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Informaţie 
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat 

şi a subdiviziunilor sale teritoriale (21.01.11-28.01.11) 
 

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

- au fost întocmite  204 acte de control; 
- au fost întocmite 38 procese-verbale; 
- au fost prestate servicii în valoare de 65 741 lei, serviciile achitate  

constituie 63 474 lei; 
În contextul acţiunilor  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate 6 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: 

- 32 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 
- 6  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;  
- 6 avize  ale expertizei ecologice de stat;  
- o  autorizaţie de folosinţă specială a apei; 

 Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 4 proiecte de 
execuţie. 

 S-a participat în lucru a 33 comisii de selectare a terenurilor pentru 
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 13 comisii de recepţie finală a  
obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 25  petiţii parvenite în structurile 
IES în formă de plîngeri şi semnale. 



Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat, 
 
Au examinat: 
 şi pregătit răspuns la plîngerea parvenită de la cet. Vitalie Cojocaru din sat. 

Sîrma, rl. Leova referitor la incomodităţile de trai cauzate de amplasarea unei 
stîne în zona de protecţie a satului, de către cet. Ion Casapu. Petiţionarul a 
fost informat de faptul, că cet. Ion Casapu a fost sancţionat administrativ în 
temeiul art.154 (1) CC al RM pentru faptul admiterii stocării arbitrare a 
dejecţiilor animaliere. 

 şi pregătit răspuns la demersul parvenit de la SA „Orange” referitor la 
construirea reţelei de comunicare electronică în zona de frontieră, sat. 
Caracuşenii Noi, rl Briceni; 

 materialele prezentate şi întocmit răspuns în adresa Agenţiei pentru Geologie 
şi Resurse Minerale cu privire la adresarea Consiliului sătesc Gura Bîcului 
despre neadmiterea transmiterii pentru valorificare în bază de concurs a 
zăcămîntului de nisip şi prundiş „Gura Bîcului”; 

 materialele prezentate şi întocmit răspuns în adresa dnei Nadejda Busuioc, 
ofiţer superior de urmărire penală al Direcţiei nr.3 a DGUP a CCCEC privind 
ridicarea materialelor documentaţiei ecologice a Î.S. „Întreprinderea reparare 
şi exploatare auto din str. Burebista,17, mun. Chişinău”. 

 şi pregătit răspuns SRL „Satin Alma” privind construcţia în fondul de 
recreiere al or. Cahul; 

 şi pregătit avize la 3 materiale de modificare a catigoriei terenului;  
 şi pregătit aviz la 1 Proiect de Hotărâre a Guvernului „Cu privire la schimbul 

şi modificarea categoriei destinaţiei a unor terenuri”; 
 şi avizat 7 dosare a produselor de uz fitosanitar. 
 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 

atmosferic (ELA) şi eliberat 12 Avize şi Autorizaţii AEPA de emisii 
respectiv pentru 15 întreprinderi. 
1. Î.C.S. „Petrom Moldova”, PECO-46, str. Decebal,99/1, mun. Chişinău; 
2. I.C.S. „Petrom Moldova” PECO-39, str. Munceşti, 97, or. Chişinău; 
3. I.C.S. „Petrom Moldova” PECO-58, str. Burebista, 3/1; 
4. S.C. „Basapetrol” SRL SAC, str. Calea Orheiului, 129, m. Chişinău; 
5. S.C. „Basapetrol” SRL SAC, s. Boldureşti, r-l Nisporeni; 
6. S.C. „Basapetrol” SRL, SAC s. Vărzareşti, r-l Nisporeni; 
7. S.A.  „Oldcom”, str. I. Inculet, 70, mun. Chisinau; 
8. Î.M. „Palplast”, str. Alexandru cel bun, 114, or. Călăraşi; 
9. S.A. „FloareCarpet”, str. Grădina Botanică, 15, or. Chişinău; 
10.  Î.C.S. „Red Union Fenosa”, Centru de muncă Hînceşti; 
11.  Î.C.S. „Red Union Fenosa”, Centru de muncă Orhei; 
12.  Î.C.S. „Red Union Fenosa”, Centru de muncă Străşeni; 
13.  S.A. „Drumuri Stăşeni”, str. Orheiului,1, or. Străşeni; 
14.  S.R.L. „Metal-Corp GRP” str. Valea Bîcului,9, mun. Chişinău; 
15.  Parcare auto a SRL „ELISAV-Com”, str. Alba Iulia, 77/24, or. 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) 4 proiecte de execuţie: 

1. „Reconstrucţia centralei termice existente nr.6071 din str. Şleahul Puhoiului 
1/1, or. Sîngera, mun. Chişinău” al S.A. „Termocom”; 

2. „Valorificarea zăcămîntului de nisip pentru construcţii „Valea Albă”, r-nul 
Anenii Noi, cu recultivarea carierei” al S.R.L. „Carieratel”; 

3. „Staţia de alimentare cu gaz lichefiat la staţia de alimentare cu combustibil 
nr.18 din str. Gagarin, 53, or. Ialoveni” al S.A. „Tirex Petrol”; 

4. „Alimentarea cu apă a s. Marcăuţi, r-nul Dubăsari”, primăria s. Marcăuţi. 
  

Au fost eliberate: 
 1 aviz al expertizei ecologice pentru proiectul de execuţie: 
      „Spălătorie auto din str. Grenoble, 120, mun. Chişinău” al S.R.L. „Avante”; 
 

Au întocmit:   
 şi inaintat o adresare Comisariatului de Poliţie Cahul privind furtul de lemne 

din satul Bădicul Moldovenesc, raionul Cahul. 
 

Au participat: 
 la Seminarul organizat de Ministerul Mediului cu tematica „Balanţa de apă la 

nivel de unitate teritorial-administrativă şi bazin hidrografic”; 
 la şedinţa Ministerului Mediului din 21 01.2011 la care s-a discutat 

implementarea Directivelor privind emisiile industriale în Republica Moldova 
(pe domeniul protecţiei aerului atmosferic); 

 în comisia de verificare a proiectului finanţat din FEN „Reparaţia capitală a 
staţiei de pompare din s. Tvardiţa, r-l. Taraclia”. 

 
Au pregătit: 
 răspuns la petiţia cu privire la atribuirea unor loturi pentru construcţie de către 

Primăria or. Durleşti în zona riverană de protecţie a rîuleţului Durleşti; 
 răspuns la petiţia cu privire la incomodităţile provocate de către SRL 

„Totalbusiness Grup”, proprietarul căreia este dl Lungu Veaceslav,  care 
activează pe teritoriul fostei ferme de porcine din s. Bardar, r-l Ialoveni; 

 răspuns la demersul primăriei s. Şirăuţi, r-l Briceni,  privind permisiunea 
lucrărilor de ridicare şi întărire a digurilor pe malul r. Prut. 

 
 
 
 
 
 
 



Activitatea preconizată pentru (31.01.11 - 04.02.11) 
             
Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat 12  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”, Academia de Ştiinţe a Moldovei; 

6. „Staţia de epurare a apelor meteorice de la liceul teoretic şi grădiniţa de 
copii nr.1 din s. Cuhneşti, r-nul Glodeni”, primăria com. Cuhneşti, r-nul 
Glodeni;  

7. „Secţie de producere a elementelor din beton armat, str. Transnistria, 
mun. Chişinău” al persoanei fizice Casim Radion;  

8. „Forarea sondei arteziene pentru alimentarea cu apă a Î.C.S. 
„Renaissance Perfect” S.R.L., or. Cricova, mun. Chişinău” al Î.C.S. 
„Renaissance Perfect” S.R.L.;  

9. „Reconstrucţia centralei termice existente nr.6071 din str. Şleahul 
Puhoiului 1/1, or. Sîngera, mun. Chişinău” al S.A. „Termocom”; 

10. „Valorificarea zăcămîntului de nisip pentru construcţii „Valea Albă”, r-
nul Anenii Noi, cu recultivarea carierei” al S.R.L. „Carieratel”;  

11. „Staţia de alimentare cu gaz lichefiat la staţia de alimentare cu 
combustibil nr.18 din str. Gagarin, 53, or. Ialoveni” al S.A. „Tirex 
Petrol”;  

12. „Alimentarea cu apă  s. Marcăuţi, r-nul Dubăsari”, primăria s. Marcăuţi. 
 

 La  fel avem de examinat:   
 demersul primarului s. Cemeleuţi, r-l Edineţ în vederea încălcării 

contractului de arendă a bazinului acvatic; 
 plîngerea domnului Buciuşcan Victor din com. Bacioi, mun. Chişinău în 

vederea efectuării lucrărilor de construcţie a reţelelor de canalizare; 
 adresarea dlui M. Sapunji la procuratura UTA Găgăuzia privind legalitatea 

autorizării  unor obiecte industriale, eliberate de către Agenţia Ecologică 
Găgăuzia; 

 proiectul Normativului de deversări limitat admisibile (DLA) pentru Î.M. 
„Apă-Canal” Căuşeni, or. Căuşeni;  



 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 
atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 7 
întreprinderi:  

1. CET-1 din str. Vadul lui Vodă, 5, mun. Chişinău. 
2. S.A. „Tirex Petrol”, SAC nr.22 din or. Criuleni, str. 31 august, 174. 
3. S.C. „Trans Cargo Terminal”, str. V.Micle, 1, or. Chişinău.  
4. Uzina mecanică „Artmet” S.A., str. Feredeului, 12, or. Chişinău. 
5. S.R.L. „Maser-Auto”, str. Vadul lui Vodă, 21/2, mun. Chişinău. 
6. Întreprinderea de Producţie şi Construcţii „Gloria” S.R.L., s. Natalievca, r-

nul      Făleşti. 
7. S.R.L. „Vanin-Mob”, str. Ştefan cel Mare, 249, or. Străşeni. 

 

De acordat: 
 consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu. 

 
Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii. 
 
 

 
 

Şeful Inspectoratului                                                                Grigore PRISĂCARU  


