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Informaţie
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat
şi a subdiviziunilor sale teritoriale (20.08.10-26.08.10)

Rezumat al activităţii pe Inspectorat.
Realizări mai importante din activitatea de bază:
- au fost întocmite 198 acte de control;
- au fost întocmite 92 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 26 207 lei, serviciile achitate constituie
30 400 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă au fost
efectuate 30 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:
- 21 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 21 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 17 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 8 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
• Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 9 proiecte de execuţie.
• S-a participat în lucru a 38 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 7 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
• Au fost examinate şi s-a răspuns la 15 petiţii parvenite în structurile IES în
formă de plîngeri şi semnale.
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Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat,
Au examinat:
• petiţia colectivă parvenită din partea unui grup de cetăţeni din or. Orhei, adresată
către Cancelaria de Stat privind aprobarea Hotărîrii Guvernului nr. 1202 din
08.11.2001 privitor la transmiterea lacului orăşenesc în folosinţa Societăţii
Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova şi aprobarea transmiterii în gestiunea
primăriei Orhei. Răspunsul a fost expediat petiţionarului;
• solicitarea SA „Apă-Canal Chişinău” în vederea desemnării unei persoane din IES
pentru participarea la licitaţie în vederea construcţiei reţelei de canalizare din str.
Cartuş, or. Durleşti. Răspunsul o fost expediat solicitantului;
• cererea dlui Pavel Codreanu, în vederea construcţiei fîntînii publice din s. Troian,
com Vosniseni, rl Leova. Răspunsul a fost expediat solicitantului;
• demersul unui grup de locuitori din s. Hîrbovăţ, rl. Anenii-Noi, privind scurgerile
apelor uzate de la staţia de epurare a Fabricii CAP „Basarabia”. Ca rezultat IE
Anenii Noi a întocmit act de control prin care i s-a prescris indicaţia obligatorie
de a folosi staţia de epurare conform proiectului tehnic cu toate instalaţiile
prevăzute în proiect şi procesul-verbal în baza art. 112 CA al RM. Totodată a fost
înaintat un demers către Ministerul Sănătăţii cu solicitarea de a retrage
Autorizaţia sanitară întreprinderii respective. La fel a fost expediat răspuns
petiţionarului;
• şi avizat 3 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenurilor în alte
scopuri;
• petiţia colectivă a locatarilor străzii Nucilor 9. din r-nul. Făleşti referitor la
utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru protecţia livezii în zona sanitară de
protecţie a satului:
• şi avizat proiectul Hotărîrii Guvernului R.Moldova cu privire la aprobarea
programului de conservare şi sporirea fertilităţii solului pentru anii 2011-2020.
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) 9 proiecte de
execuţie:
1. „Construcţia reţelelor de apeduct şi staţiei de epurare din s. Marianca de Jos, r-nul
Ştefan Vodă”, primăria satului Marianca de Jos;
2. „Bloc locativ cu obiective de menire social-culturală din str. Suceviţa, mun.
Chişinău” al S.R.L. „Basconslux”;
3. „Forarea şi utilarea sondei arteziene din s. Micleşti, r-nul Criuleni” al Întovărăşirii
Pomicole „Lîngă iaz”;
4. „Staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din str. Alexandru cel
Bun, nr.248, or. Călăraşi, traseul Ungheni-Chişinău, dreapta” al S.A. „Transcon-M”;
5. „Aprovizionarea cu apă a s. Hulboaca, com. Ghetlova, r-nul Orhei”, primăria
comunei Ghetlova;
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6. „Examinarea proiectului de execuţie a
sectorului
Comrat-Ciumai
din
componenţa „Studiului de fezabilitate pentru reabilitarea drumului M3 ChişinăuGiurgiuleşti/frontieră cu România, sectorul Comrat-Ciumai” al Î.S. „Administraţia
de Stat a Drumurilor”;
7. „Centrul naţional de diabet din str. Nicolae Testemiţanu 29, mun. Chişinău” al
Spitalului clinic republican;
8. „Grup de garaje pentru automobile în componenţa Cooperativei de Construcţie a
garajelor nr.13 din str. I. Franco, or. Bălţi” al „CCG nr.13”;
9. „Staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din s. Lozova, r-nul
Străşeni. Reconstrucţie” al S.R.L. „Vitla-Petrol”.
Au fost eliberate

7 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie:

1. „Construcţia unui cămin studenţesc cu 425 locuri cu sală festivă şi sală de sport
din str. A. Doga, 24, or. Chişinău” al S.R.L. „Glorinal”;
2. „Examinarea proiectului de execuţie a sectorului Comrat-Ciumai din
componenţa „Studiului de fezabilitate pentru reabilitarea drumului M3
Chişinău-Giurgiuleşti/frontieră cu România, sectorul Comrat-Ciumai” al Î.S.
„Administraţia de Stat a Drumurilor”;
3. „Construcţia reţelelor de apeduct şi staţiei de epurare din s. Marianca de Jos, rnul Ştefan Vodă”, primăria satului Marianca de Jos;
4. „Reţele de alimentare exterioare pe teritoriul mănăstirii în cinstea Sfintelor
femei mironosiţe Marta şi Maria din s. Hagimus, r-nul Căuşeni”, Mănăstirea
„Sf. Femei Mironosiţe Marta şi Maria”;
5. „Iaz lateral acumulator de apă pe terenul dlui M. Garbuz, s. Iordanovca, r-nul
Basarabeasca” al persoanei fizice M. Garbuz;
6. „Reconstrucţia staţiei de epurare a „Rusnac-Moldaqua” S.R.L. din s. Gura
Căinarului, r-nul Floreşti” al S.R.L „Rusnac-Moldaqua”;
7. „Construcţia iazului în scopul creşterii peştelui de consum şi irigarea terenurilor
agricole din apropiere aflate în proprietate din com. Sărata Galbenă, r-nul
Hînceşti” al persoanei fizice Turturică Valentin.
Au fost eliberate:
• autorizaţia de tăiere la ÎS „Pensiunea Holercani”, pentru tăierea arborilor uscaţi;
• la solicitarea Camerei de Licenţiere, scrisoarea de răspuns Î.I. „AcvamarinCebotari” nr.1170 din 23.08.10 cu privire la examinarea şi eliberarea „Actului
expertizei ecologice de Stat a documentaţiei de proiect, legată de folosirea
subsolului pentru activitatea de extragere şi îmbuteliere a apei minerale” din sonda
nr.1150, s. Baraboi, r-nul Donduşeni.
Au fost aprobate:
• normativul de deversare limitat admisibilă de poluanţi (DLA) pentru Î.M. MoldoGermană „RESAN” S.R.L;

4

• normativele de emisii limitat
admisibile în aerul atmosferic (ELA)
şi eliberate Autorizaţiile respective pentru următoarele întreprinderi:
1. S.R.L. „UNICAPS”;
2. S.R.L. „LAPMOL”;
3. „Uniunea Conducătorilor Auto din Republica Moldova”;
4. „Complexul sportiv si distractiv din or. Nisporeni”;
5. Î.I. „Ciutea Vasile”.
Au întocmit:
• proces-verbal pe dl. Varvarici Ş.T. pentru tăierea neautorizată a trei arbori din
spaţiile verzi ale satului Ghidighici pe art. 122 alin.2 cu înaintarea prejudiciului de
45864 lei;
• proces-verbal pe dl. Sanduţa Gh. Pentru iniţierea lucrărilor de construcţie a unui
iaz fără avizul pozitiv al expertizei ecologice de stat la proiectul de execuţie a
lucrărilor pe art. 156 din Codul contravenţional cu aplicarea sancţiunii
contravenţionale sub formă de amendă în sumă de 1000 lei;
• proces-verbal SRL „Algugrup” SRL pentru decopertarea stratului fertil de sol
efectuată la obiectivul în construcţie din pădurea din apropierea satului RuseştiiNoi, raionul Ialoveni, în baza art. 120 Cod contravenţional, cu aplicarea sancţiunii
contravenţionale în sumă de 3000 lei.
Au participat:
• la seminarul „Noile tehnologii de protecţie a solului de ape uzate rezultate din
activitatea omului”;
• în comisie cu Institutul de Ecologie şi Geografie al R.Moldova, în vederea
pregătirii recomandărilor măsurilor de micşorare a poluării aerului atmosferic de
către SRL „Carvit” , arendaş al SA „Carmez”;
• la emisiunea radiou, în programul „Ecotera” cu tema „Arderea miriştii, ierbii
uscate şi altă vegetaţie în perioada anului 2010”.
Au pregătit:
• răspuns la scrisoarea Î.I.”V.Cipovenco”, privind construirea unui acces suplimentar
la obiectivul existent din or. Drochia;
• răspuns la demersul primăriei mun. Chişinău cu privire la ocuparea nelegitimă a
unui lot de pămînt din str. Pietrarilor.
Au efectuat:
• o deplasare în rl. Criuleni în vederea examinării adresării ÎS „Staţiunea
Tehnologică pentru Irigare or. Chişinău” referitor la activităţile primăriei or.
Corjova privind instalarea unui colector de scurgere a apelor în fluviul Nistru.
Activitatea preconizată pentru (26.08.10 - 03.09.10)
Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat 19 proiecte de execuţie şi,
după caz, de eliberat avizele respective :
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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. „Reparaţia construcţiilor hidrotehnice în hotarele administrativ-teritoriale ale s.
Rudi, r-nul Soroca”, Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor;
3. „ „Construcţia drumului R30 Anenii Noi – Căuşeni – Ştefan Vodă – fr. Cu Ukraina
(ocolirea oraşului Căuşeni)” al Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”
(examinarea este stopată pînă la prezentarea Avizului CNSP) ;
4. „Uzina de construcţii metalice din or. Vatra, mun. Chişinău” al S.R.L. „Liga II”;
5. „Traseul apeductului în zona or. Sîngera, străzile Dealul Leului, Donici, Munceşti,
Mihai Eminescu, Nucarilor, Daciei, Mircea cel Bătrîn şi spre s. Revaca”.
6. „Staţia de deservire tehnică cu spălătorie auto în com. Stăuceni, mun. Chişinău” a
Persoanei fizice Arcan Denis;
7. „Aprovizionarea cu apă potabilă a Întovărăşirii Pomicole „Livada Fermecată” din
or. Cricova” al Î.P. „Livada Fermacată”;
8. „Aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor Onişcani şi Sverida, r-nul
Călăraşi”, pimăria Onişcani;
9. „Staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat cu spălătorie auto din str.
Bucovinei, com. Stăuceni, mun. Chişinău” al S.R.L. „A&L GRUP”;
10.„Evaluarea impactului întreprinderii asupra mediului ambiant pentru utilizarea
combustibilului alternativ de clincher la uzina „Lafarge Ciment (Moldova)” S.A. din
or. Rezina” al S.A. „Lafarge Ciment (Moldova)”;
11. „Construcţia reţelelor de apeduct şi staţiei de epurare din s. Marianca de Jos, r-nul
Ştefan Vodă”, primăria satului Marianca de Jos;
12.„Bloc locativ cu obiective de menire social-culturală din str. Suceviţa, mun.
Chişinău” al S.R.L. „Basconslux”;
13.„Forarea şi utilarea sondei arteziene din s. Micleşti, r-nul Criuleni” al Întovărăşirii
Pomicole „Lîngă iaz”;
14.„Staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din str. Alexandru cel
Bun, nr.248, or. Călăraşi, traseul Ungheni-Chişinău, dreapta” al S.A. „Transcon-M”;
15.„Aprovizionarea cu apă a s. Hulboaca, com. Ghetlova, r-nul Orhei”, primăria
comunei Ghetlova;
16.„Examinarea proiectului de execuţie a sectorului Comrat-Ciumai din componenţa
„Studiului de fezabilitate pentru reabilitarea drumului M3 ChişinăuGiurgiuleşti/frontieră cu România, sectorul Comrat-Ciumai” al Î.S. „Administraţia
de Stat a Drumurilor”;
17. „Centrul naţional de diabet din str. Nicolae Testemiţanu 29, mun. Chişinău” al
Spitalului clinic republican;
18.„Grup de garaje pentru automobile în componenţa Cooperativei de Construcţie a
garajelor nr.13 din str. I. Franco, or. Bălţi” al „CCG nr.13”;
19.„Staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din s. Lozova, r-nul
Străşeni. Reconstrucţie” al S.R.L. „Vitla-Petrol”.
La fel avem de examinat: Normativele de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberarea Autorizaţiilor de emisii pentru întreprinderea Î.S. „Calea
ferată din Moldova”.
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De participat:
• în comun cu SA „Apă-Canal Chişinău” la licitaţia în vederea construcţiei reţelei de
canalizare din str. Cartuş or. Durleşti.
De acordat:
•
consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu.
Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii.

Şeful Inspectoratului

Ex.D.Osipov
22 69 15

Grigore PRISĂCARU

