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Informaţie 

privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat 

şi a subdiviziunilor sale teritoriale (02.12.11-09.12.11) 

 

Rezumat al activităţii pe Inspectorat. 
 

  Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite 364  acte de control; 

- au fost întocmite 144 procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de 40 786 lei, serviciile achitate  

constituie 39 341 lei; 

În contextul acţiunilor  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate 24  raiduri de salubrizare în primării şi localităţi.   

 

Inspectoratul a elaborat şi prezentat în format restrîns Ministerului 

Mediului Raportul de activitate al IES pentru anul 2011. 

 

Au fost efectuate la faţa locului 2 controale ecologice: 

 la IE Străşeni, complexul monastic Căpriana şi spitalul de boli infecţioase 

Vorniceni; 

 la staţia PECO nr.22 S.A. “Lucoil Moldova” privind  arderea în preajmă a 

deşeurilor (frunzelor). 

 

Alte activităţi au fost realizate în volum deplin pe măsura adresărilor 

beneficiarilor sau petiţionarilor fără întîrziere.  

 În această perioadă s-au eliberat: 

- 52 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

- 9  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;  

- 19 avize  ale expertizei ecologice de stat;  
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- 5  autorizaţii de folosinţă specială a apei; 

 Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 7 proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 38 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 27 comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 48  petiţii parvenite în structurile 

IES în formă de plîngeri şi semnale. 

 

Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat, 

 

Au examinat: 

 proiectele Planului de Acţiuni pentru Dezvoltarea Localităţilor din Zona de 

Securitate 2012 – 2015 şi Strategiei de Dezvoltare a Localităţilor din Zona 

de Securitate  şi s-a prezentat în adresa Ministerului Mediului propuneri 

respective; 

 materialele primăriei satului Recea, raionul Străşeni, privind autorizarea 

taierii de curăţire sanitară pe o suprafaţă totală de 4,0 ha cu eliberarea 

ulterioară a autorizaţiei pentru tăierea solicitată şi obţinerea unui volum de 

20,0 m
3
 masă lemnoasă; 

 materialele primăriei satului Troiţcoe, raionul Cimişlia privind autorizarea 

taierilor de regenerare rasă şi de răritură, pe o suprafaţă totală de 6,1 ha cu 

eliberarea ulterioară a autorizaţiei şi obţinerea unui volum de 228,0 m
3
 

masă lemnoasă; 

 materialele primăriei satului Bocani, raionul Făleşti  privind autorizarea 

taierii de curăţire, pe o suprafaţă de 3,0 ha  cu eliberarea ulterioară a 

autorizaţiei pentru tăierea solicitată şi obţinerea unui volum de 15,0 m
3
 

masă lemnoasă; 

 petiţia  parvenită de la cet. O. Crivonos locatara ap.2 din str. Arborilor, 11 

referitor la constatarea încălcărilor legislaţiei ecologice de către vecinul, cet. 

Calistrat Bacanu, care a ocupat şi îngrădit nelegitim terenul proprietate 

publică a mun. Chişinău şi a pregătit răspuns.   Petiţionara a fost informată  

că Agenţia Ecologică Chişinău a încheiat în privinţa cet. C. Bacanu 

procesul-verbal cu privire la contravenţie nr.017123 din 20.10.2011 în 

temeiul art.116 alin. (2) Cod Contravenţional cu aplicarea sancţiunii 

contravenţionale sub formă de amendă în mărime de 40 u.c., ce constituie 

800 lei; 

  adresarea cet. N. Triboi, locuitorul or. Vatra privind dezacordul stocării 

deşeurilor menajere solide în cariera de piatră „Ghidighici”, exploatată de 

către SA „Pietriş” şi pregătit răspuns. Solicitantul a fost informat că organele 

de mediu n-au coordonat utilizarea terenurilor carieriei pentru depozitarea şi 

sortarea deşeurilor menajere solide,  deoarece potrivit art.13 alin.1),  lit.(d) 

din Legea nr.440 cu privire la zonele şi fâşiile de protecţie a apelor rîurilor şi 

bazinelor de apă, art.20 alin.1),  lit.(a) din Legea nr.1347 privind deşeurile 



de producţie şi menajere se interzice utilizarea terenurilor carierei pentru 

depozitarea deşeurilor menajere şi de producţie;   

 şi pregătit avize la 5 materiale de modificare  a categoriei destinaţiei 

terenului;  

 şi pregătit avize la 2 proiecte de Hotărîre a Guvernului cu privire la 

schimbul, modificarea categoriei de destinaţie a terenului;   

 şi avizat 5 dosare a produselor de uz fitosanitar; 

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

4 întreprinderi. 

1. Şcoala profesională , str. Lenin, 3,  or.Ciadîr-Lunga; 

2. Cooperativa pomicolă „Oglindirea Naturii” , s.Rezeni, r-nul Ialoveni; 

3. S.A. „Diaset-Vin”, s.Ciuciuleni, r-nul Hînceşti; 

4. Gospodăria ţărănească  „Ciocoi D”, s. Selemet, r-nul Cimişlia; 

 normativele Deversărilor Limitat Admisibile pentru o întreprindere şi au  

restituitmaterialele  pentru perfectare (SE „Apă Canal Drochia” - lipsa 

avizului „Apele Moldovei”); 

 inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberat 

Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 9 întreprinderi. 

 

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) 7 proiecte de execuţie. 
 

Au fost eliberate: 

 13 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie. 

 

Au întocmit:   

 un  proces-verbal cetăţeanului Golovei Gavril, pe cazul încălcării 

prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia fondului 

cinegetic în temeiul art. 128 alin.(1) al CC, fiindu-i aplicată o amendă în 

mărime de 400 lei; 

 un  proces-verbal cetăţeanului Furculiţă Vitalie pe cazul circulaţia 

produselor lemnoase fără acte legale de provenienţă în temeiul art. 142 

alin. (2) al CC, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 600 lei.  

 

Au pregătit: 

 şi perfectat la solicitarea Curţii de Conturi informaţia pe perioada anilor 

2008 – 2011 cu privire la expertiza ecologică de stat pentru obiectele ce ţin 

de alimentarea cu apă şi canalizare; 

 proiectele ordinelor IES referitor la transmiterea către subdiviziunile 

teritoriale a Bazei de date, Registrului autorizaţiilor de folosinţă specială a 

apei, Registrului autorizaţiilor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic de 

la sursele fixe; 



 tabelele pentru Anuarul 2011 „Protecţia Mediului în R.Moldova”; 

 răspuns la adresarea dlui viceministru Rodion Bajureanu privind acoperirea 

legală a arderii masei vegetale; 

 şi prezentat în adresa Ministerului Mediului Nota informativă privind starea 

depozitului de deşeuri menajere solide din oraşul Bălţi; 

 şi prezentat Nota Informativă privind starea depozitului de deşeuri menajere 

solide din oraşul Străşeni. 

 

Au efectuat: 

 un control la IE Străşeni, complexul monastic Căpriana şi spitalului de boli 

infecţioase Vorniceni; 

 un control la staţia PECO nr. 22 S.A. “Lucoil Moldova” privind arderea 

deşeurilor (frunzelor). 

 

Au participat: 

 în comun cu Agenţia Ecologică Chişinău la efectuarea controlului în 

vederea supravegherii respectării legislaţiei ecologice în unitatea 

administrativ-teritorială Durleşti;    

 în comun cu Inspecţia Ecologică Străşeni la efectuarea controlului privind 

starea depozitului de deşeuri menajere solide a or. Străşeni  

 
 

Activitatea preconizată pentru (12.12.11-16.12.11) 

             

Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat 24  proiecte de 

execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective.  

 

De examinat:        

 proiectele normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 

atmosferic (ELA) şi de eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv 

pentru 28 întreprinderi.  

   materialele pentru eliberarea Autorizaţiei de folosinţă specială a apei 

(AFSA) pentru  3 întreprinderi şi DLA pentru 1 întreprindere (SE a Î.M. 

„MAGT-VEST” Fabrica de zahăr din Glodeni). 

 

   La  fel avem de examinat:        

 solicitarea SRL „Grincat Construct” privind coordonarea iniţierii auditului 

ecologic a bazei de odihnă şi agrement situată în extravilanul or. Vatra pe 

malul drept al lacului de acumulare Ghidighici întocmit de Institutul de 

Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe cu scopul prezentării acestuia 

la expertiza ecologică de stat; 

 ordonanţa procuraturii raionului Briceni privind efectuarea expertizei 

ecologice a evaluării impactului asupra mediului înconjurător în rezultatul 

extragerii ilegale a nisipului din rîul Prut; 



 materialele Procuraturii Generale privind activitatea de producere în ariile 

naturale protejate de stat „Defileul Trinca” şi Rezervaţia peisagistică 

„Feteşti”, la indicaţia Prim-ministrului R.Moldova. 

 

De efectuat: 

 controlul în teren în vederea depistării şi întreprinderii măsurilor de lichidare 

a cazurilor de îndiguire a cursurilor de apă ce alimentează rîurile Bîc şi 

Ichel; 

 finalizarea examinării adresării privind arderea deşeurilor (frunzelor) la 

staţia PECO nr. 22 S.A. “Lucoil Moldova”. 

 

De acordat: 

 consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu. 

 

Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii. 

 

 

 
 

 

Şeful Inspectoratului                                                           Grigore PRISĂCARU 
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