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Informaţie 
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat 

şi a subdiviziunilor sale teritoriale (19.11.10-26.11.10) 
 

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

- au fost întocmite 236  acte de control; 
- au fost întocmite 88 procese-verbale; 
- au fost prestate servicii în valoare de 40557 lei, serviciile achitate  constituie 

45562 lei; 
În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă au fost 

efectuate 34 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: 

- 42 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 
- 23  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;  
- 11 avize  ale expertizei ecologice de stat;  
- 2  autorizaţii de folosinţă specială a apei; 

 Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 0  proiecte de execuţie. 
 S-a participat în lucru a 41 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 8 comisii de recepţie finală a  
obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 10  petiţii parvenite în structurile IES în 
formă de plîngeri şi semnale. 

Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat, 
 
Au examinat: 
 şi pregătit avize la 5 materiale de modificarea a categoriei terenului 
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 şi pregătit aviz la 1 proiect de Hotărâre a Guvernului „cu privire la 
schimbul şi modificarea categoriei destinaţiei a unor terenuri”; 

 7 dosare a produselor de uz fitosanitar; 
 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul atmosferic 

(ELA) şi eliberate Autorizaţiile AEPA de emisii respective pentru 2 întreprinderi: 
 - S.R.L. „Elex”. „Staţie de deservire auto şi spălătorie auto, str. Munceşti, 97, 

mun. Chişinău”; 
 -  S.A. „Beton-Armat”, str. Uzinelor, 12,  mun. Chişinău; 

 materialele şi eliberat autorizaţia pentru tăieri de conservare, pe o suprafaţă de 1,9 
ha,  primăriei satului Ustia, raionul Dubăsari; 

 materialele şi eliberată autorizaţia de tăiere în conturul 702, pe o suprafaţă de 2,0 
ha, primăriei satului Hîrceşti, raionul Ungheni; 

 demersul şi eliberat autorizaţia pentru efectuarea tăierilor de regenerare rasă  pe o 
suprafaţă de 2,06 ha, primăriei  comunei Micleuşeni, raionul Străşeni; 

 materialele şi eliberat autorizaţia pentru defrişarea  a 23 arbori fitosanitar 
necorespunzători şi curăţirea a 14 arbori, din Parcul Nistrean pentru Asociaţia de 
gospodărire a spaţiilor verzi; 

 materialele şi  eliberat autorizaţia privind efectuarea tăierilor de regenerare pe o 
suprafaţă de 2,0 ha, primăriei satului Puhoi, raionul Ialoveni; 

 materialele cu eliberarea autorizaţiei pentru tăieri de regenerare, pe o suprafaţă de 
2,0 ha, primăriei satului Suric, raionul Cimişlia; 

 materialele referitor la posibilitatea autorizării tăierilor de regenerare în fondul 
forestier gestionat de primăria satului Terebna, raionul Edineţ. Tăierile solicitate n-
au fost autorizate din cauza nerespectării termenilor de alăturare a parchetelor.  

 
 

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

1. „Forarea sondei pentru aprovizionarea cu apă în scopuri tehnologice şi 
lichidarea prin tamponare a sondei nr.2661C a Î.M. „EFES VITANTA 
MOLDOVA BREWER” S.A.,  ” S.R.L. „SONDAPA-V.A.”   

2.  „Valorificarea zăcămîntului de calcar pentru construcţii               
„Dnestrovschii” şi recultivarea carierei din s.Delacău, r-nul Anenii-Noi”               
al S.R.L. „Silmax-Exim”.   

3. „Reconstrucţia imobilului existent lit. „A” cu extinderea în dimensiuni în 
limitele terenului privat în vederea amplasării unui obiect comercial cu oficii 
şi spaţiu locativ din str. M. Dragan 1/1 mun.Chişinău” al persoanei fizice 
Motilica Ion. 

 
Au fost examinate proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în 
aerul atmosferic (ELA) şi eliberate Autorizaţiile AEPA de emisii respective pentru 2 
întreprinderi: 

1. S.R.L. „Elex”. Staţie de deservire auto şi spălătorie auto, str. Munceşti, 97, mun. 
Chişinău. 

2. S.A. „Beton-Armat”, str. Uzinelor, 12,  mun. Chişinău. 
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Au pregătit:   
 răspuns la demersul primăriei or. Orhei în vederea acaparării ilicite a terenurilor din 

ZPS a r. Răut; 
 avizul la proiectul de strategie a traficului rutier; 
 răspuns la petiţia locatarilor din or. Vatra privind incomodităţile de trai provocate de 

poluarea aerului atmosferic în urma activităţii SRL „Grandis Grup” 
 

Au participat: 
 la un interviu la Radioul Naţional privind „utilizarea resturilor vegetale pentru 

obţinerea fertilizanţilor”; 
 la seminarul cu  tema: „ Facilitarea  cunoştinţelor despre Directiva UE privind 

emisiile industriale şi prezentarea Planului   de Acţiuni pentru transpunerea acestei 
Directive în RM” organizat de  către experţii în IPPC; 

 la şedinţa convocată de Ministerul Sănătăţii pentru examinarea poruncii Guvernului 
ce ţine de activitatea uzinei de asfalt de la SRL „Grandis Grup”, or. Vatra; 

 la şedinţa Ministerului Mediului privind implementarea proiectului „Reanimarea 
sistemelor de irigare”; 

 la seminarul convocat de Ministerul Mediului cu tematica „Planificarea activităţilor 
inspectoriale”. 

 la şedinţa Ministerului Mediului cu tema „Aprovizionarea cu apă şi canalizare  în 
Nordul Moldovei de-a lungul conductei Soroca-Balti”. 

 
Au efectuat: 
 controlul ecologic în sectorul Ciocana, mun. Chişinău; 
 2 întâlniri de lucru (22 şi 24 noiembrie 2010) cu reprezentantul Î.M.”Moldeco-

Nistru Flota” la care au fost examinate cerinţele de protecţie a mediului înaintate 
de IES pentru coordonarea lucrărilor de admitere a albiei fluviului Nistru; 

 o deplasare (24.11.2010) în s. Paşcani  cu privire la drepturile asupra unor bunuri 
imobile situate între cariera Î.Î. ”Daniela Chimac” şi terenul dlui Cebotari Grigore .    

 
Au întocmit: 

 două procese-verbale, pe cazul tăierii ilegale a arborilor şi arbuştilor, art. 122 alin. 
2 următorilor contravenienţi, Caiş Savelii şi Tudose Maria, fiindu-le aplicată o 
amendă în mărime de 1800 lei, prejudiciul cauzat mediului constituie 5964 lei.    

 
Au monitorizat: 
 colectarea informaţiei despre staţiile de epurare din republică. 

 
 

Activitatea preconizată pentru (26.11.10 – 03.12.10) 
             
Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat 7  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.  „Secţie de producere a cărnii şi de producere a materialelor de construcţie din str. 
Heciului,4, mun. Bălţi” al S.R.L. „Elena Timotina”; 

3.  „Gazoductul de presiune joasă, conectarea şi reutilarea la gaze naturale a centralei 
termice autonome a spitalului de psihiatrie din mun. Bălţi”, Ministerul Sănătăţii; 

4. „Auditul ecologic al minisecţiei de prelucrare a pieilor de vite mici al S.R.L. „Deri 
Cristal” din or. Comrat”; 

5. „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-C”; 

6. „Staţia de alimentare cu gaz lichefiat la staţia cu combustibil nr.35 din com.      
Brînzenii-Noi, r-nul Teleneşti al S.A. „Tirex-Petrol”; 

7. „Tabără de odihnă pentru copii cu 160 locuri în com. Ruseştii Noi, raionul 
Ialoveni”.  

 
   La  fel avem de examinat:        

       Normativele de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul atmosferic (ELA)         
şi eliberarea Autorizaţiilor de emisii pentru 3 întreprinderi: 

1. „Moldagrotehica” S.A., str. Industrială, 4, or. Bălţi. 
2. S.A. „Pietriş”, or. Vatra, str. Feroviarilor, 10. 
3. SRL”Comerţ Gaz”, SAG, s. Ciocîlteni,  r-l Orhei. 

 

De efectua deplasărit: 
 în or. Ialoveni pentru examinarea petiţiei locatarilor din s. Ulmu, r-l Ialoveni în 

vederea arderii deşeurilor vegetale; 
 în or. Străşeni, s. Bucovăţ, într-u examinarea petiţiei despre incomoditaţile 

provocate de activitatea SRL „Avicola Shaver”; 
 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. 
 
 
 

Şeful Inspectoratului            Grigore PRISĂCARU 
 
 
 
Ex,D.Osipov, 22 69 15 


