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InformaŃie
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat
şi a subdiviziunilor sale teritoriale (04.06.10-11.06.10)
Rezumat al activităŃilor principale pe IES.
Din activitatea de bază, enumerăm activităŃile mai importante:
- s-au efectuat 38 raiduri de salubrizare;
- s-au întocmit 329 acte de control;
- au fost întocmite 108 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 53 009 lei, serviciile achitate constituie
50 732 lei.
În această perioadă s-au eliberat:
- 16 autorizaŃii de tăiere a arborilor;
- 36 autorizaŃii de degajare a substanŃelor poluante în atmosferă;
- 17 avize ale expertizei ecologice de stat.
- 8 autorizaŃii de folosinŃă specială a apei.
- 8 încheieri de atribuire a terenului pentru amplasarea obiectivelor.
• Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 8 proiecte de execuŃie.
• S-a participat în lucru a 67 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 16 comisii de recepŃie finală a
obiectivelor.
Specialiştii Inspectoratului Ecologic de Stat,
Au examinat:
• demersul adresat Cancelariei de Stat cu privire la poluarea r. Bâc de la scurgerile
apelor uzate de la staŃia de epurare şi de la arderea dejecŃiilor animaliere de la
depozitul de deşeuri aflat în gestiunea întreprinderii avicole SRL ”Avicola - Şaver”
din s. BucovăŃ, r-ul Străşeni. În rezultatul controlului s-a constatat că, procesul de
epurare la staŃia de epurare a apelor uzate a agentului economic SRL ”Avicola Şaver”, construită în anul 1980, nu se efectuează calitativ din cauza utilajelor
deteriorate. Arderea deşeurilor animaliere de la depozit are loc în urma procesului
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de
autoincendiere.
AdministraŃia
întreprinderii a instalat un rezervor de
apă, din care periodic se efectuează lucrări de stingere a autoincendiilor . În
privinŃa întreprinderii s-a întocmit procesul-verbal nr. 003206 din 08.06.10 în baza
art. 112 al Codului ContravenŃional cu aplicarea amenzii în mărime de 200 unităŃi
convenŃionale, iar prin actul de control nr. 0593330 din 08.06.10, administraŃiei
SRL ”Avicola-Şaver”
i-au fost prescrise indicaŃii obligatorii de
construcŃie/reconstrucŃie a staŃiei de epurare şi de a nu admite arderea deşeurilor
animaliere de la depozitul de deşeuri;
demersul dnei Zaporojenco A. privind incomodităŃile de trai provocate de acŃiunile
întreprinse de vecina acesteea, dna Duca V din str. Cîmpului, 59A, or. Codru, mun.
Chişinău.
Pe acest cet. a fost întocmit procesul-verbal nr. 006853 din
07.06.10 în baza art. 156 al Codului ContravenŃional cu aplicarea amenzii în
mărime de 50 unităŃi convenŃionale, iar prin actul de control nr. 020473 din
07.06.10, dnei Duca V. I-a fost prescrise indicaŃi obligatorii de a elabora proiectul
de execuŃie a construcŃiei unei anexe la casa de locuit particulară şi de a-l prezenta
pentru avizare la Expertiza ecologică de Stat;
la faŃa locului, scrisoarea Primăriei s. Măgdăceşti privind posibilitatea de acordare
a unui sector din parcul liceului pentru proiectarea şi construcŃia muzeului satului.
A fost întocmit un act de control, ulterior a fost expusă şi poziŃia IES la problema
în cauză prin răspuns oficial la scrisoare;
şi prezentat avize la trei hotărâri ale Guvernului la solicitarea Ministerului
Transportului şi Infrastructurii Drumurilor;
şi pregătit avize la 2 materiale privind modificarea categoriei de destinaŃie a
terenurilor, la 3 dosare a produselor de uz fitosanitar pentru a fi omologate în
R.Moldova şi la 2 proiecte de grant înaintate la FEN.

Au fost primite pentru expertiza ecologică de stat (DirecŃia Expertiza Ecologică
şi AutorizaŃii de Mediu - prin verificarea prealabilă în baza InstrucŃiunii nr.188 din
10.09.02, p.2, 3. din nota Anexei 2 a complexităŃii documentaŃiei de proiect, dispunerii
de coordonările necesare, corespunderii normelor) 8 proiecte de execuŃie:
− „ReparaŃia sondei arteziene şi renovarea apeductului în s. łarigrad, r-nul Drochia” ,
Primăria s. łarigrad;
− „ReŃele de canalizare şi staŃia de epurare din sectorul de nord al or. BucovăŃ, r-nul
Străşeni” , Primăria or. BucovăŃ;
− „StaŃie de alimentare cu combustibil şi staŃie de alimentare cu gaz lichefiat din or.
Ungheni” al S.R.L. „Danatpet”;
− „Forarea sondei pentru aprovizionarea cu apă a părŃii centrale a s. Chirsova, r-nul
Comrat”, Primăria s. Chirsova;
− „StaŃia de alimentare cu produse petroliere şi servicii tehnice din s. Cazaclia, r-nul
Ceadăr-Lunga” al S.R.L. „Kazman-Petrol”;
− „ReparaŃia construcŃiilor hidrotehnice ale iazului în hotarele administrativ-teritoriale
ale s. FîntînîŃa, r-nul Drochia”, AsociaŃia Republicană de Stat pentru ProtecŃia
Solurilor;
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− „Lucrări de ameliorare şi combatere a
eroziunii
solurilor
în
hotarele
administrativ-teritoriale ale s. Dubna, r-nul Soroca”, AsociaŃia Republicană de Stat
pentru ProtecŃia Solurilor;
− „Studiul de fezabilitate, studiul de impact asupra mediului a programului de
reabilitare a drumurilor MCC Moldova”, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova.
Au pregătit:
• răspuns la Nota verbală, nr. 6136/22-640-790 din 20.05.2010 a Ambasadei
Ucrainene în R.Moldova, în care se face referire la o posibilă deteriorare a
izolaŃiei poligonului cu pesticide inutilizabile şi interzise din zona s. Cişmichioi,
rl Vulcăneşti;
• scrisoarea de răspuns, nr.708 din 04.06.10, în adresa Ministerului Mediului prin
care AsociaŃia Obştească „Neo Junimea” a fost informatp, că Inspectoratul
Ecologic de Stat nu a eliberat avize de înhumare pe vre-un teren pentru nămolul
de la staŃia de epurare din Chişinău sau de aplicare a nămolului de la această
staŃie de epurare pe cîmpurile agricole;
• propuneri Ministerului Mediului la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la
aprobarea regulamentului privind condiŃiile tehnice de autorizare a agenŃilor
economici, care desfăşoară
activităŃi de reparaŃii, de reglare, de modificări
constructive, de reconstrucŃie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a
vehiculelor uzate şi la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la parkinguri şi
parcările auto;
• avizul ecologic la propunerile AgenŃiei RelaŃii Funciare şi Cadastru de modificare
şi completare a Legii nr.91 din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică
şi delimitarea lor.
Inspectorii de mediu au efectuat un raid antibraconaj la RezervaŃia „Plaiul
fagului”. S-a întocmit un proces-verbal maistrului silvic Şchircă Ion şi i s-a aplicat o
amendă de 2000 lei, pe care a achitat-o benevol.

Au participat:
• la şedinŃa grupului interministerial de lucru privind executarea Hotărîrii
Guvernului R.Moldova, nr. 1543 din 29.11.02, „Cu privire la măsurile
suplimentare pentru depozitarea centralizată şi neutralizarea pesticidelor
inutilizabile şi interzise”.
Au fost eliberate de către DEEAM a IES
stat pentru proiectele de execuŃie:

5 avize ale expertizei ecologice de

- „Centru de staŃionare a autovehiculelor de tonaj din şos. Chişinăului, or. Străşeni”
al S.R.L. „GEOINFOSITEM”;
- „Aprovizionarea cu gaze naturale a grădiniŃei de copii din s. Paşcani, r-nul Cahul”,
Primăria comunei Manta, r-nul Cahul;
- „Centrul administrativ-comercial din str. Vasile Alecsandri, 4, mun. BălŃi” al
S.R.L. „ Casa Comercială Bulgară”;
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- „Alimentarea cu energie termică şi reconstrucŃia sistemelor interioare de
încălzire AR, ACM, PTI, RTE a blocurilor liceului „Mihai Eminescu” şi clădirilor
municipale, or. Anenii Noi” al S.R.L. „Polimer Gaz Conducte”;
- „ReparaŃia sondei arteziene şi renovarea apeductului în s. łarigrad, r-nul Drochia” ,
Primăria s. łarigrad.
Activitatea preconizată pentru (11.06.10-18.06.10).
De examinat:
• 20 proiecte de execuŃie prezentate spre expertizare (DEEAM):
- „Măsuri antierozionale şi ameliorative în bazinele hidrografice ale
rîurilor Salcia Mare şi Salcia Mică în hotarele administrativ-teritoriale
ale raionului Cahul” al AgenŃiei Republicane de Stat pentru ProtecŃia
Solurilor;
- „Evaluarea impactului asupra mediului şi a impactului social a
proiectelor de reabilitare a sistemelor de irigare centralizate din Moldova
în bazinul r. Prut propuse pentru finanŃare MCC”, Cancelaria de Stat a
Republici Moldova;
- „Spălătorie auto pentru cisterne de produse petroliere pe teritoriul
Portului InternaŃional Liber Giurgiuleşti” al Î.C.S. „Danube Logistics”
S.R.L.;
- „CurăŃirea albiei r. Cogîlnic în hotarele administrativ-teritoriale ale
raionului Cimişlia” al AgenŃiei Republicane de Stat pentru ProtecŃia
Solului;
- „Centru de testări auto cu încăperi de oficii din str. Drumul Schinoasei,
6, mun. Chişinău” al S.R.L. „TCI Consulting”;
- „Centru de oficii din str. Drumul Schinoasei, 6, mun. Chişinău” al S.R.L.
„TCI Consulting”;
- „Alimentarea cu apă şi canalizarea grădiniŃei de copii din s. Maximeni,
com. Javgur, r-nul Cimişlia”, Primăria comunei Javgur”;
- „SecŃie de îmbuteliere a băuturilor nealcoolice şi ambalare a produselor
alimentare friabile” al S.R.L. „Casa Ceaiului”;
- „Iaz acumulator de apă pe terenul dlui V. Calancea, primăria
Bălăbăneşti, r-nul Criuleni” al persoanei fizice V. Calancea ;
- „ConstrucŃia iazului excavat în hotarele administrativ-teritoriale ale s.
Horodca, r-nul Ialoveni” al S.R.L. „Calivas-Agro;
- „Cheiul Portului InternaŃional Liber Giurgiuleşti” al Î.C.S. „Danube
Logistics” S.R.L;
- „ConstrucŃia reŃelelor de canalizare şi a staŃiei de epurare a apelor uzate
de la grădiniŃa de copii din s. Munteni, r-nul Cimişlia”, Pprimăria
comunei Lipoveni, r-nul Cimişlia;
- „ReparaŃia sondei arteziene şi renovarea apeductului în s. łarigrad, r-nul
Drochia”, Primăria s. łarigrad;
- „ReŃele de canalizare şi staŃia de epurare din sectorul de nord al or.
BucovăŃ, r-nul Străşeni”, Primăria or. BucovăŃ;
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- „StaŃie de alimentare cu
combustibil şi staŃie de
alimentare cu gaz lichefiat din or. Ungheni” al S.R.L. „Danatpet”;
- „Forarea sondei pentru aprovizionarea cu apă a părŃii centrale a s.
Chirsova, r-nul Comrat”, Primăria s. Chirsova;
- „StaŃia de alimentare cu produse petroliere şi servicii tehnice din s.
Cazaclia, r-nul Ceadăr-Lunga” al S.R.L. „Kazman-Petrol”;
- „ReparaŃia construcŃiilor hidrotehnice ale
iazului în hotarele
administrativ-teritoriale ale s. FîntînîŃa, r-nul Drochia”, AsociaŃia
Republicană de Stat pentru ProtecŃia Solurilor;
- „Lucrări de ameliorare şi combatere a eroziunii solurilor în hotarele
administrativ-teritoriale ale s. Dubna, r-nul Soroca”, AsociaŃia
Republicană de Stat pentru ProtecŃia Solurilor;
- „Studiul de fezabilitate, studiul de impact asupra mediului a programului
de reabilitare a drumurilor MCC Moldova”, Cancelaria de Stat a
Republicii Moldova.
Vom acorda:
• consultaŃii şi ajutor metodic de la centru inspectorilor din teritoriu.
Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii la centru sau în subdiviziunile
teritoriale ale IES.

Şeful Inspectoratului

Ex.D.OSIPOV,
22-69-15

Grigore PRISĂCARU

