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Informaţie 
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat 

şi a subdiviziunilor sale teritoriale (26.11.10-03.12.10) 
 

Rezumat al activităţii pe Inspectorat. 
 
  Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite 299  acte de control; 
- au fost întocmite 64 procese-verbale; 
- au fost prestate servicii în valoare de 52 768 lei, serviciile achitate  constituie  

43160 lei; 
În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă au fost 

efectuate 20 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; 
- 26  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;  
- 9 avize  ale expertizei ecologice de stat;  
- 2  autorizaţii de folosinţă specială a apei; 

 Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 6  proiecte de execuţie. 
 S-a participat în lucru a 54 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 24 comisii de recepţie finală a  
obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 31  petiţii parvenite în structurile IES în 
formă de plîngeri şi semnale. 
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Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat, 
 
Au examinat: 

 petiţia  adresată Ministerului Mediului şi Prim-ministrului Republicii Moldova cu  
privire la   eliberarea loturilor de pământ pentru construcţia caselor individuale pe 
sectoarele de pământ predispuse alunecărilor de teren de către Primăria s. Bacioi. 
În rezultatul controlului efectuat în comun cu reprezentanţii Agenţiei ecologice 
Chişinău,  Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale şi Institutului de 
Proiectări pentru Organizarea Teritoriului  efectuat la data de 22.11.10 s-a stabilit 
că referitor   la cazul în cadrul Gospodăriei Experimentale şi de Producţie „V.I. 
com. Băcioi, care  include şi satul Brăila, cu descrierea detaliată a 
caracteristicilor sectoarelor cu alunecări de teren (şi alte procese             
periculoase), inclusiv şi efectele nocive de la folosirea reliefului deteriorat în  
urma extragerii pietrei în scopul construcţiei caselor de locuit, este  eliberarea 
posibilă  numai în urma cercetărilor tehnico-inginereşti detaliate a unui teritoriu 
strict delimitat cu stabilirea „sarcinii tehnice” corespunzătoare. Aşa tip de lucrări 
pot fi îndeplinite de întreprinderi licenţiate în domeniu;     

 materialele şi eliberat autorizaţia pentru tăieri rase de regenerare pe o suprafaţă 
totală de 3,5 ha primăriei comunei Şişcani, raionul Nisporeni; 

 materialele şi eliberat autorizaţia pentru tăieri de igienă, pe o suprafaţă de 20,896 
ha Bursei imobiliare „Lara” SRL, mun. Chişinău; 

 demersul şi eliberat autorizaţia  pentru tăierea pomilor de iarnă în unităţile silvice 
ale Agenţiei „Moldsilva”;  

 materialele şi eliberat autorizaţia pentru defrişarea   unui arbore fitosanitar 
necorespunzător din str. Mitropolitul Dosoftei 99, mun. Chişinău  Asociaţiei de 
gospodărire a spaţiilor verzi; 

 materialele şi eliberat autorizaţia privind defrişarea a 336 arbori fitosanitar 
necorespunzători în parcul „Dendrariu”, mun. Chişinău; 

 şi transmis Comisariatului de poliţie Ştefan Vodă demersul privind stabilirea 
persoanelor culpabile de tăierea ilicită a 14 arbori de specia salcîm în fondul 
forestier al primăriei satului Popeasca, raionul Ştefan Vodă; 

  şi pregătit răspuns la petiţia parvenită de la cet. Andrei Stavilă din satul Jora de 
Jos, rl Orhei privind acţiunile ilegale ale administraţiei publice locale.  
În rezultat petiţionarul a fost informat pe faptul că vînzări ale terenului în fişia 
riverană de protecţie a r. Nistru nu sunt înregistrate. Referitor la evacuarea 
gunoiştii din satul Jora de Mijloc s-a menţionat, că IE Orhei a prescris indicaţii 
obligatorii primarului comunei în vederea lichidării gunoiştii neautorizate în 
termenii stabiliţi  prin actul de control nr.015250 din 12.11.2010; 

 şi pregătit aviz la un material de modificare a categoriei terenului; 
 şi pregătit avize la 2 proiecte de Hotărâre a Guvernului cu privire la schimbul şi 

modificarea categoriei destinaţiei unor terenuri; 
 5 dosare ale produselor de uz fitosanitar; 
 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul atmosferic 

(ELA) şi eliberate Autorizaţiile AEPA de emisii respective pentru 4 întreprinderi: 



 3 

- S.A. „Pietriş”, or. Vatra, str. Feroviarilor, 10; 
- „Moldagrotehica” S.A., str. Industrială, 4, or. Bălţi;  
- SRL”Comerţ Gaz”, SAG, s. Ciocîlteni,  r-l Orhei; 
- S.R.L.”Valoare Tur”, Complex hotelier, str. V.Părcălab, 72, 

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) 6  proiecte de 
execuţie: 

1. „Remiză de pompieri şi salvatori (4 automobile)  din cadrul Portului 
Internaţional Liber „GUIRGIULEŞTI” al Serviciului Protecţiei Civile şi 
Situaţiilor Excepţionale a Ministerului Afacerilor Externe”; 

2. „Reţelele de canalizare şi staţia de epurare a s. Andrusul de Jos, r-nul Cahul”; 
3. „Iaz acumulator de apă pe terenul Dnei Liza Marina Andrei com. Fîrladeni, r-

nul Căuşeni”; 
4. „Staţia de spălat automobile din construcţii uşoare din str. Jubiliară,2/2, or. 

Ciadîr-Lunga” al persoanei fizice G.Kadîn; 
5. „Staţia de alimentare cu produse petroliere,  or. Lipcani, str. Libertăţii,38, r-nul 

Briceni” al S.R.L. ”Petrol Market”; 
6. „Reconstrucţia secţiilor de tipar flexografice şi de producere a peliculei” al 

Î.M.”Sanin” S.R.L., or. Durleşti”; 
 

Au fost eliberate: 
 2 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie: 

1. „Deschiderea şi exploatarea sectorului de nord-vest din zăcămîntul de  
calcar „Goeni-II” cu volumul anual de dobîndire – 10000 m3 al S.R.L. 
„Bunegoţ”; 

2. „Secţie de producere a cărnii şi de producere a materialelor de  
construcţie din str. Heciului,4, mun. Bălţi” al S.R.L. „Elena Timotina”.               

 
Au întocmit:   

 un  proces-verbal, pe cazul tăierii ilicite a arborilor şi arbuştilor,  art. 122 alin. 1 
(contravenient - Bostănică Constantin), fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 
1000 lei, prejudiciul cauzat mediului constituie 3142,8 lei; 

  un  proces-verbal pe cazul tăierii ilicite a 2 arbori, art.122-2, mun.Chişinău. A 
fost aplicată amenda în mărime de 1000 lei, prejudiciul cauzat mediului constituie 
2520 lei; 

 
Au pregătit: 

 răspuns la petiţia dn. Gurduz Vladimir din. or. Orhei  cu privire la scurgerea 
neautorizată a apei din bazinul acvatic din or. Orhei aflat în gestiunea SRL 
„Catadri”. La faţa locului s-au depistat scurgeri de apă prin ecluza de evacuare a 
apei din bazin care era semideschisă. În rezultat a fost stopată evacuarea apei  
pentru încălcările depistate dl. Gr. Rusu, directorul SRL „Catadri” i s-a întocmit 
proces-verbal nr. 005655 de sancţionare contravenţională în temeiul art. 113 alin. 6 
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al Codului Contravenţional cu aplicarea amenzii în mărime de 500 
unităţi convenţionale, iar prin actul de control nr. 015234 au fost prescrise indicaţii 
obligatorii în vederea stopării evacuării apelor pînă la obţinerea acordului 
instanţelor de resort şi exploatării bazinului acvatic în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare; 

 formularele de prezentare a raportului anual 2010 la toate compartimentele şi 
expediate în AE/IE; 

 răspuns Curţii de Conturi privind încălcările admise la utilizarea mijloacelor 
financiare publice pentru construcţia liniei de Cale Ferată Cahul-Giurgiuleşti. 
Ministerul Mediului a propus că Î.S.”Calea Ferată din Moldova” să estimeze 
cheltuielile de elaborare a documentaţiei de proiect cu privire la recultivarea 
terenurilor degradate în urma extragerii solului mineral pentru construcţia 
terasamentului căii ferate şi respectiv nemijlocit a lucrărilor de recultivare a 
excavaţiilor miniere cu includerea acestor cheltuieli în devizul general al 
obiectului. 

 
Au participat: 

 la şedinţa Consiliului de Bazin Cubolta din or. Drochia pentru  totalizarea 
activităţilor de mediu în urma implementării proiectelor finanţate de REC Moldova 
şi a activităţilor practice desfăşurate în r-l Făleşti referitor la managementul 
deşeurilor menajere solide. S-a făcut o comunicare. 

 
Au efectuat: 

 un control privind activitatea Inspecţiei Ecologice Ialoveni şi acordarea ajutorului 
metodologic şi examinarea petiţiei unui grup de cetăţeni din. s. Ulmu, r-l Ialoveni 
referitor la incomodităţile de trai provocate de arderea resturilor vegetale şi 
deşeurilor menajere; 

  un control privind activitatea Inspecţiei Ecologice Străşeni şi acordarea ajutorului 
metodologic; 

 un control ecologic la SRL „Avicola Shaver” din s. Bucovăţ, r-l Străşeni şi în 
primăria s. Bucovăţ.  

 
Au monitorizat: 

 colectarea informaţiei despre staţiile de epurare din republică. 
 

Activitatea preconizată pentru (06.12.10 - 11.12.10) 
             
Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat  11  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.  „Gazoductul de presiune joasă, conectarea şi reutilarea la gaze naturale a centralei 
termice autonome a spitalului de psihiatrie din mun. Bălţi”, Ministerul Sănătăţii; 

3.  „Auditul ecologic al minisecţiei de prelucrare a pieilor de vite mici a S.R.L. „Deri 
Cristal” din or. Comrat”;  
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4. „Staţia de alimentare cu gaz lichifiat la staţia cu combustibil nr.35 din com. 
Brînzenii-Noi, r-nul Teleneşti a S.A. „Tirex-Petrol”; 

5. „Tabără de odihnă pentru copii cu 160 locuri în com. Ruseştii Noi, raionul Ialoveni;  
6. „Remiză de pompieri şi salvatori (4 automobile)  din cadrul Portului Internaţional 

Liber „GUIRGIULEŞTI” a Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale a 
Ministerului Afacerilor Externe”; 

7. „Reţelele de canalizare şi staţia de epurare a s. Andrusul de Jos, r-nul Cahul”; 
8. „Iaz acumulator de apă pe terenul Dnei Liza Marina Andrei, com. Fîrladeni, r-nul 

Căuşeni”; 
9. „Staţia de spălat automobile din construcţii uşoare din str. Jubiliară,2/2, or. Ciadîr-

Lunga ” al persoanei fizice G.Kadîn; 
10. „Staţia de alimentare cu produse petroliere or. Lipcani, str. Libertăţii,38, r-nul 

Briceni” al S.R.L. ”Petrol Market”; 
11. „Reconstrucţia secţiilor de tipar flexografice şi de producere a peliculei” al 

Î.M.”Sanin” S.R.L., or. Durleşti”. 
 

   La  fel avem de examinat:        
 

De efectuat: 
 o deplasare în or. Cimişlia în vederea evaluării activităţii IE Cimişlia. 

 
De acordat: 

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

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

 
 


