salubrizare – 1;
a) acte de control – 1;
b) procese-verbale – 0;
c) prejudiciul calculat –0 ;
efectuate raiduri antibraconaj – 2;
a) acte de control – 0;
b) procese-verbale – 2;
c) prejudiciul calculat – 0 lei;
eliberate:
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f) autorizaţii de mediu - ( - apă), ( aer), (1 - floră-faună);
g) avize ale expertizei ecologice - 0;
publicate articole, emisiuni - 1; televiziunea locală „Studio-L”
s-a participat în comisiile de lucru pentru selectarea terenurilor - 0, pentru recepţia obiectelor0;
servicii prestate acordate - 400,0 lei, achitate - 0,0 lei;
plata pentru poluarea mediului înaintată – 5639,0 lei, achitată – 539,0 lei;
amenzi înaintate – 200,0 lei, achitate- 100,0 lei;
De către colaboratorii IE au fost supuse controlului planificat: raid antibraconaj, – Burlacu Ion,
prim.Zaim – Coadă A., SA „Elevatorul Kelley Grains” – Hadjalbu Grigore.
1. S-au eliberat autorizaţii- 0.
2. Au fost efectuate 6 controale ecologice, inclusiv 2 planificate; întocmite acte de control 4 şi 2
procese-verbal;
3. Prejudiciul calculat pe fiecare caz aparte – ;
4. Lista proceselor-verbale întocmite (pe articole): art. art.127-1, art.136 – 1.
5. Publicate articole, emisiuni (unde?)- 1, televiziunea locală „Studio-L”
6. S-a participat în comisiile de lucru pentru: selectare/recepţie. –0/0;
7. Lista acţiunilor înaintate – 0;
8. Ce încălcări au fost depistate în timpul raidurilor antibraconaj:
Pentru păşunatul ilicit în fâşia de protecţie a căii ferate s-a încheiat proces-verbal pe
art.127 pe Ochişor Filip din s.Sălcuţa-Nouă.
Pentru depozitarea deşeurilor în fâşia de protecţie a căii ferate s-a încheiat proces-verbal
pe art.136 pe Ursu Petru din or.Căuşeni.
S-au verificat 2 grupe de vânători. S-au dobândit 7 vulpi, 1 pisică şi 3 câini hoinari.

Inspecţia ecologică Donduşeni
În total au fost efectuate 21 controale ecologice, inclusiv 17 planificate; întocmite acte de
control 21 şi 4 procese-verbale; servicii prestate 2652 lei şi achitate 4198 lei; petiţii examinate 1;
acţiuni înaintate 310 lei şi acţiuni satisfăcute 310 lei.
Astfel au fost:
efectuate controale la întreprinderi (obiecte, organizaţii) - 21 : planificate 17; inopinate 1;
a) acte de control 21 ;
b) procese-verbale 0 ;
c) prejudiciul calculat 0 ;
efectuate raiduri antibraconaj 4 ;
a) acte de control 4;
b) procese-verbale 2 ;
c) prejudiciul calculat 62 lei ;
eliberate:
a) autorizaţii de mediu - ( 0 apă), ( 0 aer), ( 1 floră-faună);
b) avize ale expertizei ecologice 0 ;
Publicaţii 0, emisiuni - 0;
s-a participat în comisiile de lucru pentru selectarea terenurilor 2, pentru recepţia obiectelor 1;
servicii prestate acordate 2652 lei, achitate 4198 lei;
plata pentru poluarea mediului înaintată 6662,11 lei, achitată 10353,69 lei.
amenzi înaintate 2 400 lei, achitate 1 200 lei;
acţiuni înaintate 310 lei, achitate 310 lei.
1. Lista nominală a întreprinderilor, organizaţiilor supuse controlului planificat.
18.02.2011 – act de control în rezultatul raidului de combatere a tăerilor ilicite şi braconajului (O.
Beţivu)
18.02.2011 – pr. or. Donduşeni act de control referitor la autorizarea tăerii (O. Beţivu)

17
19.02.2011 – act de control în rezultatul
raidului de combatere a tăerilor ilicite şi
braconajului (O. Beţivu)
20.02.2011 – act de control în rezultatul raidului de combatere a tăerilor ilicite şi braconajului (O.
Beţivu)
21.02.2011 – OS Donduşeni act de control referitor la autorizarea tăerii (O. Beţivu)
22.02.2011 – Secţie de prelucrare a lemnului (Lotoţchii Anatolii) act de control referitor la
respectarea legislaţiei ecologice (O. Beţivu)
23.02.2011 – Secţie de prelucrare a lemnului (Bodorin Iurii) act de control referitor la respectarea
legislaţiei ecologice (O. Beţivu)
23.02.2011 – act de control în rezultatul raidului de combatere a tăerilor ilicite şi braconajului (O.
Beţivu)
24.02.2011 – act de control refritor la gestionarea fondului forestier în pr. Pocrovca (O. Beţivu)
17.02.2011 – pr.Teleşeuca act de contol referitor la starea gunoiştelor de pe teritoriul primăriei
(S. Gîscă)
17.02.2011 – SRL „Bucuria Saturn” participarea în comisia referitor la controlul asupra
gestionării produselor fitosanitare (S. Gîscă)
17.02.2011 – SRL „Grinvitas” act de control referitor la alegerea lotului pentru proectarea şi
construcţia anexelor la cafenea, bae, bloc sanitar (S. Gîscă)
18.02.2011 – pr. or. Donduşeni act de control referitor gestionarea fondului forestier (S. Gîscă)
18.02.2011 – pr. Crişcăuţi act de contol referitor la starea gunoiştelor de pe teritoriul primăriei(S.
Gîscă)
22.02.2011 – SRL „Donprodcom” participarea în comisia referitor la controlul asupra gestionării
produselor fitosanitare (S. Gîscă)
23.02.2011 – pr. Pocrovca participarea în comisia de alegere a lotului pentru instalarea staţiei de
prestări servicii auto (S. Gîscă)
24.02.2011 – Examinarea demersului pr. Corbu (S. Gîscă)
24.02.2011 – ÎI „Acvamarin Cebotari” participarea în comisia de alegere a lotului pentru
proectarea şi construcţia depozitului (S. Gîscă)
24.02.2011 – ÎI „ASOO Cebotari” participarea în comisia de recepţie finală a depozitului
(S. Gîscă)
21.02.2011 – ÎI „Grincevschii Mihail” act de control referitor la respectarea legislaţiei ecologice
21.02.2011 – Oloiniţa Sudarca act de control referitor la respectarea legislaţiei ecologice

(N. Popovici)

(N. Popovici)

2. Lista nominală a avizelor expertizei ecologice şi autorizaţiilor de mediu eliberate - 0

3. Prejudiciul calculat pe fiecare caz aparte – A fost înaintată acţiune în sumă de 62 lei cet.
Batrînac Constantin pentru tăierea ilicită a unui arbore de stpecie arţar din fîşia de protecţie a pr.
Elizavetovca.
A fost înaintată acţiune în sumă de 248 lei cet. Cubanţev Vasili pentru tăierea ilicită a unui
arbore de stpecie Plop din fîşia de protecţie a drumului local Pocrovca - Crişcăuţi.
4. Lista proceselor-verbale întocmite – 2.
18.02.2011 proces verbal cet. Şoronga Gheorghe pe art. 127 CC RM (S. Gîscă)
18.02.2011 proces verbal cet. Popadiuc Alexei pe art. 142 al. 2 CC RM (O. Beţivu)
24.02.2011 proces verbal cet. Batrînac Constantin pe art. 122 al. 1 CC RM (O. Beţivu)
24.02.2011 proces verbal cet. Cubanţev Vasili pe art. 122 al. 1 CC RM (O. Beţivu)
5. Publicate articole, emisiuni – 0.
6. S-a participat în comisiile de lucru – 3, comisii de alegere a lotului – 2, comisie de recepţie finală
– 1.
7. Lista acţiunilor înaintate – 0
8. În cadrul raidului din 18.02.2011 a fost depistat un caz de transportare a masei lemnoase de către
cet. Popadiuc Alexei , în volum de 0,8 m3 în s. Horodişte, pe cazul dat a fost întocmit proces
verbal pe art. 142 al. 2 CC RM.
În cadrul raidului din 23.02.2011 a fost depistat un caz de tăiere ilicită a 1 arbore de specie arţar
cu diametrul de 20 cm, din fîşia forestieră a pr.Elizavetovca de către cet. Batrînac Constantin,
volumul masei lemnoase constitue 0,22 m3, prejudiciul cauzat mediului constitue 62 lei. Pe
cazul dat a fost întocmit proces verbal pe art. 122 al. 1 CC RM.
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Cazuri ieşite din comun – 0

Inspecţia ecologică Drochia
În total au fost efectuate 4 controale ecologice, inclusiv 2 planificate; întocmite acte de
control 4 şi 3 procese-verbale; servicii prestate 2129,4 lei şi achitate 1756,8 lei; petiţii examinate
0; acţiuni înaintate 0 lei şi acţiuni satisfăcute 0 lei.
Astfel au fost:
efectuate controale la întreprinderi (obiecte, organizaţii) - 4 : planificate - 2; inopinate 0 ;
a) acte de control – 4;
b) procese-verbale – 0 ;
c) prejudiciul calculat/ achitat –0/0 lei ;
efectuate raiduri de salubrizare – 1/ or.Drochia
a) acte de control - 0;
b) procese-verbale – 0 ;
c) prejudiciul calculat – 0;
efectuate raiduri antibraconaj – 1/ s.Maramonovca;
a) acte de control –0;
b) procese-verbale –3 procese verbale - ., 1p/art.121, 2p/art.122/1 ;
c) prejudiciul calculat –0 lei ;
s-a participat în comisiile de lucru pentru selectarea terenurilor - 1 , pentru recepţia
obiectelor - 0 ;
servicii prestate acordate 2129,4 lei, achitate 1756,8 lei;
plata pentru poluarea mediului înaintată 0 lei, achitată 0 lei;
amenzi înaintate 2400 lei, achitate 400 lei ;
acţiuni înaintate 0 - lei, achitate 0 - lei.s
1. Lista nominală a întreprinderilor, organizaţiilor supuse controlului planificat (de indicat
inspectorul care a efectuat controlul) SRL„Moldova transgaz” Roşca V., SRL „Zgura agro”
Manole A. Inspector coordonator.
2. Lista nominală a avizelor expertizei ecologice şi autorizaţiilor de mediu eliberate 3. Activităţi prevăzute în planul anual şi de amploare.
4. Prejudiciul calculat pe fiecare caz aparte – 0
5. Lista proceselor-verbale întocmite (pe articole)- 1p/art.121, 2p/art.122/1
6. Publicate articole, emisiuni (unde?).
7. S-a participat în comisiile de lucru pentru: selectare/recepţie. – 1/0
8. Lista acţiunilor înaintate
9. Ce încălcări au fost depistate în timpul raidurilor antibraconaj
10. Cazuri ieşite din comun

Inspecţia ecologică Dubăsari
În total au fost efectuate 3 controale ecologice, inclusiv 2 planificate; întocmite acte de
control 3 şi 0 procese-verbale; servicii prestate 0 lei şi achitate 0 lei; petiţii examinate 0; acţiuni
înaintate 433,8 lei şi acţiuni satisfăcute 0 lei.
Astfel au fost:
efectuate controale la întreprinderi (obiecte, organizaţii) - 3 : planificate 2; inopinate 0 ;
a) acte de control – 3;
b) procese-verbale – 0;
c) prejudiciul calculat – 0;
amenzi înaintate 1700 lei, achitate 50 lei;
acţiuni înaintate 433,8 lei, achitate 0 lei.
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1. Lista nominală a întreprinderilor,
organizaţiilor supuse controlului planificat
–prim Coşniţa,Molovata Nouă, Cocieri- Iu Vidru.
2. Lista nominală a avizelor expertizei ecologice şi autorizaţiilor de mediu eliberate.-0
3. Prejudiciul calculat pe fiecare caz aparte.-tăieri ilicite;113,4 lei;111,6 lei;97,2 lei;111,6 lei.
4. Lista acţiunilor înaintate. 4 tăieri ilegale în s. Cocieri

Inspecţia ecologică Făleşti
În total au fost efectuate 15 controale ecologice, inclusiv 11 planificate; întocmite acte de control
15 şi 0 procese-verbale; servicii prestate 3486,60 lei şi achitate 3486,60 lei; petiţii examinate 2 ;
acţiuni înaintate 0 lei şi acţiuni satisfăcute 0 lei.
Astfel au fost:
¤ efectuate controale la întreprinderi (obiecte, organizaţii) - 15; planificate- 11; inopinate- 0.
a) acte de control – 15
¤ efectuate raiduri antibraconaj – 1
¤ s-a participat în comisiile de lucru pentru selectarea terenurilor – 1,
pentru recepţia obiectelor – 1.
¤ servicii prestate acordate 3486,60 lei, achitate 3486,60 lei
¤ plata pentru poluarea mediului înaintată 5187,10 lei, achitată 5187,10 lei
¤ amenzi înaintate 2400,00 lei, achitate 1200,00 lei
¤
1. ÎI,,Urechi Segiu” – 1 act (aer), O.Turevici;
T.Mîţu, E.Mîţu din s.Horeşti – 2 acte (apa), O.Turevici.
SA,,RED-Nord”, (sect.Scumpia, Obreja Veche, Risipeni) – 3 acte (flora), M.Hîncu;
SRL,,Agrogîrla” – 1 act (complex), I.Ciobanu – 1 act (sol), M.Hîncu.
SRL,,Agrogîrla”, SRL,,Gospodarul”, SRL,,Fînaţ-Agro”, SRL,,Goreanca-Agro”,
SRL,,Benasem”, SRL,,Agrofarm-Service” – 6 acte (chimie), D.Stoian.
2. Autorizaţii – 1 (flora) pr.Pîrliţa; avize ale exprtizei ecologice – 0.
3. Inspectarea surselor fixe de poluare în vederea respectării normelor ELA, exercitarea controlului
privind efectuarea lucrărilor silvice în fondul forestier administrat de APL şi SA,,Drumuri-Făleşti.
4. Comisia de lucru: selectare – 1; recepţia obiectelor – 1.

Inspecţia ecologică Floreşti
În total au fost efectuate 6 controale ecologice, inclusiv 6 planificate; întocmite 6 acte de
control ;procese verbale 2, servicii prestate 4616.80 lei şi achitate 4616.80 lei; petiţii examinate 0;
acţiuni înaintate 1620 lei şi acţiuni satisfăcute 0 lei.
Astfel au fost:
efectuate controale la întreprinderi (obiecte,organizaţii) - 6: planificate ; 6 inopinate;
a) acte de control – 5;
b) procese-verbale – 1 ;
c) prejudiciul calculat – ;
d) acte de control – 1 ;
e) procese-verbale – 1 ;
f) prejudiciul calculat – ;
servicii prestate acordate 4616,80 lei, achitate 4616,80 lei;
plata pentru poluarea mediului înaintată 223134,75 lei, achitată 49791,24 lei;
amenzi înaintate 600 lei, achitate 600 lei ;
acţiuni înaintate 1620 lei, achitate 0 lei.
1. Lista nominală a întreprinderilor, organizaţiilor supuse controlului planificat: primăria or.
Floreşti – 2, SA „Drumuri Floreşti” – Guţu T.C.; primăria Vărvăreuca, primăria Ştefăneşti,
primăria Ciutuleşti.
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2. Lista nominală a avizelor expertizei
ecologice – ;
3. Activităţi prevăzute în planul anual şi de amploare – primirea rapoartelor statistice 1 aer, 1
deşeuri, ;
4. Prejudiciul calculat pe fiecare caz aparte – 1620 lei în baza art. 122 al 1;
5. Lista proceselor-verbale întocmite (pe articole) – 1 - pe art. 122 al 1; - 1 – pe art. 145;
6. Publicate articole, emisiuni – nu-s.
7. S-a participat în comisiile de recepţie finală - 0 ,
8. Lista acţiunilor înaintate - 1 ;

Inspecţia ecologică Edineţ
În total au fost efectuate 12 controale ecologice, inclusiv 1 planificat; întocmite acte de
control 6 şi 6 procese-verbale; servicii prestate 3328-20 lei şi achitate 3328-20 lei; petiţii examinate
0; acţiuni înaintate 244-80 lei şi acţiuni satisfăcute 244-80 lei.
Astfel au fost:
efectuate controale la întreprinderi (obiecte, organizaţii) - 12 : planificate 1; inopinate 11 ;
a) acte de control – 6;
b) procese-verbale – 6 ;
c) prejudiciul calculat – 244-80 ;
eliberate:
a) autorizaţii de mediu - 1 ( floră-faună);
b) avize ale expertizei ecologice -0 ;
publicate articole - 1, emisiuni - 0;
s-a participat în comisiile de lucru pentru selectarea terenurilor 0, pentru recepţia obiectelor
0;
servicii prestate acordate 3328-20 lei, achitate 3328-20 lei;
plata pentru poluarea mediului înaintată 21049-72 lei, achitată 21049-72 lei;
amenzi înaintate 3500-00 lei, achitate 1750-00 lei;
acţiuni înaintate 244-80 lei, achitate 244-80 lei.
1

Lista nominală a întreprinderilor, organizaţiilor supuse controlului planificat
SA „BTA 12” (P. Jacot)

2

Lista nominală a avizelor expertizei ecologice şi autorizaţiilor de mediu eliberate:
Autorizaţie pentru efectuarea tăierilor (ÎSS Edineţ)
Activităţi prevăzute în planul anual şi de amploare:
-inspectarea unităţilor economice în vederea asigurării
respectării normelor ecologice
-coordonarea rapoartelor statistice
Prejudiciul calculat pe fiecare caz aparte:
6,8 x 18 x 2 = 244-80 lei
Lista proceselor-verbale întocmite (pe articole):
1 proces-verbal pe art. 147 CC al RM;
1 proces-verbal pe art. 141 al 2 CC al RM;
2 procese-verbale pe art. 112 CC al RM;
1 proces-verbal pe art. 110 CC al RM;
1 proces-verbal pe art. 111 CC al RM.

3

4
5

6

Publicate articole, emisiuni :

7

a fost publicat un articol în ziarul raional „Curierul de Edineţ”
despre rezultatele activităţii IE Edineţ
S-a participat în comisiile de lucru pentru: selectare/recepţie:
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Lista acţiunilor înaintate: 244-80 lei

Inspecţia ecologică Glodeni
În total au fost efectuate 5 controale ecologice, inclusiv 5 planificate; întocmite acte de
control 5 şi 0 procese-verbale; servicii prestate 1360,2 lei şi achitate 619,20 lei; petiţii examinate 0;
acţiuni înaintate 0 lei şi acţiuni satisfăcute 0 lei.
Astfel au fost:
efectuate controale la întreprinderi (obiecte, organizaţii) - 5 : planificate 5;
inopinate __ ;
a) acte de control – 4;
eliberate:
c) autorizaţii de mediu - ( 0 - apă), (0- aer), ( 3- floră; 0 -faună);
d) s-a participat în comisiile de lucru pentru selectarea terenurilor - 0, pentru recepţia
obiectelor – 1 SRL „Teopog Prim”magazin mixt;
servicii prestate acordate – 1360,2 lei; achitate – 619,20 lei
plata pentru poluarea mediului înaintată – 18637,8 lei; achitată-18637,8 lei;
amenzi înaintate – 16000 lei, achitate- 8100 lei;
acţiuni înaintate – 0 lei, achitate – 0 lei.
1. Lista nominală a întreprinderilor, organizaţiilor supuse controlului planificat
Examinarea prim. Iabloana – Mahu Vitalie
Examinarea SACG-24 „Tirex Petrol” - Ţărnă Marian
Examinarea ÎM „Ilidarom” – Ţărnă Marian
Examinarea Ocolului Sivic Glodeni –Ţrnă Marian
2. S-au eliberat 3 autorizaţii: Prim.Iablona- floră; Ocolul Sivic Glodeni – floră;
ÎM „Ilidarom” - floră
3. Activităţi prevăzute în planul anual şi de amploare.
4. Prejudiciul calculat 0 compartimentul flora - 0
5. Lista proceselor-verbale întocmite 0 proces verbal .
6. Publicate articole, emisiuni televizate 1 emisiune radio; publicat 0 articol ziarul raional „Cîmpia
glodenilor”
7. S-a participat în comisiile de lucru pentru: selectare – 0
8. Au fost coordonate 7 rapoarte statistice

Inspecţia ecologică Hînceşti
În total au fost efectuate 11 controale ecologice, inclusiv planificate 5; întocmite acte de
control 11 şi 6 procese-verbale; servicii prestate 619.20 lei şi achitate 619.20 lei; petiţii examinate
2 ; acţiuni înaintate 0 lei şi acţiuni satisfăcute 0 lei.
Astfel au fost:
efectuate controale la întreprinderi (obiecte, organizaţii) 11 : planificate 5 ; inopinate 6;
a) acte de control 11 ;
b) procese-verbale 6 ;
c) prejudiciul calculat 0 ;
eliberate:
e) autorizaţii de mediu - ( 0 apă), ( 0 aer), ( 2 floră-faună);
f) avize ale expertizei ecologice 0 ;
publicate articole, emisiuni 0 ( tematica);
S-a participat în comisiile de lucru pentru selectarea terenurilor 4, pentru recepţia obiectelor
2;
servicii prestate acordate 619.20 lei, achitate 619.20 lei;
plata pentru poluarea mediului calculată 8278.28 lei, achitată 6438.84 lei;
amenzi înaintate 2400 lei, achitate 1200 lei;
acţiuni înaintate 0 lei, achitate 0 lei.

22
CAP„Paşc
Mlad”,
SA
Au fost inspectaţi agenţii economici:
„Agrotehcomerţ”-2 SA „ Drumuri Hînceşti” O.S Bozieni- 2 , Îi „StişcoVeronica” Îi „Ţînţari
Vasile” „Spitalul Cărpineni”
” Primăriile : Ciuciuleni, Oneşti, întocmite de Inspectorii: Ţurcan B. Melinte A, Cornei I.
Au fost examinate 2 semnale ce ţin de protecţia mediului înconjurător în s. Bobeica şi s.
Dahnovici.
S-a acordat asistenţă consultativă pe problemele ce ţin de protecţia mediului înconjurător
inginerilor cadastrali din primăriile: Oneşti, Mireşti, Caracui. Cotul Morii, Leuşeni.
Au fost coordonate 48 rapoarte statistice, dinte care : 1 aer – 17 ; deşeuri-25,
1 mediu- 6.
S-au eliberat 2 autorizaţii pentru efectuarea tăierilor în primăriile Oneşti şi Ciuciuleni.
S-a participat în 4 comisii de selectare a terenului pentru proiectarea şi construcţia obiectelor
şi în două comisii de recepţie finală.
S-a efectuat la faţa locului coordonarea tăierilor pentru anul 2012 în O.S Bozieni.
Au fost primiţi în audienţă 7 cetăţeni pe problemele ce ţin de protecţia mediului.
S-au întocmit 6 procese verbale dintre care: pe cet. Rusu Rodica, Popescu Olga din s. Bujor,
Marinici Valeriu, din s. Cioara, Plamădeală Ion, din s. Drăguşenii Noi, pentru încălcarea
regulilor de gestionare a deşeurilor Art.154 alin. (1) CC, pe cet. Ciubotaru Ana, din s.
Feteasca, pentru arderea resturilor vegetale de orice provenienţă Art.115 alin.(3) CC, pe cet.
Gonţa Veceslav din s.Drăguşenii Noi, pentru amlasarea, construcţia şi darea în exploatarea
obiectelor care generează efecte de poluare a solului Art. 115 alin (2) CC.
S-a examinat un proces verbal parvenit de la agentul constatator.
S-a participat în şedinţa operativă a preşedintelui raionului Hînceşti.
Cazuri eşite din comun pe teritoriul r. Hîncerşti nu s-au înregistrat.

Inspecţia ecologică Ialoveni
În total au fost efectuate 30 controale ecologice, inclusiv planificate 20; întocmite acte de
control 30 şi 5 procese-verbale; servicii prestate 7/7 - 2192,0 lei şi achitate 2192,0 lei; petiţii
examinate 3; plata p/u poluarea mediului calculat 3783,07 lei şi achitat 3783,07 lei.
Astfel au fost:
efectuate controale la întreprinderi (obiecte, organizaţii) - : planificate 20-; inopinate -10
a) acte de control -30 ;
b) procese-verbale – 5;
c) prejudiciul calculat – ;
g) avize ecologice de Stat de dare în exploatare- 1 ;
h) aviz de acordare a trenului p/u amplasare şi proiectare – 2;
i) Examinarea volumului ELA – ;
publicate articole, emisiuni ___ ( tematica);
s-a participat în comisiile de lucru pentru selectarea terenurilor -, pentru recepţia obiectelor –
3;
servicii prestate acordate, 7/7 - 2192,0 lei, achitate 2192,0 lei;
plata pentru poluarea mediului calculat 3783,07 lei, achitată 3783,07 lei;
amenzi aplicate 1000,0 lei, încasate 500,0 lei;
acţiuni înaintate __ lei, satisfăcute __ lei.

Lista întreprinderilor inspectate
Fabrica de vinuri Mileştii Mici;
Mina de piatră din Mileştii Mici;
SRL „Felicita mobile” or. Ialoveni;
SRL „Ciumaşu Compani” s. Ţipala;
Primăria Mileştii Mici;
Secţie de patiserie s. Suruceni;
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Centru comercial s. Sociteni;
SRL „Agroialovenenii”;
SRL „Micodix” s. Bardar;
ÎSSC „Ialoveni”;
Ocolul Silvic „Cărbuna”;
Primăria Horeşti.
Lista nominală autorizaţiilor de mediu eliberate.
Lista proceselor-verbale întocmite (pe articole).
1. art.115 al.(3)CCA (aer) – 200,0/100,0 lei (Foltea Nicolai s. Suruceni)
2. art.115 al.(3)CCA (aer) – 200,0/100,0 lei (Cătărău Anatolii s. Puhoi)
3. art.115 al.(3)CCA (aer) – 200,0/100,0 lei (Racoveţ Victor s. Puhoi)
4. art.136CCA (flora) – 200,0/100,0 lei (Racoveţ Victor s. Puhoi)
5. art.136CCA (flora) – 200,0/100,0 lei (Cătărău Anatolii s. Puhoi)
Examinarea proceselor-verbale parvenite de la alte organe (pe articole).

– 1 p/v;
– 1 p/v;
– 1p/v;
– 1 p/v;
– 1 p/v;

S-a participat în comisiile de lucru pentru: selectare / recepţie – 3.

Inspecţia ecologică Leova
În total au fost efectuate 2 controale ecologice, inclusiv 1 planificate; întocmit 2 acte de
control şi 0 procese-verbale; servicii prestate 0 lei şi achitate 0 lei; petiţii examinate 0; acţiuni
înaintate 0 lei şi acţiuni satisfăcute 0 lei.
Astfel au fost:
efectuate controale la întreprinderi (obiecte, organizaţii) - 2 ; planificate 1:; inopinate 1:
a) acte de control –2 ;
b) procese-verbale –0 ;
c) prejudiciul calculat –0 ;
eliberate:
j) autorizaţii de mediu -0: ( 0 - apă), ( 0 - aer), (1 - floră-faună: Primăria Leova):
plata pentru poluarea mediului înaintată 8650,40 lei, achitată 8650,40 lei;
1. Lista nominală a întreprinderilor, organizaţiilor supuse controlului planificat (de indicat
inspectorul care a efectuat controlul): planificate 1:Primăria Leova privind efectuarea lucrărilor
de tăiere a arborilor- executor Iu.Chiţanu; inopinate-1- Primăria Beştemac privind efectuarea
lucrărilor de tăiere a arborilor – executor-Gh.Mogîldea.
2. Lista nominală a avizelor expertizei ecologice şi autorizaţiilor de mediu eliberate –: 0
3. Autorizaţii de emisie a poluanţilor în atmosferă întreprinderilor: 0
4. Activităţi prevăzute în planul anual şi de amploare: Conform planului annual- Verificarea şi
acordarea a 10 dări de seamă statistice -ocrotirea naturii, elaborarea paşaportului ecologic al I E
Leova.

Inspecţia ecologică Nisporeni
În total au fost efectuate 11 controale ecologice, inclusiv 8 planificate; întocmite
acte de control
11
şi
4 procese-verbale; servicii prestate
2379,60
lei şi
achitate
2379,60
lei; petiţii examinate
0
; acţiuni înaintate 0
lei şi acţiuni
satisfăcute 0
lei.
Astfel au fost:
efectuate controale la întreprinderi (obiecte, organizaţii) - 11
inopinate
3
;
a) acte de control – 11;
b) procese-verbale – 4;
c) prejudiciul calculat – 0;

: planificate

8

;
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pentru selectarea terenurilor 2 ,
s-a participat în comisiile de lucru
pentru recepţia obiectelor 0 ;
servicii prestate acordate
2379,60
lei, achitate 2379,60 lei;
plata pentru poluarea mediului înaintată 2035,14
lei, achitată
2035,14 lei;
amenzi înaintate
6800 lei, achitate
3800 lei;
acţiuni înaintate
0 lei, achitate
0
lei.
1. Lista nominală a întreprinderilor, organizaţiilor supuse controlului planificat (de indicat
inspectorul care a efectuat controlul).
ONG „Ecovit”
P. Ionel
Primăriile Bărboieni, Bolţun şi Călimăneşti
P. Ionel
Complex Sportiv şi Distractiv, spălătorie auto
Lilian Munteanu
SRL „Tanipanis”
Lilian Munteanu
SRL „Tînjeleşti”
Lilian Munteanu
SRL „Tani-Panis”
Lilian Munteanu
2. Prejudiciul calculat pe fiecare caz aparte.
3. Lista proceselor-verbale întocmite (pe articole).
1 – art. 115/3 CC (arderea resturilor vegetale de orice provenienţă)
1 – art. 109/1 CC (încălcarea regimului de protecţie a apelor)
2 – art. 116/1 CC (abaterea neautorizată de la proiectele de organizare a teritoriului)
4. Publicate articole, emisiuni (unde?).
5. S-a participat în comisiile de lucru pentru: selectare / recepţie.
S-a eliberat 2 avize la selectarea terenului primăriei s. Grozeşti pentru „Renovarea apeductului
Vălcica” şi primăriei s. Cristeşti „Turnul metalic H=60 m reţea de comunicaţii mobilă şi fixă”

Inspecţia ecologică Ocniţa
În total au fost efectuate 17 controale ecologice, inclusiv 6 planificate; întocmite acte de
control 17 şi 2 procese verbale; servicii prestate 2230 lei şi achitate 2230 lei; petiţii examinate
4 ; acţiuni înaintate 82 lei şi acţiuni satisfăcute 82 lei
Astfel au fost:
Efectuate controale la întreprinderi (obiecte, organizaţii) – 17 : planificate
Inopinate – 11 ;

6 ;

a). Acte de control – 17;
b). Procese verbale – 2 (incl.1 de la CRP Ocniţa)
c). Prejudiciul calculat – 82 lei
Efectuate raiduri antibraconaj – 5
a). Acte de control –
b). Procese verbale – 1- de la CRP
c). Prejudiciul calculat – 82 lei
Eliberate:
a). Autorizaţii de mediu – (0-apă), ( 0 -aer), ( 1 -flora-fauna);
b). Avize ale expertizei ecologice –
;
c). Aviz ecologic - 1
Servicii prestate acordate 2230 lei, achitate 2230 lei;
Plata pentru poluarea mediului înaintată 3754.96 lei; achitată 3754.96 lei;
Amenzi înaintate 2800 lei, achitate 1400 lei
Acţiuni înaintate – 82 lei, achitate 82 lei.
1. În perioada 21.02 – 25.02.2011 au fost supuse controalelor planificate următoarele intreprinderi,
organizaţii:
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-

Prim.com.Ocniţa – la compartimentul „ Sol” –
insp.P.Goinic
GŢ„Motelica Dumitru” – la compartimentul „Chimie” – insp.P.Goinic
SRL „Maran” – la compartimentul „Complex” – insp.P.Goinic
SRL”Inatol Agro” – la compartimentul „Chimie” – insp.I.Tinco
SRL „Flamir Agro” – la solicitare – insp.I.Tinco
SRL„Agrovital” – la compartimentul „Chimie” – insp.I.Tinco
SRL „Codrgai Agro” – la compartimentul „Chimie” – insp.I.Tinco
GŢ „Voinescu” – la compartimentul „Chimie” – insp.M.Beşleu
GŢ „Condraţchii Eugen” – la compartimentul „Chimie” – insp.M.Beşleu
SRL”TBR” – la compartimentul „Complex” – insp.M.Beşleu
SRL„Mihălăşanul” – la compartimentul „Chimie” – insp.M.Beşleu
Primăria Lencăuţi – la compartimentul „Flora-fauna” – insp.M.Bularga
OS Otaci – la compartimentul „Flora-fauna” – insp.M.Bularga
CAP”Avinord-Prim” – la compartimentul „Chimie” – insp.V.Codrean
CAP „Lidia Plus”– la compartimentul „Chimie” – insp.V.Codrean
SRL „Flamir Agro” – la compartimentul „Chimie” – insp.V.Codrean
SA „Tirex Petrol” SAC66 – la compartimentul „Aer” – insp.V.Codrean
2. A fost eliberată o autorizaţie de taiere în spaţiile verzi ale primăriei or.Frunză şi un aviz
ecologic primăriei com.Ocniţa.
3. Se percepe plata pentru poluare, a fost finisat paşaportul ecologic al raionului, controlăm starea
depozitelor de păstrare a pesticidelor şi fertilizanţilor, se lucrează la îndeplinirea prescripţiilor
referitoare la paza spaţiilor verzi.
4. A fost depistat un caz de prejudiciu în sumă de 82 lei, care au fost achitaţi.
5. Colaboratorii IE Ocniţa au alcatuit 1 proces verbal şi 1 a fost primit de la Comisariatul de Poliţie
Raional Ocniţa.
- Art. 147 CC RM – SRL „Vista-Const” – amenda 2000/1000 lei.
- Art.122 al.1 CC RM – cet. Răcilă Igori (prim. Bîrladeni) – amenda 800/400 lei, prejudiciu - 82
lei.
6. Articole şi emisiuni nu am avut.
7. În comisii nu am participat.
8. A fost înaintată o acţiune de 82 lei, care a şi fost achitată.
9. Au fost efectuate 5 raiduri antibraconaj, cu alcatuirea unui proces verbal de către colaboratorii
CRP.

Inspecţia ecologică Orhei
În total au fost efectuate 3 controale ecologice, inclusiv 3 planificate; întocmite acte de
control 3 şi 0 procese-verbale; servicii prestate 0 lei şi achitate 0 lei; petiţii examinate 0 ;
acţiuni înaintate 2880 lei şi acţiuni satisfăcute 0 lei.
Astfel au fost:
efectuate controale la întreprinderi (obiecte, organizaţii) - 3 : planificate 3 ; inopinate - 0;
a) acte de control – 3 ;
b) procese-verbale – ;
c) prejudiciul calculat – ;
plata pentru poluarea mediului înaintată 2980 lei, achitată 0 lei;
amenzi înaintate lei, achitate lei;
acţiuni înaintate 2880 lei, achitate 0 lei.
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1. Lista nominală a întreprinderilor,
organizaţiilor supuse controlului planificat.
2. Lista nominală a avizelor expertizei ecologice şi autorizaţiilor de mediu eliberate.
3. Activităţi prevăzute în planul anual şi de amploare: A fost organizat şi petrecut seminarul
instructiv cu primarii şi ingenerii cadastru privind responsabilităţile OAPL în protecţia
mediului.
4. Prejudiciul calculat pentru tăierea unui arbore din spaţiile verzi ale or. Orhei de către o persoană
fizică constituie 2880 lei.

Inspecţia ecologică Rezina
În total au fost efectuate 3 controale ecologice, inclusiv 3 planificate; întocmite acte de
control 3 şi 2 procese-verbale; servicii prestate 414 lei şi achitate 688 lei; petiţii examinate _;
acţiuni înaintate ____ lei şi acţiuni satisfăcute ____ lei.
Astfel au fost:
efectuate controale la întreprinderi (obiecte, organizaţii) - : planificate - 2; - inopinate
a) acte de control – 2;
b) procese-verbale – ;
c) prejudiciul calculat – ;
efectuate raiduri antibraconaj – 1
a) acte de control – 1;
procese-verbale – 122al1-2
prejudiciul calculat –
k) avize ale expertizei ecologice - ;
publicate articole, emisiuni ___ ( tematica); servicii prestate acordate 414 lei, achitate 688 lei;
plata pentru poluarea mediului înaintată _____ lei, achitată ___ lei;
amenzi înaintate 1600lei, achitate 300 lei;
Control planificat Primăria or.Rezina inspectorul care a efectuat controlul – G.Efremov,
Gr.Carpov,I.Ciorici.
Control planificat Primăria Ţahnăuţi or.Rezina inspectorul care a efectuat controlul –
G.Efremov, Gr.Carpov, I.Ciorici.
Raid de antibraconaj şi tăieri ilicite inspectorul care a efectuat controlul – G.Efremov
Gr.Carpov, I.Ciorici.
Actualizarea Paşaprtului ecologic a raionului Rezina
În timpul raidurilor de antibraconaj s-a depistat 2(două) încălcări a Legislaţiei Ecologice –
Tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor.
Cazuri ieşite din comun nu sunt – nu sunt.

Inspecţia ecologică Rîşcani
În total au fost efectuate 19 controale ecologice, inclusiv 12 planificate. Au fost întocmite acte de
control 17 şi procese-verbale – 1. Au fost prestate servicii în sumă de 3742,20 lei din ele achitate
2397,60 lei. Au fost examinate petiţii – 2. Au fost înaintate amenzi în sumă de 400 lei, amenzi
achitate 200 lei, acţiuni înaintate - 0 lei şi acţiuni satisfăcute - 0 lei.
Astfel au fost:
- efectuate controale la întreprinderi (obiecte,organizaţii) – 18, planificate 12 ; inopinate - 7
a) acte de control – 18
b) procese verbale –
c) prejudiciul calculat –
- efectuate raiduri de salubrizare – 1
a) Acte de control – 1
b) Procese-verbale – 1 p.v. în baza art. 154 al.1 cet. Eşanu Tatiana s. Corlăteni
c) Prejudiciul calculat –
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- efectuate raiduri antibraconaj – 1
a) Acte de control – 1 or. Rîşcani – Duruitoarea-Nouă, Varatic, Dumeni, Gorodişte,
Pociumbeni, Pîrjota, Struzeni, Aluniş, or. Rîşcani
b) Procese-verbale –
- publicate articole, emisiuni – 1 interviu pentru Radio Moldova
- s-a participat în comisiile de lucru pentru selectarea terenurilor - 3
- s-a participat în comisiile de lucru pentru recepţia obiectivelor – 2
- servicii prestate acordate – 3742,20 lei / achitate – 2397,60 lei
- plata pentru poluarea mediului înaintată – 9662,54 lei / achitată – 25643,67 lei
- amenzi înaintate – 400 lei / achitate – 200 lei
- acţiuni înaintate – lei / achitate – lei
- decontările beneficiarilor în bugetul de stat – lei
1 Au fost efectuate controale la întreprinderile şi organizaţii din raionul Rîşcani:
De către inspectorul şef I.E.Rîşcani Grozavu Vasile:
A participat la 24.02.2011 la şedinţa primarilor din raionul Rîşcani
A participat la 2 volante ale Consiliului raional Rîşcani
A participat în cadrul controalelor efectuate de către I.E.Rîşcani
1 raid de verificare a nivelului de salubrizare prim. Corlăteni,
SRL ,, Arden Plus” schimbarea destinaţiei terenurilor agricole pentru extinderea carierei din s. Pascauţi
SRL ,, Cutezătorul agricol” s. Recea (comp. sol)
Examinate 2 petiţii în s.Corlăteni privind tăieri ilicite ale arborilor şi încălcarea regulilor sanitare în
localităti
Or. Rîşcani ÎMPS – Spitalul Raional (comp. Flora) de inspectorul Iurie Ţurcan
1 raid de de contracarare a braconajului şi tăierilor ilicitede inspectorul Iurie Ţurcan
SRL ,, Stîncăuţi” în s. Şaptebani (comp. chimia) de inspectorul Iurie Ţurcan
Cet. Svistun din s. Pîrjota (comp. Flora) de inspectorul Iurie Ţurcan
La presacă din s. Corlăteni (comp. Flora) de inspectorul Iurie Ţurcan
La prisacă din s. Corlăteni (comp. complex) de inspectorul Iurie Ţurcan
Cet. Puha Petru din s. Corlăteni (comp. deşeuri) de inspectorul Iurie Ţurcan
SRL,, Hiliuţanul” s. Hiliuţi (comp. chimia) de inspectorul Cecan Dmitri
Brigadirului Mandalac Petru din s. Pîrjota (comp. chimia) de inspectorul Cecan Dmitri
Brigadirului Gabuja dumitru din s. Pîrjota (comp. chimia) de inspectorul Cecan Dumitru
Bodarev Liuba or. Rîşcani ( recepţia finală a obiectivului construit ) de inspectorul Cecan Dumitru
Petriciuc Alexei s. Sîngureni (recepţia finală a obiectivului construit ) de inspectorul Corina Rusu
SA ,, Acord” (comp. chimia) de inspectorul Corina Rusu
SRL ,, Cutezătorul agricol ” (comp. chimia) de inspectorul Corina Rusu
Cet. Petriciuc Alexei (comp. complex) de inspectorul Corina Rusu
Cet. Dănilă Teodor din s. Gălăşeni (comp. sol) de inspectorul Viorica Vatavu
ÎS ,, Moldelectrica” din or. Costeşti (comp. floră) de inspectorul Viorica Vatavu
Bodartev Liuba din or. Rîşcani ( comp. complex) de inspectorul Viorica Vatavu
Primăria Nihoreni (comp. sol) de inspectorul Viorica Vatavu
Primăria Nihoreni (selectarea terenului pentru construcţii) de inspectorul Vatavu Viorica
SRL ,, Arden Plus” s. Pascauţi (selectarea terenului pentru construcţii) de inspectorul Vatavu Viorica
Dănilă Teodor s. Gălăşeni (selectarea terenului pentru construcţii) de inspectorul Vatavu Viorica
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Vatavu Viorica a efectuat calculele privind plata pentru poluare a mediului pentru 2
întreprinderi în sumă de 9662,54 lei. Se efectuează verificarea rapoartelor statistice ale agenţilor
economici din raion: 1- mediu, 1-aer, 2-deşeuri. Au fost verificate 6 rapoarte statistice.
2. Cazuri de braconaj nu au fost depistate.
3. Au fost examinate 2 petiţii:
s.Corlăteni – defrişarea arborilor de pe teritoiul prisăcii.
s.Corlăteni - încălcarea normelor sanitare la depozitarea deşeurilor pe teren proprietate privată
5. În conformitate cu planul de lucru al I.E.Rîşcani pentru anul 2011 se efectuează cercetarea
depozitelor, altor obiecte de păstrare şi folosire a pesticidelor, îngrăşămintelor minerale.
6. În baza Dispoziţiei nr. 1-d din 11.01.2011 pe parcursul săptămînii s-au efectuat controale pentru
acumularea informaţiilor şi întocmirea Paşaportului Ecologic al raionului Rîşcani.

Inspecţia ecologică Ştefan Vodă
În total au fost efectuate 6 controale ecologice, inclusiv planificate - 4, la solicitare - 2;
întocmite acte de control 6; procese verbale – 0; servicii prestate 1964 lei şi achitate 1850,6 lei;
petiţii examinate 0; acţiuni înaintate 0 lei şi acţiuni satisfăcute 0 lei.
Astfel au fost:
efectuate controale la întreprinderi (obiecte, organizaţii) – 3 din ele: planificate 1; la
soluţionarea petiţiei – 0, la solicitare - 2;
a) acte de control – 3;
b) procese-verbale – 0;
c) prejudiciul calculat – 0 lei;
efectuate raiduri anti braconaj – 3;
a) acte de control – 3;
b) procese-verbale – 0;
c) prejudiciul calculat – 0;
servicii prestate acordate – 1964 lei, achitate – 1850,6 lei;
plata pentru poluarea mediului calculată 5334,36 lei, achitată 1952,02 lei;;
1. Pe parcursul săptămînii au fost efectuate 6 controale, inclusiv la solicitare – 3 şi planificate – 3
de către inspectorii şi anume: Nastasi Nicolae – 1 ( controlul planificat privind mersul tăierilor de
conservare în trupul de pădure ,,Cort” cantonul silvic nr. 9 OS Olăneşti); Ungureanu V – 3, flora
– 2 (În comun cu pădurarul primăriei Ştefan Vodă şi CPR s-a petrecut 2 raiduri de combatere a
tăierilor ilicite în fîşiile forestiere cu rol de protecţie a cîmpurilor), sol – 1 (efectuarea controlului
ecologic pentru amplasarea liniei electrice în or. Ştefan Vodă, Consiliul raional.); Ungureanu S.
– 2 flora – 1 (în comun cu CPR şi societatea vînători şi pescari s-a petrecut un raid de combatere
a braconajului pe teritoriul primăriilor Olăneşti, Crocmaz, Tudora, Palanca, unde conform
graficului s-a petrecut reglarea animalelor dăunăroare de pradă), sol – 1 (s-a efectuat controlul
ecologic la amplasarea unei parcări auto de 5 automobile de lîngă traseul naţional R-30).
2. Autorizaţii de tăiere 0.
3. Pe parcursul săptămînii conform planului de lucru s-au efectuat următoarele activităţi:
i. Acordarea ajutorului metodologic pădurarilor din OS Olăneşti privind întocmirea proceselor
verbale şi planului de acţiuni consacrate anului internaţional a pădurilor.
ii. A fost acordat ajutor metodic la calcularea plăţii pentru poluarea Mediului la SRL,,Copceac
Service”, SA,,Nistru Olăneşti,” ,,SRL,,Lidia Zlati, SRL,,Iusto gaz” pentru anul 2010.
iii. În comun cu direcţia agricolă raională şi OTaMEM am petrecut 2 seminare cu fermierii din s.
Carahasani şi Slobozia la tema ,,Aplicarea bunelor practici agricole-factor important de reducere poluării
mediului ambiant pe raionul Ştefan Vodă instruind 98 persoane.
4. Prejudiciul cauzat mediului – 0.
5. Procese-verbale întocmite – 0
6. Publicate articole – 0
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i.
ii.

7. S-a participat în comisiile de lucru:
de amplasare – 0
la recepţia finală – 0
8. Lista acţiunilor înaintate – 0.
9. Pe parcursul săptămînii s-au organizat 3 raiduri, inclusiv antibraconaj – 1 şi de contracarare a
tăierilor ilicite – 2: în comun cu societatea vînători şi pescari şi serviciul piscicol de contracarare
a braconajului pe teritoriul primăriilor Purcari, Olăneşti, Crocmaz, Tudora, Palanca, unde
conform graficului s-a petrecut reglarea animalelor dăunăroare de pradă. Au fost supuşi
controlului 23 vînători, care au recoltat 4 vulpi. Încălcări a legislaţiei cinegetice nu s-au
depistat. În cadrul a 2 raiduri de contracarare a tăierilor ilicite în fîşiile forestiere cu rol de
protecţie a cîmpurilor gestionate de primăria Ştefan Vodă s-a depistat tăierea a 21 arbori specie
saforă şi salcîm alb de persoane neidentificate pricinuindu-se o daună 2857,2 lei. materialile pe
acest caz sînt expediate CPR pentru identificarea persoanelor şi sancţionarea lor.
10. Cazuri ieşite din comun nu s-au depistat.

Inspecţia ecologică Sîngerei
Inspecţia ecologică Soroca
În total au fost efectuate 14 controale ecologice, inclusiv 11 planificate; întocmite 14 acte de
control şi 1 proces-verbal; servicii prestate - 2030,4 lei şi achitate – 2030,4 lei; petiţii examinate 3; acţiuni înaintate – 0 lei şi acţiuni satisfăcute – 0 lei.
Astfel au fost:
efectuate controale la întreprinderi (obiecte, organizaţii) - 11: planificate – 10; inopinate - 1;
a) acte de control – 10;
b) procese-verbale – 1;
c) prejudiciul calculat – 255 lei;
efectuate raiduri de salubrizare – 1;
a) acte de control – 2;
b) procese-verbale – 0;
c) prejudiciul calculat – 0;
efectuate raiduri antibraconaj – 1;
a) acte de control – 1;
b) procese-verbale – 0;
c) prejudiciul calculat – 0 lei;
eliberate:
l) autorizaţii de mediu - (0 - apă), (0 - aer), (0 - floră-faună)
m) avize ale expertizei ecologice - 5;
servicii prestate acordate - 2030,4 lei, achitate – 2030,4 lei;
plata pentru poluarea mediului înaintată – 22480 lei, achitată – 13942 lei;
amenzi înaintate - 1600 lei, achitate - 800 lei;
1. Lista nominală a întreprinderilor, organizaţiilor supuse controlului: raiduri de contracarare şi
depistare a cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj pe terenurile fondului de vânătoare în primăriile
Tătărăuca Veche, Zastânca – inspectori Railean Victor, Melinte Valeriu;
SRL „Finans
Consulting”, SRL „Cimbru AF”, or. Soroca - inspector Melinte Valeriu; SRL „Apa Vieţii”, or.
Soroca, SRL „Agroselect-Vădeni”, s. Vădeni, GŢ „Iu. Ţurcan”, s. Hristici, AMG „Kernel”, or.
Soroca, SRL „Agroselect-Vasilcău”, s. Vasilcău, SRL „Cobjeanca-Sor”, s. Voloviţa, SRL
„Visagromag”, s. Dubna, SRL „Scripta-prim”, s. Stoicani, GŢ „M. Cebotari”, s. Racovăţ
inspector Cernopâscaia Maria; spaţii verzi or. Soroca, SA „Drumuri Soroca” - inspector Railean
Victor

2.

3.

4.
5.
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Lista nominală a avizelor expertizei
ecologice: 5:
4 avize ecologice ale
proiectelor înaintate la FEN: “Reconstrucţia şi amenajarea fântânii în centrul s. Bădiceni, r-nul
Soroca”, “Reconstrucţia şi amenajarea fântânii la intrarea în s. Bădiceni, r-nul Soroca”,
“Plantarea parcului de odihnă în centrul s. Bădiceni, r-nul Soroca”, “Plantarea a două parcuri în
comuna Tătărăuca Veche, r-nul Soroca”; experiza ecologică a proiectuli de execuţie „Staţie de
testare auto cu oficiu pe str. Şt. cel Mare în or. Soroca”- inspector Rusu Valentina;
Activităţi prevăzute în planul anual şi de amploare – raiduri antibraconaj în fondul de vânătoare a
primăriilor, fondul silvic; Participarea în Comisia mixtă de efectuare a controlului respectării
cerinţelor Regulamentului cu privire la importul, transportarea, stocarea şi utilizarea preparatelor
de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor (PUFF);
Prejudiciul calculat pe fiecare caz aparte – 0 lei
Lista proceselor-verbale întocmite – 1 – art. 122 al. (1) (tăieri ilicite din terenul public al
primăriei Soroca - Lisac N., or. Soroca) – inspector Railean Victor;

Inspecţia ecologică Străşeni
În total au fost efectuate 5 controale ecologice, inclusiv 2 planificate; întocmite acte de
control 5 şi 7 procese-verbale; servicii prestate 1863 lei şi achitate 745,2 lei; petiţii examinate 0; acţiuni înaintate - 527,4 lei şi acţiuni satisfăcute - 527,4 lei.
Astfel au fost:
efectuate controale la întreprinderi (obiecte, organizaţii) - 3: planificate - 0; inopinate - 3 ;
a) acte de control – 3 ;
b) procese-verbale – 2
c) prejudiciul calculat – 0 ;
efectuate raiduri de salubrizare – 0;
a) acte de control – 0;
b) procese-verbale – 2
c) prejudiciul calculat –0 ;
efectuate raiduri antibraconaj – 2 ;
a) acte de control – 2;
b) procese-verbale –3 ;
c) prejudiciul calculat – 527,4 lei;
s-a participat în comisiile de lucru pentru selectarea terenurilor - 1, pentru recepţia obiectelor
-0;
servicii prestate acordate - 1863 lei, achitate – 745,2 lei;
plata pentru poluarea mediului înaintată - 26923,65lei, achitată – 26923,65 lei;
amenzi înaintate -8000 lei, achitate 4000 lei;
acţiuni înaintate -527.4ei, achitate – 527,4ei.
1. Lista nominală a întreprinderilor, organizaţiilor supuse controlului planificat (de indicat
inspectorul care a efectuat controlul).
Primăria Codreanca -Cotelea M.- sol, Chihai M.
Primăria Zubreşti- Mogîldea I.- resurse acvatice ,Diacenco
SRL Lozmangal,or.Străşeni,Avram I.- aerul atmosferic, Diacenco
Societatea raională a vînătorilor şi pescarilor Străşeni, Sîrbu I.- 2 faună
,Conovali I.
2. Lista nominală a avizelor expertizei ecologice şi autorizaţiilor de mediu eliberate.
Avizele expertizei ecologice – 0
- autorizaţiilor de mediu eliberate – 0.
3. Activităţi prevăzute în planul anual şi de amploare.
- Efectuarea controlului ecologic în primăria Pănăşeşti privind respectarea legislaţiei
ecologice;
- Elaborarea paşaportului ecologic al raionului Străşeni;
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- Efectaurea controlului ecologic şi examinarea materialelor de folosire specială a
apei;
- Efectuarea controlului ecologic pentru acordarea inventarelor, normativelor de emisii a
poluanţilor în aerul atmosferic de la sursele fixe de poluare cu eliberarea autorizaţiilor de
emisii
4. Prejudiciul calculat pe fiecare caz aparte.
Crt. Cristian M. S.Micleuşeni - 216 lei - tăierea ilegală a 15 puieţi de salcîm; ;
Cet.Drumea I. s.Cojuşna . – 311.4ei – tăierea ilegală a unui arbore de nuc;
5. Lista proceselor-verbale întocmite (pe articole).
Art. 122/1CC al RM - 2(Cet.Cristian M., s.Micleuşeni, Drumea I.s.Cojuşna )
Art. 147 CC al RM -2 ( SRL Olmar Grups.Sireţ, SRL Darnic Gaz, or.Străşeni)
Art. 154/1 CC al RM – 1( cet.Picicurov Vasile,or.Străşeni)
Art. 142/2 CC al RM – 2( Malevan I, s.Chirianca, Raiu N.or.Străşeni)
6. Publicate aticole, emisiuni (unde?).
Nu au fost publicate aricole.
7. S-a participat în comisiile de lucru pentru: selectare/recepţie
Eliberată încheierea pentru proiectarea apeductului şi construcţia unei fîntîni arteziene în
s.Lupa Recea, Primăria Codreanca
8. Lista acţiunilor înaintate.
Acţiuni înainatate - 527,4lei înaintate şi achitate.
9. Ce încălcări au fost depistate în timpul raidurilor antibraconaj.
În rezultatul raidurilor au fost depistate 2 cazuri de încălcare a legislaţiei silvice pe cet.
Drumea I din s.Cojuşna şi Cristian M. Din s.Micleuşeni şi dresate procese verbale.

Inspecţia ecologică Şoldăneşti
În total au fost efectuate 6 controale ecologice, inclusiv 4 planificate; întocmite acte de control 5 şi 2
procese – verbale; servicii prestate 300 lei şi achitate 150 lei; petiţii examinate 2 ; acţiuni înaintate 0 lei şi
acţiuni satisfacute 0 lei.
Au fost:
efectuate controale la întreprinderi ( obiecte, organizaţii) - 4 planificate - 4; inopinate 0 .
a) acte de control -4
b) procese verbale 0
c) prejudiciul calculat 0
Efectuate raiduri de salubrizare 1
a) acte de control - 0
b) procese verbale -2
c) prejudiciul calculat 0
Efectuate raiduri antibraconaj -1
a) acte de control- 1
b) procese verbale-0
c) prejudiciul calculat -0
Eliberate
a) autorizaţii de mediu – 2 (0 - apă), ( 0- aer), ( 2 floră – faună)
b) servicii prestate acordate 300 lei, achitate 150 lei
plata pentru poluarea mediului înaintată 2856,31lei, achitată 1542,34 lei
amenzi înaintate 400, achitate 200 lei;
acţiuni înaintate 0, achitate 0
Partea textuală ( nominalizări, descrieri, etc)
1.Lista nominală a întreprinderilor, organizaţiilor supuse controlului planificat ( de indecat
inspectorul,care a efectuat controlul)- 4 În perioada respectivă de către inspectorii Inspecţiei Ecologice au fost
efectuate controale la întreprinderi şi organizaţii : ÎI “ VVS”( Doroş I) , moara din Găuzeni ( Doroş Ion), primăria
Găuzeni ( Doroş Ion), primăria Răspopeni ( Doroş Ion)
2.Lista nominală a avizelor expertizei ecologice şi autorizaţiilor de mediu eliberate: S-a eliberat 2
autorizaţii de tăiere pentru primăria Mihuleni, primăria Şoldăneşti
3.Activităţi prevăzute în planul anual şi de amploare: - 2
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* Organizarea şi efectuarea controalelor, raidurilor, în comun cu MAI, Agenţia “ Moldsilva” şi SVP, de
contracarare şi depistare a cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj.
* Monitorizarea şi inspectarea surselor fixe de poluare în vederea respectării normelor admisibile de emisii.
4. Prejudiciul calculat pe fiecare caz aparte – 0
5. Lista proceselor – verbale întocmite (pe articole) : 2 art 109 al4 – 2 procese – verbale
6. Publicate articole, emisiuni( unde) – 0
7. S-a participat în comisiile de lucru pentru: alegerea /recepţie: 0/ 0
8. Lista acţiunilor înaintate: nu sunt
9. Ce încălcări au fost depistate în timpul raidurilor antibraconaj: nu s-a depistat
10. Cazuti ieşite din comun: Nu s-a depistat

Inspecţia ecologică Taraclia
În total au fost 6 efectuate controale ecologice, inclusiv 4 planificate; întocmite acte de
control 6 şi 2 procese-verbale; servicii prestate 1117.8 lei şi achitate 745.2 lei; petiţii examinate ;
acţiuni înaintate 144 lei şi acţiuni satisfăcute 144 lei.
Astfel au fost:
efectuate controale la întreprinderi (obiecte, organizaţii) - 4 : planificate-2 ; inopinate ;
a) acte de control – 4 ;
b) procese-verbale –;
c) prejudiciul calculat – ;
efectuate raiduri antibraconaj – 2;
a) acte de control –2 ;
b) procese-verbale –2;
c) prejudiciul calculat –144 ;
publicate articole, emisiuni 1 ( Репортаж по радио «Албена» Охрана водных ресурсов и
экологическое состояние МП «Апа Канал» Тараклия);
s-a participat în comisiile de lucru pentru selectarea terenurilor _, pentru recepţia obiectelor
__;
servicii prestate acordate 1117,8 lei, achitate
745,2 lei
plata pentru poluarea mediului înaintată 33686 achitată lei ;
amenzi înaintate 1000 lei, achitate 4500 lei
acţiuni înaintate 144 lei, achitate 144 lei.
1 Произведѐн репортаж по местному радио «Албена» по охрана водных ресурсов и
экологическое состояние МП «Апа Канал» Тараклия – В.Виткова
2 Произведена проверка по инциативе природопользователей по охране водных рес. и
атмосф. воздуха ПИК ВКЗ «Золотой Аист», ПИК ВКЗ «Молдавский Стандарт» –
В.Виткова
3 Произведена проверка по проверке использования природных ресурсов ООО «Руслана»–
А.Балтаков
4 ООО «Димитриогло Сергей» обследование по охране атмосферного воздуха- В.виткова
5 Произведена проверка лесных насаждений на территории примэрии Будей ,
лесничество – С.Таукчи
6 Составлен протокол ст 122/1 – С.Таукчи
Ведѐтся работа по оформлению экологического паспорта района.

Inspecţia ecologică Teleneşti
În total au fost efectuate 9 controale ecologice, inclusiv 4 planificate; întocmite acte de
control 9 şi 2 procese-verbale; servicii prestate 1062 lei şi achitate 1062 lei; petiţii examinate 0;
acţiuni înaintate 160 lei şi acţiuni satisfăcute 160 lei.
Astfel au fost:
efectuate controale la întreprinderi (obiecte, organizaţii) - 6 : planificate 2; inopinate 4 ;
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a) acte de control – 6;
b) procese-verbale – 0;
c) prejudiciul calculat – ;
efectuate raiduri de salubrizare – 1;
a) acte de control – 1;
b) procese-verbale – 2;
c) prejudiciul calculat – ;
efectuate raiduri antibraconaj – 2;
a) acte de control – 2;
b) procese-verbale – 0;
c) prejudiciul calculat – ;
s-a participat în comisiile de lucru pentru selectarea terenurilor-1, pentru recepţia obiectelor0;
servicii prestate acordate 1062 lei, achitate 1062 lei;
plata pentru poluarea mediului înaintată 3168lei, achitată 3168 lei;
amenzi înaintate 1200 lei, achitate 1200 lei;
acţiuni înaintate 160 lei, achitate 160 lei.

Partea textuală (nominalizări, descrieri, etc.)
Lista nominală a întreprinderilor, organizaţiilor supuse controlului planificat. SRL „Princo
Grigore”, SRL „Alvisedo Impex” – Leonid Turea; două raiduri antibraconaj şi tăieri ilicite – Roşca
Tudor

1. Lista proceselor-verbale întocmite (pe articole); art.136 – 2
2. Publicate articole, emisiuni (unde?) - 0.
3. S-a participat în comisiile de lucru pentru: selectare/recepţie - 1/0.

Inspecţia ecologică Ungheni
În total au fost efectuate 6 controale ecologice, inclusiv 4 planificate; întocmite acte de
control – 6 şi 1 procese-verbale; servicii prestate – 372.6 lei şi achitate – 372.6 lei; petiţii examinate
– 0; acţiuni înaintate – 59,4 lei şi acţiuni satisfăcute – 59,4 lei.
Astfel au fost:
Efectuate controale la întreprinderi (obiecte, organizaţii) – 5 : inclusiv
- planificate – 4,
- inopinate - 1,
a) acte de control – 5,
b) procese-verbale – 0,
c) prejudiciul calculat – 0,
Efectuate raiduri antibraconaj / tăieri ilicite - 1
a) acte de control – 1,
b) procese-verbale – 1,
c) prejudiciul calculat – 0 lei
Eliberate :
a) autorizaţii de mediu – 3, inclusiv ; floră - 3
b) avize ale expertizei ecologice – 0,
Servicii prestate acordate – 372.6 lei, achitate – 372.6 lei;
Plata pentru poluarea mediului înaintată – 18900 lei, achitată – 18900 lei;
Amenzi înaintate – 1600 lei, achitate – 800 lei;
Acţiuni înaintate – 59,4 , achitate – 59,4 lei
1.De către colaboratorii IE Ungheni în perioada dată au fost efectuate controale ecologice planificate
la următoarele (obiecte şi organizaţii):
- SRL „Dominic” depozit de gaz s. Zagarancea
- OS Corneşti
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- OS Ungheni
- SRL „Dominic” SAG s. Petreşti
2. Lista nominală a avizelor expertizei ecologice – 0
autorizaţiilor de mediu eliberate -2
- OS Corneşti coordonarea tăierilor arborilor înclinaţi spre traseul naţional R1
- OS Ungheni coordonarea tăierilor arbori avariaţi şi sub LEA 10 kv
- prim.Zagarancea
3. Activităţi prevăzute în planul anual de amploare – controlul privind protecţia aerului atmosferic ,
resurselor funciare şi florei şi faunei în r-nul Ungheni
4. Prejudiciul calculat pe fiecare caz aparte – 59,4 lei descris mai jos
5. Lista proceselor –verbale întocmite – 1
Compartimentul floră şi faună – 1 proces–verbal, inclusiv:
- art. 128 (1) a C.C. – 1 proces – verbal:
- proces-verbal cet. Obrişte Eugeniur pe art. 122 (1) a CC, fiindu-i aplicată amenda de 800 lei , care
a achitat 50%- 400 lei în FEL, Prejudiciu calculat şi achitat – 59,4 lei
6. Publicate articole, emisiuni (unde) – 0
7. S-a participat în comisiile de lucru pentru:- 0
8. Lista acţiunilor înaintate – 59,4 / achitate în FEL – 59,4 lei
9. Încălcări depistate în timpul raidurilor antibraconaj – 1
10. Cazuri ieşite din comun - 0
În conformitate cu Planul - mixt de activitate întru profilaxia şi contracararea braconajului din raionul
Ungheni pe anul 2011 şi conform Dispoziţiei şefului IES nr.10-d din 17.08.2010 cu privire la sezonul
de vînătoare 2010-2011, Inspecţia Ecologică Ungheni în perioada 10.02-22.02.2011 a efectuat de
comunacord cu reprezentanţii CPR Ungheni şi SVP Ungheni 1 raid de combatere a braconajului şi
tăierilor ilicite pe teritoriului raionului Ungheni. În cadrul raidului dat s-a depistat următoarele:
Pe data 22.02.2011 în jurul orei 09.20 de către colaboratorii OS Sculeni a fost depistat cet. Obrişte
Eugeniu care a tăiat 3 arbori de specia salcîm cu diametrele de 2- 16cm şi 1 -14 cm în pădurea Ocolului
Silvic Sculeni sectorul Todireşti cantonu 9, parcela 30.
Ca rezultat acestui fapt de către colaboratorii IE Ungheni au fost întocmit 1 proces-verbal după cum
urmează:
- proces-verbal cet. Obrişte Eugen pe art. 122 (1) a CC , fiindu-i aplicată amenda de 800 lei , care a
achitat 50%- 400 lei , Prejudiciu fiind de 59,40 lei achitate în FEL.

Activitatea preconizată pentru (25.02.11 - 04.03.11)
Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat 16 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;
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6. „Aprovizionarea cu apă a sectorului
locativ din s. Rumeanţev, r-nul
Cahul”, primăria comunei Doina, r-nul Cahul;
7. „Cafenea-bar, spălătorie auto, vulcanizare, din str. Gavriliuc-1, or. Comrat” al
persoanei fizice S. Gagauz.
8. „Reconstrucţia depozitului de produse petroliere pe teritoriul staţiei de apă Nistru,
treapta II, or. Vadul lui Vodă” al S.A. „Apă-Canal Chişinău”;
9. „Staţie de epurare şi reconstrucţia staţiilor de pompare a canalizării din com.
Budeşti, mun. Chişinău”, primăria comunei Budeşti;
10.„Staţie de alimentare cu combustibil şi staţie de alimentare cu gaz lichefiat din or.
Făleşti” al S.R.L. „Consion-Exim”;
11.„Amenajarea teritoriului pentru depozitarea nămolului staţiei de epurare din mun.
Chişinău” al S.A. „Apă-Canal Chişinău;
12.„Staţia de alimentare cu combustibil şi staţia de alimentare cu gaz lichefiat din s.
Grigorăuca, r-nul Sîngerei” al S.R.L. „Saverin Prim”;
13.Прирельсовая база по приѐмке, переработке (очистке) зерна в г. Комрате”,
О.О.О. „Кристалл-Авант”;
14.„Valorificarea zăcămîntului de nisip pentru construcţii din s. Batîr, r-nul Căuşeni,
cu recultivarea carierei” al S.A. „Drumuri Căinari”.
15.„Instalaţii de epurare a canalizării pentru gimnaziul cu 640 locuri din s. Baimaclia,
r-nul Căuşeni”, primăria com. Baimaclia.
16.„Staţia de alimentare cu produse petroliere din s. Jora de Jos, com. Jora de Mijloc,
r-nul orhei” al S.R.L. „Standard-Vin Plus”
De examinat:
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respective pentru 34
întreprinderi.
1. Parcare auto a S.R.L „Aidored-C.A.”, bd. Ştefan cel Mare, 124, mun.
Chişinău.
2. S.A. „Combinatul de Articole din Carton”, str. Transnistria,16, mun.
Chişinău.
3. S.R.L. „Trasis Lux” ,str. Alexandru cel Bun,30, or. Ungheni.
4. S.R.L. „ROKAS”, str. Orheiului,1, or. Străşeni.
5. S.R.L. „Europlast-Chişinău” ,str. Puşkin,10, or.Chişinău.
6. Î.M. „Apă-Canal” Căuşeni, str. Petre Vechi,79, or. Căuşeni.
7. S.A. „Drumuri-Căinari”, str. Ştefan Vodă, or. Căinari.
8. S.A. „Combinatul de Articole din Carton”, str. Transnistria,16, mun.
Chişinău.
9. S.R.L. „Aidored-C.A.”, bd. Ştefan cel Mare,124, mun.Chişinău.
10. S.A. „Bicon”, şos. Chişinăului 4, or. Străşeni.
11. S.R.L. „Mob-Elita”, str. V. Crăsescu 1, or. Străşeni.
12. S.C. „Electromaşina” S.R.L. str. Petru Rareş, 77, mun. Chişinău.
13. S.R.L. „Daron-Lux”, str. Uzinelor 14/1, mun. Chişinău.
14. Î.M. „Antermo”, str. Tighina, 3a, or. Anenii Noi.
15. S.A. „Inconarm” , str. Petricani, 86, mun. Chişinău.
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16. S.R.L. „Garage SV”, şos.
Balcani12, s. Grătieşti,
mun. Chişinău.
17. S.R.L. „Tronco-Svob” , str. Feredeului 4, mun. Chişinău.
18. C.P. „Iunat” - staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat, str.
Tretiacov, 154, or. Comrat.
19. C.P. „Iunat” - staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din
s. Chirsova, r-niul Comrat.
20. Î.I. „S. V. Pancratov” , str. B. P. Hajdeu,2/2, or. Bălţi.
21. S.R.L. „Vaptos” , str. Coloniţa, 108, or. Chişinău.
22. S.R.L. „Elitservice-Auto”, str. M Costin, 116, or. Bălţi.
23. Î.M. „Călăraşi Divin” S.A., str. Călăraşilor, 10, or. Călăraşi.
24. Î.M. „Călăraşi Divin” S.A., s. Răciula, r-nul Călăraşi.
25. S.R.L. „Apa Vieţii” , str. Golia, 10, mun. Chişinău.
26. Î.I. „Leicovici P” , or. Comrat.
27. S.A. „Ingvar-Trans-Vest”, s. Truşeni, mun. Chişinău.
28. S.R.L. „ACPI-LUX” , str-la Criuleni,48, or. Chişinău.
29. Î.M.”Agropiese TGR Grup”, şos. Minceşti, 271/7, or. Chişinău.
30. Î.I. „Busuioc Dumitru”, str. Maria Drăgan, 11a, or. Chişinău.
31. S.R.L: „Solotrans-Agro”, str. Pruncul, 2, or. Vatra, mun. Chişinău.
32. S.R.L. „Bafimob”, str. Petru Zadnipru 18, of.7, mun. Chişinău.
33. S.R.L. „RG-AGRO PLUS”, str. Traian 2, mun. Bălţi.
34. S.A. „ATC-Agrotehcomerţ” , str. N. Milescu Spătaru 33, or. Hînceşti.
proiectul Normativelor de deversări limitat admisibile (DLA) pentru o
întreprindere:
1. S.A. „ Imperial Vin”, s. Pleşeni, r-nul Cantemir.
materialele pentru eliberarea Autorizaţiei de folosinţă specială a apei (AFSA)
pentru 3 întreprinderi.
1. Î.M. „EFES VITANTA Moldova BREWERY” S.A., str. Uzinelor, 167, or.
Chişinău.
2. Î.S. „Moldelectrica”, filiala „Reţelele electrice de tensiune înaltă Centru”, str.
Luceafărul, 13, or. Vatra, mun. Chişinău.
3. SRL „Basarabia-Agroexport”, str. Tanchistov, 1, or. Comrat.
La fel avem de examinat:
1. Soluţiile tehnice, soluţiile de amplasare propuse de institutul „Urbanproiect”,
condiţiile de amplasare, inclusiv pe terenurile examinate la faţa locului şi de propus
soluţii de terenuri pentru amplasarea sistemului de canalizare, epurare a apelor
uzate în or. Otaci, care reies din prevederile cadrului legal, normativ.
2. Adresarea dnei N. Vavelschi referitor la examinarea calculelor de dispersie a
poluanţilor de centrul medical din str. Igor Vieru,15, mun. Chişinău.
3. Scrisoarea Agenţiei „Apele Moldovei” referitor la implementarea proiectului
strategic din cadrul Programului Operaţional Comun România – Ukraina –
Republica Moldova.
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4. Demersul primăriei s. Pelinia, r-nul
Drochia
privind
autorizarea
extragerii nisipului din cariera satului (neautorizată) pentru restaurarea căii de
acces spre grădiniţa de copii nr.2 şi gimnaziu.
De efectuat Inventarierea sondelor arteziene în r-l Ialoveni.

De acordat:
consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu.
Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii.

Şeful Secţiei sinteze informaţionale

D.OSIPOV

