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Informaţie
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat

şi a subdiviziunilor sale teritoriale (24.09.10-01.10.10)

Rezumat al activităţii pe Inspectorat.

  Realizări mai importante din activitatea de bază:
- au fost întocmite  208 acte de control;
- au fost întocmite 86 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 30 213 lei, serviciile achitate

constituie 31 851 lei;
În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă

au fost efectuate 28 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:
- 17 autorizaţii  de tăiere a arborilor;
- 18  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 16 avize  ale expertizei ecologice de stat;
- o  autorizaţie de folosinţă specială a apei;

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

• S-a participat în lucru a 20 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 23 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.

• Au fost examinate şi s-a răspuns la 27  petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale.
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Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat,

Au examinat:
• demersul parvenit de la Primăria or. Drochia privind coordonarea terenului

cu suprafaţa de 5,0 ha teren public al primăriei, pentru proiectarea şi
construirea unui Poligon de depozitare a deşeurilor menajere solide pentru
or. Drochia. A fost întocmit act de control şi pregătit răspuns privind
posibilitatea iniţierii lucrărilor de proiectare;

• demersul primarului s. Popeasca, r-l Ştefan-Vodă şi pregătit răspunsul
referitor la dezacordul privind volumul masei lemnoase pentru tăierile de
regenerare rasă, calculat în urma inventarierii repetate în parchetele destinate
exploatării din fondul forestier gestionat de primăria s. Popeasca, r-l Ştefan-
Vodă;

• şi pregătit răspuns la petiţia parvenită de la cet. Nistor Coroi, locuitor din s.
Peresecina, rl Orhei referitor la legalitatea perceperii taxei pentru colectarea
şi depozitarea deşeurilor menajere solide la rampa de depozitare a
deşeurilor;

• şi pregătit răspuns la petiţia cet.Zgherea Constantin, locuitorul s. Burlăceni,
rl. Cahul referitor la depozitarea deşeurilor pe teritoriul fostei ferme de ovine
şi defrişarea arborilor din conturul fîşiei forestiere;

• şi pregătit răspuns la petiţia unui grup de locuitori din or. Alexăndreni şi or.
Biruinţa referitor la mirosurile de la apele uzate a fabricii de zahăr din
Alexăndreni de la SRL „Multivaz”;

• şi pregătit răspuns la petiţia unui grup de locuitori din s. Hîrbovăţ, rl Anenii
Noi referitor la scurgerea apelor uzate de la fabrica de conserve a CAP
„Basarabia”;

• şi pregătit răspuns la petiţia adresată Parlamentului RMoldova referitor la
scurgerile de zăr de la fabrica de caşcaval din or. Drochia în rîuleţ;

• şi pregătit avize la 2 materiale de modificare a catigoriei terenului;
• proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul

atmosferic (ELA) şi eliberate Autorizaţiile de emisii pentru întreprinderile:
1. Staţia Bălţaţi a Î.S. „Calea ferată din Moldova”,
2. Staţia Călăraşi a Î.S. „Calea ferată din Moldova”.

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:

1. „Staţie de alimentare cu produse petroliere, spălătorie şi staţie de deservire
tehnică auto din s. Corlăteni, r-nul Rîşcani, drumul M14 Brest-Odesa,
km.724+200, dreapta” al S.R.L. „Pracov-Service”;

2. „Valorificarea zăcămîntului de nisip-prundiş „Cîrnăţeni” şi recultivarea
carierei r-nul Căuşeni” al S.R.L. „Loticons”;



3. „Spălătorie auto cu mansardă din str. V. Belinski, 10, mun. Chişinău” al
persoanei fizice Ciubotaru Ion;

4. „Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apă a „Eldi&Co” S.R.L.
din or. Durleşti, mun. Chişinău” al SC „Eldi&Co” S.R.L.;

5. „Construcţia iazului în hotarele administrativ-teritoriale ale s. Coşcodeni, r-
nul Sîngerei” al persoanei fizice Cazacu Ana;

6. „Reabilitarea sistemului de canalizare şi de apeduct din s. Negrea, r-nul
Hînceşti”, primăria Negrea, r-nul Hînceşti;

7. „Bloc locativ cu parcare auto la demisol, str. Pandurilor,42, mun. Chişinău” al
S.R.L. „Finicon”;

8. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat în or. Sîngera,
drumul Naţional R-2, Chişinău-Tighina km. 18+650, partea stîngă” al S.R.L.
„Urmadan”.

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

1. „Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apă a Cooperativei
Agricole „BASAN-AGRO”, or. Cimişlia” al CAIPS „BASAN-AGRO”;

2. „Reparaţia construcţiilor hidrotehnice în hotarele administrativ-teritoriale
ale s. Rudi, r-nul Soroca”, Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia
Solurilor;

3. „Aprovizionarea cu apă a agenţilor economici şi populaţiei s. Meleşeni, r-
nul Călăraşi”, primăria satului Meleşeni;

4. „Uzina de producere a construcţiilor metalice din or. Vatra, mun.
Chişinău” al S.R.L. „Liga-2”;

5. „Atelier de confecţionare a articolelor din metal, str. Greacă, s. Coloniţa,
mun. Chişinău” al persoanei fizice Alexandru Evtodienco;

6. „Aprovizionarea sectorului locativ din s. Sipoteni, r-nul Călăraşi”,
primăria comunei Sipoteni;

7. „Aprovizionarea cu apă a s.Sipoteni, r-nul Călăraşi”, primăria comunei
Sipoteni;

8. „Staţie de alimentare cu gaz lichefiat din str. Chişinău, or. Cupcini, r-nul
Edineţ” al S.R.L. „Gloria-Qvarc”;

9. „Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apă a „Eldi&Co”
S.R.L. din or. Durleşti, mun. Chişinău” al SC „Eldi&Co” S.R.L..

• autorizaţia pentru tăieri de îngrijire în contururile 1674; 1121 şi 903, în 4
parchete, pe o suprafaţă totală de 12,0 ha, în fondul forestier gestionat de
primăria satului Popeasca, r-l Ştefan-Vodă.

Au întocmit:
• 8 procese-verbale, lîngă rîul Nistru în preajma satului Olăneşti, r-l Ştefan-

Vodă, pe art. 114 alin. 2 privind încălcarea regulilor de pescuit, cu
aplicarea unei amenzi totale în sumă de 1600 lei. Prejudiciul cauzat
mediului constituie 300 lei;



• un proces-verbal cetăţeanului Popa Andrei, în preajma satului Lupa Rece,
r-l Străşeni  pe art. 142 alin. 2  privind circulaţia produselor lemnoase fără
acte legale de provenienţă, fiind aplicată o amendă de 400 lei;

• un proces-verbal cetăţeanului Stici Vasile, în preajma satului Selişte, r-l
Orhei, pe art. 142 alin. 2  privind circulaţia produselor lemnoase fără acte
legale de provenienţă, fiind aplicată o amendă în mărime de 200 lei;

• scrisoarea de răspuns în adresa Ministerului Mediului  cu privire la
examinarea cererii de acces la informaţie nr.14 din 16.09.10 a Agenţiei
pentru Dezvoltare  Regională „Habitat”;

• scrisoarea de răspuns în adresa Ministerului Mediului  privind propunerile la
„Planul tematic de elaborare a documentelor normative în domeniul
construcţiilor pe anul 2011”.

Au participat:
• la seminarul „Stabilirea indicaţiilor – ţintă la Protocolul Apă şi Sănătate în

Moldova”. Au fost prezentate propuneri;
• la şedinţa Consiliului sectorial pentru coordonare „Mediu, aprovizionare cu

apă şi canalizare”;
• la şedinţa de lucru convocată de către Ministerul Mediului privind

posibilitatea vînzării terenurilor aferente staţiilor de captare şi tratare a apei
potabile ce alimentează or. Rezina. Prin urmare s-a decis că potrivit
Hotărîrii Guvernului nr.1428 din 16.12.2008 terenurile destinate reţelelor
inginereşti şi necesităţilor publice nu pot fi supuse vînzării;

• la şedinţa convocată de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
privind aprobarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în Republica
Moldova;

Au efectuat:
• un raid în ocolul silvic Călăraşi unde a fost întocmit un proces-verbal

cetăţeanului Josan Vitalie pe art. 142 alin. 2  privind circulaţia produselor
lemnoase fără acte legale de provenienţă, fiind aplicată o amendă în
mărime de 200 lei. În ocolul silvic Călăraşi au mai fost întocmite 3
procese-verbale cetăţenilor Guşan Vasile, Luca Ştefan şi Chicu Vitalie pe
art. 122 alin 1 privind tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor,
fiind aplicată o amendă în mărime de 2800 lei. Prejudiciul cauzat mediului
constituie 1415,2 lei.

Activitatea preconizată pentru (01.10.10 - 08.10.10)

Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat   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. „Forarea şi utilarea sondei arteziene din s. Micleşti, r-nul Criuleni” al
Întovărăşirii Pomicole „Lîngă iaz”;

3. „Reconstrucţia sistemului de colectare şi epurare a apelor meteorice uzate de
pe teritoriul depozitului de păcură şi utilizarea lor în comun cu apele freatice
la groapa existentă pentru depozitarea reziduurilor din apele uzate industriale
a CET-2, or. Chişinău” al S.A. „CET-2”, or. Chişinău;

4.  „Bază de odihnă cu amplasarea construcţiilor capitale şi uşoare pe malul
drept al bazinului de acumulare Ghidighici, or. Vatra” al S.R.L.
„Interactivitate”;

5.  „Forarea sondei arteziene pentru Centrul Republican Experimental Protezare,
Ortopedie şi Reabilitare din str. Romană, 1, mun. Chişinău”, Ministerul
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova;

6. „Reconstrucţia staţiei de epurare şi canalizare în s. Chetrosu, r-nul Anenii
Noi”, primăria comunei Chetrosu;

7. Măsuri hidrotehnice antierozionale în hotarele administrativ-teritoriale ale s.
Goteşti, r-nul Cantemir”, Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia
Solurilor;

8.  „Valorificarea zăcămîntului de calcar „Ordăşei” pentru piatră spartă şi
recultivarea carierei, r-nul Teleneşti” al S.R.L. „Nisip-Si”;

9. „Pensiune agroturistică, r-nul Ialoveni, com. Ruseştii Noi, fondul forestier
„Moldsilva” al persoanelor fizice Gicu Răducanu, Argentina Chiriac, Andrei
Ştirbu, Ludmila Zdorov;

10. „Reconstrucţia iazului acumulator de apă arendat dlui Iurie Guţu, s. Horodca,
r-nul Ialoveni” al persoanei fizice Iurie Guţu;

11.„Reconstrucţia secţiei de cuptoare a „Ciment” S.A. cu utilizarea articolelor
din cauciuc tehnic” al S.A. „Lafarge Ciment”(Moldova);

12. „Spălătorie auto cu magazin din str. A. Mateevici, 48B, com. Stăuceni, mun.
Chişinău” al S.R.L. „Serimar”;

13.„Staţie de alimentare cu produse petroliere , spălătorie şi staţie de deservire
tehnică auto din s. Corlăteni, r-nul Rîşcani, drumul M14 Brest-Odesa,
km.724+200, dreapta” al S.R.L. „Pracov-Service”;

14.„Valorificarea zăcămîntului de nisip-prundiş „Cîrnăţeni” şi recultivarea
carierei, r-nul Căuşeni” al S.R.L. „Loticons”;

15.„Spălătorie auto cu mansardă din str. V. Belinski,10, mun. Chişinău” al
persoanei fizice Ciubotaru Ion;

16.„Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apă a „Eldi&Co” S.R.L.
din or. Durleşti, mun. Chişinău” al SC „Eldi&Co” S.R.L.;

17.„Construcţia iazului în hotarele administrativ-teritoriale ale s. Coşcodeni, r-
nul Sîngerei” al persoanei fizice Cazacu Ana;

18.„Reabilitarea sistemului de canalizare şi de apeduct din s. Negrea, r-nul
Hînceşti”, primăria Negrea, r-nul Hînceşti;

19.„Bloc locativ cu parcare auto la demisol, str. Pandurilor,42, mun. Chişinău” al
S.R.L. „Finicon”;



20.„Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat în or. Sîngera,
drumul Naţional R-2, Chişinău-Tighina km. 18+650, partea stîngă” al S.R.L.
„Urmadan”.

La  fel avem de examinat:
• adresarea primăriei or. Sîngera  privind necesitatea coordonării de către

Inspectoratul Ecologic de Stat sau instituţiile sale a proiectului de separare a
terenului aferent complexului industrial – fabrica de carton din or. Sîngera;

• normativele de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul atmosferic
(ELA) şi eliberarea Autorizaţiei de emisii pentru întreprinderea Î.S. „Calea
ferată din Moldova”;

• propunerea Institutului de Ecologie şi Geografie referitor la Schema  de
neutralizare a emisiilor în urma procesului tehnologic de producere a făinii
de oase la întreprinderea S.R.L. „SFT Carvit” din mun. Chişinău.

De efectuat:
• evaluarea inventarierii bazinelor acvatice;

De acordat:
• consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu.

Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii.

Şeful Inspectoratului       Grigore PRISĂCARU

Ex. D.Osipov
   226915




