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Informaţie 

privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat 

şi a subdiviziunilor sale teritoriale (30.12.11-06.01.12) 

 

Rezumat al activităţii pe Inspectorat. 
 

  Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite  123 acte de control; 

- au fost întocmite 48 procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de 17 633 lei, serviciile achitate  constituie 

21 743 lei; 

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

efectuate  12 raiduri de salubrizare în primării şi localităţi.   

În Agenţii şi Inspecţii se desfăşoară planificat evaluarea funcţionarilor publici 

şi oformarea rapoartelor de activitate pentru anul 2011 care vor servi drept bază 

pentru elaborarea Anuarului IES – 2011. 

 

Alte activităţi au fost realizate în volum deplin pe măsura adresărilor 

beneficiarilor sau petiţionarilor fără întîrziere.  

 În această perioadă s-au eliberat: 

- 13 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

-  18  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;  

- 5 avize  ale expertizei ecologice de stat;  

- 3  autorizaţie de folosinţă specială a apei; 

 Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 8  proiecte de execuţie. 

 S-a participat în lucru a 19 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 12 comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 13  petiţii parvenite în structurile IES în 

formă de plîngeri şi semnale. 
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Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat, 

 

Au examinat: 

 materialele primăriei satului Mileştii Mici, raionul Ialoveni privind autorizarea 

tăierii de igienă rasă pe o suprafaţă totală de 4,0 ha, cu eliberarea ulterioară a 

autorizaţiei pentru tăierea solicitată şi obţinerea unui volum de 465,0 m
3
 masă 

lemnoasă. 

 materialele primăriei satului Măgurele, raionul Ungheni privind autorizarea 

taierii de conservare rasă, pe o suprafaţă de 1,0 ha, cu eliberarea ulterioară a 

autorizaţiei şi obţinerea unui volum de 97,0 m
3
 masă lemnoasă.  

 materialele primăriei comunei Hîrjauca, raionul  Călăraşi privind autorizarea 

taierii de conservare pe o suprafaţă totală de 1,0 ha, cu eliberarea ulterioară a 

autorizaţiei pentru tăierea solicitată şi   obţinerea unui volum de 113,0 m
3
 masă 

lemnoasă.  

 materialele primăriei comunei Găleşti, raionul Străşeni privind autorizarea taerii 

de conservare rasă pe o suprafaţă de 3,5 ha, cu eliberarea ulterioară a autorizaţiei 

pentru tăierea solicitată şi obţinerea unui volum de 176,0 m
3
 masă lemnoasă; 

 şi pregătit avize la 2 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului; 

 şi pregătit aviz la 1 proiect de Hotărîre a Guvernului cu privire la schimbul, 

modificarea   categoriei de destinaţie a terenului;   

 şi avizat 5 dosare a produselor de uz fitosanitar; 

 şi eliberat materialele Autorizaţiei de folosinţă specială a apei (AFSA) pentru  

Î.M. Moldo-Germană  „Resan” S.R.L., str. Industrială, 21, or. Chişinău. 

 şi restituit pentru perfectare normativul Deversărilor Limitat Admisibile (DLA) 

pentru   Cooperativa Agricolă de Producere „Basarabia”, s. Hîrbovăţ, r-nul 

Anenii Noi. 

 inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberat 

Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 18 întreprinderi. 

 planul de acţiuni privind Evaluarea Riscurilor la sursele de apă potabilă subterane 

şi de suprafaţă. 

 

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) 8 proiecte de 

execuţie. 

 

Au fost eliberate: 

 3 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie. 

 

Au întocmit:   

 un proces-verbal,  nr.016733 din 04.01.2012 pentru ocuparea nelegitimă a 

terenurilor, îngrădirea lor din str. Gh. Chimpu, mun. Chişinău; 
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 un  proces-verbal cetăţeanului Foltea Vasile Ion pe cazul încălcării 

prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia fondului cinegetic în 

temeiul art. 128 alin.(2) al CC, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 2000 lei; 

 un  proces-verbal cetăţeanului Ţurcă Ion în temeiul art. 122 al CC, fiindu-i 

aplicată o amendă în mărime de 1000 lei, prejudiciul cauzat mediului fiind de 

851,55 lei.  

 

Au participat: 

 în comisia de lucru  la staţia de epurare şi la poligonul de deşeuri menajere solide  

din preajma satelor Bubueci şi Bîc.  

 

Au pregătit: 

 şi prezentat Informaţia privind starea depozitului de deşeuri menajere solide din 

str. Uzinelor, mun. Chişinău; 

  

Au efectuat: 

 un control ecologic la staţia de epurare Ocniţa. 

 Deplasări la Inspecţiile Ecologice Ocniţa, Edineţ, Drochia. 

 

 

Activitatea preconizată pentru (06.01.2012-16.01.2012) 

             

Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat 15  proiecte de execuţie şi, 

după caz, de eliberat avizele respective .  

 

   La  fel avem de examinat:          

 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul atmosferic 

(ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respective pentru 14 întreprinderi; 

 materialele pentru eliberarea Autorizaţiei de folosinţă specială a apei (AFSA) 

pentru  3 întreprinderi; 

 plîngerea dlui Moisei Gherasim referitor la comportamentul şefului Inspecţiei 

Ecologice Anenii Noi, de  Muntean Igor.   

De efectuat: 

 deplasări în teritoriu (după caz), 

De acordat: 

 consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu. 

 acordarea asistenţei consultative AE/IE privind întocmirea raportului anual. 

 

Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii. 

 

 

 

Şeful Inspectoratului          Grigore PRISCARU 

 

Ex.D.Osipov, 22 69 15 


