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Informaţie
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat
şi a subdiviziunilor sale teritoriale (17.09.10-24.09.10)

Rezumat al activităţii pe Inspectorat.
Realizări mai importante din activitatea de bază:
- au fost întocmite 230 acte de control;
- au fost întocmite 112 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 43 354 lei, serviciile achitate
constituie 44 809 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 24 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:
- 16 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 19 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 9 proiecte de
execuţie.
• S-a participat în lucru a 20 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 6 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:
• Proiectul Hotărîrii de Guvern „Cu privire la modificarea destinaţiei unor
terenuri”. Ca rezultat, avizul la proiectul prezentat nu s-a eliberat din
motivul, că dosarul cadastral n-a fost coordonat cu Inspectoratul Ecologic de
Stat conform legislaţiei în vigoare;
• 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;
• petiţia unui grup de locuitori din s. Odaia, com. Şişcani, rl. Nisporeni cu
privire la incomodităţile de trai provocate de la scurgerile dejecţiilor de la
ferma de porcine a cet. Vasilică Victor din s. Odaia, com. Şişcani, rl.
Nisporeni;
• petiţia cet. Gr. Galearschi din s. Braicau, com. Sudarca, rl. Donduşeni
privind incomodităţile de trai provocate de ÎI „Cubei Vasile” din s. Braicau,
com. Sudarca, rl. Donduşeni;
• petiţia locatarei din str. Rîndunele, 2 mun. Chişinău privind scurgerea
apelor uzate de la vecinii din str. Costeşti, 12, mun. Chişinău;
• petiţia unui grup de locuitori din or. Drochia referitor la scurgerile de zăr de
la fabrica de caşcaval;
• materialele şi eliberat o autorizaţie de tăiere a arborilor pentru primăria
Zăbriceni, raionul Edineţ;
• demersul primăriei satului Hîjdieni, raionul Glodeni, referitor la
autorizarea tăierilor de produse principale. A fost eliberată autorizaţie;
• şi pregătit avize la 3 materiale de modificare a categoriei terenului;
• şi pregătit răspuns la interpelarea Procuraturii Generale referitor la
legalitatea stocării pesticidelor în depozitul amplasat pe teritoriul unităţii
militare din com. Dănceni, rl. Ialoveni;
• şi avizat 10 dosare a produselor de uz fitosanitar înaintate spre înregistrare în
RM;
• proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberate Autorizaţiile de emisii pentru întreprinderile:
1. S.A „Apă-Cnal Chişinău”.
2. Centrul de telecomunicaţii din or. Criuleni a S.A. „Moldtelecom”.
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) 9 proiecte de execuţie:
1. „Măsuri hidrotehnice antierozionale în hotarele administrativ-teritoriale ale s.
Goteşti, r-nul Cantemir”, Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia
Solurilor;

2. „Atelier de confecţionare a articolelor din metal, str. Greacă, s. Coloniţa,
mun. Chişinău” al persoanei fizice Alexandru Evtodienco;
3. „Valorificarea zăcămîntului de calcar „Ordăşei” pentru piatră spartă şi
recultivarea carierei, r-nul Teleneşti” al S.R.L. „Nisip-Si”;
4. „Pensiune agroturistică, r-nul Ialoveni, com. Ruseştii Noi, fondul forestier
„Moldsilva” al persoanelor fizice Gicu Răducanu, Argentina Chiriac, Andrei
Ştirbu, Ludmila Zdorov;
5. „Majorarea capacităţii de aprovizionare cu apă în condiţiile schimbărilor
climaterice a sistemului de irigare pe terenurile FPC „Podgoreni” S.R.L., rnul Cantemir, al S.R.L. „Podgoreni”;
6. „Reconstrucţia iazului acumulator de apă arendat dlui Iurie Guţu, s. Horodca,
r-nul Ialoveni” al persoanei fizice Iurie Guţu;
7. „Reconstrucţia secţiei de cuptoare a „Ciment” S.A. cu utilizarea articolelor
din cauciuc tehnic” al S.A. „Lafarge Ciment”(Moldova);
8. „Staţie de alimentare cu gaz lichefiat din str. Chişinău, or. Cupcini, r-nul
Edineţ” al S.R.L. „Gloria-Qvarc”;
9. „Spălătorie auto cu magazin din str. A. Mateevici, 48B, com. Stăuceni, mun.
Chişinău” al S.R.L. „Serimar”.
Au fost eliberate 8 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie:
1. „Staţia de deservire tehnică cu spălătorie auto în com. Stăuceni, mun.
Chişinău” a Persoanei fizice Arcan Denis;
2. Staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din str.
Alexandru cel Bun, nr.248, or. Călăraşi, traseul Ungheni-Chişinău,
dreapta” al S.A. „Transcon-M”;
3. Construcţia sondei arteziene şi reţelei de apeduct din com. Puţintei, r-nul
Orhei”, primăria comunei Puţintei.
4. Centrul medical din str. Andrei Doga, 24, mun. Chşinău” al S.R.L.
„Health Forever Internaţional”;
5. Înfiinţarea plantaţiilor multianuale cu irigare pe terenurile agricole
private din s. Pererita, r-nul Briceni” al S.R.L. „Pimpinella”;
6. Grup de garaje pentru automobile în componenţa Cooperativei de
Construcţie a garajelor nr.13 din str. I. Franco, or. Bălţi” al „CCG nr.13”;
7. Camere frigorifice din s. Meleşeni, r-nul Călăraşi” al Cooperativei
Agricole de Întreprinzător „Legumicola-Meleşti”;
8. „Majorarea capacităţii de aprovizionare cu apă în condiţiile schimbărilor
climaterice a sistemului de irigare pe terenurile FPC „Podgoreni” S.R.L.,
r-nul Cantemir, al S.R.L. „Podgoreni”.
Au întocmit:
1. la Porunca Guvernului Republicii Moldova - scrisoarea de răspuns din
numele Ministerului Mediului cu privire la finanţarea lucrărilor de
finisare a tronsonului de cale ferată Cahul-Giurgiuleşti;
2. la solicitarea Direcţiei Generale Teritoriale Cahul a Centrului pentru
Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al R. M. - scrisoarea de

răspuns cu privire la actele normative pentru autorizarea unor genuri de
construcţii;
3. la solicitarea S.A. „Produse Cerealiere” din or. Bălţi - scrisoarea de
răspuns cu privire la prelungirea termenului de valabilitate a Autorizaţiei
pentru emisia poluanţilor în atmosferă de la sursele fixe de poluare;
4. instrucţiunea provizorie privind ordinea de clasificare pe categorii a
întreprinderilor în funcţie de gradul de influenţă asupra aerului
atmosferic;
5. la petiţia dlui Mîţu M. din str. A. Russo,61, ap.46, or. Chişinău scrisoarea de răspuns din numele Ministerului Mediului cu privire la
posibilitatea amplasării haznalelor şi fîntînilor de mină pe terenuri
individuale.
Au participat:
• la şedinţa de lucru convocată de către Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare privind delimitarea terenurilor proprietate publică din or. Codru;
• la o emisiune televizată cu tematica „Un oraş fără automobilul meu”;
• la Şedinţa Primăriei mun. Chişinău cu tematica „Fluidizarea transportului
urban”;
• la Ora ecologică la Liceul Dragoş Vodă din Stăuceni.
Au efectuat:
• un control ecologic, în comun cu Agenţia Ecologică Chişinău la firma
„Vanis Prim” SRL cu privire la starea actuală a depozitelor de acumulare a
lămpilor luminiscente, deşeurilor galvanice şi altor substanţe chimice cu
termenul expirat;
• un control operativ în data de 23.09.2010 în raionul Străşeni. A fost depistat
faptul transportării masei lemnoase fără acte legale de provenienţă, în urma
căruia s-a întocmit proces-verbal cu aplicarea unei amenzi de 200,0 lei.
Activitatea preconizată pentru (27.09.10 - 01.10.10)
Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat 20 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. „Reparaţia construcţiilor hidrotehnice în hotarele administrativ-teritoriale ale
s. Rudi, r-nul Soroca”, Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia
Solurilor;
3. „Forarea şi utilarea sondei arteziene din s. Micleşti, r-nul Criuleni” al
Întovărăşirii Pomicole „Lîngă iaz”;
4. „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;
5. „Bază de odihnă cu amplasarea construcţiilor capitale şi uşoare pe malul
drept al bazinului de acumulare Ghidighici, or. Vatra” al S.R.L.
„Interactivitate”;
6. „Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apă a Cooperativei
Agricole „BASAN-AGRO”, or. Cimişlia” al CAIPS „BASAN-AGRO”,
7. „Aprovizionarea sectorului locativ din s. Sipoteni, r-nul Călăraşi”, primăria
comunei Sipoteni;
8. „Aprovizionarea cu apă a s. Sipoteni, r-nul Călăraşi”, primăria comunei
Sipoteni;
9. „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;
10.„Reconstrucţia staţiei de epurare şi canalizare în s. Chetrosu, r-nul Anenii
Noi”, primăria comunei Chetrosu;
11.„Aprovizionarea cu apă a agenţilor economici şi populaţiei s. Meleşeni, r-nul
Călăraşi”, primăria satului Meleşeni;
12.„Uzina de producere a construcţiilor metalice din or. Vatra, mun. Chişinău” a
S.R.L. „Liga-2”.
13.Măsuri hidrotehnice antierozionale în hotarele administrativ-teritoriale ale s.
Goteşti, r-nul Cantemir”, Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia
Solurilor;
14.„Atelier de confecţionare a articolelor din metal, str. Greacă, s. Coloniţa, mun.
Chişinău” al persoanei fizice Alexandru Evtodienco;
15.„Valorificarea zăcămîntului de calcar „Ordăşei” pentru piatră spartă şi
recultivarea carierei, r-nul Teleneşti” al S.R.L. „Nisip-Si”;
16.„Pensiune agroturistică, r-nul Ialoveni, com. Ruseştii Noi, fondul forestier
„Moldsilva” al persoanelor fizice Gicu Răducanu, Argentina Chiriac, Andrei
Ştirbu, Ludmila Zdorov;
17. „Reconstrucţia iazului acumulator de apă arendat dlui Iurie Guţu, s. Horodca,
r-nul Ialoveni” al persoanei fizice Iurie Guţu;
18.„Reconstrucţia secţiei de cuptoare a „Ciment” S.A. cu utilizarea articolelor
din cauciuc tehnic” al S.A. „Lafarge Ciment”(Moldova);
19.„Staţie de alimentare cu gaz lichefiat din str. Chişinău, or. Cupcini, r-nul
Edineţ” al S.R.L. „Gloria-Qvarc”;
20.„Spălătorie auto cu magazin din str. A. Mateevici, 48B, com. Stăuceni, mun.
Chişinău” al S.R.L. „Serimar”.
La fel avem de examinat:
• solicitarea Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale privind
propunerile la „Planul tematic de elaborare a documentelor normative în
domeniul construcţiilor pe anul 2011”;
• materialele parvenite în adresa IES pentru autorizarea tăierilor de produse
principale în cadrul primăriei Popeasca, raionul Ştefan Vodă;

• materialele parvenite în adresa IES pentru autorizarea tăierilor unor arbori
în spaţiile verzi ale mun. Chişinău, strada Munceşti, 364 (SA UBC);
• adresarea primăriei or. Sîngera privind necesitatea coordonării de către
Inspectoratul Ecologic de Stat sau instituţiile subordonate 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”.
De efectuat deplasări:
• pentru analiza la faţa locului a Petiţiei adresate Guvernului privind scurgerile
apelor uzate de la f-ca de conserve din s. Hîrbovăţ, rl Anenii Noi;
• pentru monitorizarea prevenirii consecinţelor situaţiei ecologice
excepţionale din regiunea Ivano-Francovsc, Ucraina.
De acordat:
• consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu.
Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii.

Şeful Inspectoratului

Ex. D.Osipov
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