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Informaţie
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat
şi a subdiviziunilor sale teritoriale (30.07.10-06.08.10)

Rezumat.
Realizări mai importante din activitatea de bază:
- au fost întocmite 254 acte de control;
- au fost întocmite 112 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 45 419 lei, serviciile achitate
constituie 43 926 lei.
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 43 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:
- 15 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 14 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 23 avize ale expertizei ecologice de stat.
- o autorizaţie de folosinţă specială a apei.
 A fost luat în proces pentru expertiză ecologică un proiect de
execuţie.
 S-a participat în lucru a 27 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 11 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
 Au fost examinate şi s-a răspuns la 20 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale.

Specialiştii Inspectoratului Ecologic de Stat,
Au examinat:
 demersul dlui Zgherea Constantin din com. Burlăceni, rl.Cahul adresat
Ministerului Mediului referitor la reacţia inadecvată a Agenţiei Ecologice
Cahul şi primăriei Burlăceni la petiţia din 27.04.2010 cu privire la
depozitarea neautorizată a deşeurilor pe teritoriul fermei de ovine şi din
preajma unui izvor. Răspunsul a fost expediat solicitantului;
 demersul dlui A.Dombrovschi, viceprimarul com. Alexăndreni, rl.Sîngerei
referitor la afectarea sănătăţii populaţiei, condiţionată de mirosul
insuportabil care provine de la groapa unde agenţii economici din or.
Biruinţa, cît şi primăria or. Biruinţa, pompează deşeuri lichide. Răspunsul a
fost expediat solicitantului;
 demersul dlui Gîrbu Ştefan, s. Coşcodeni, rl.Sîngerei privind blocarea
drumului de către cet.Luca Ion prin construcţia barajului, care stopează
scurgerea apelor fiind îndreptate spre fîntîna comună a vecinilor, punînd în
pericol sănătatea lor. Răspunsul a fost expediat solicitantului;
 demersul Agenţiei „Moldsilva” referitor la autorizarea tăierilor de igienă
rasă necesare de efectuat în ocolul silvic Donduşeni. S-a eliberat autorizaţie;
 demersul Asociaţiei de Gospodărire a Spaţiilor Verzi, referitor la autorizarea
tăierilor de igienă a unor arbori fitosanitar degradaţi, necesare de efectuat în
municipiul Chişinău, parcul „Valea Morilor”. S-a eliberat autorizaţie;
 demersul Agenţiei „Moldsilva”, referitor la avizarea proiectului Hotărîrii de
Guvern cu privire la posibilitatea recoltării masei lemnoase în cadrul
tăierilor de produse principale pentru perioada 2011 – 2015 s-a perfectat
răspunsul;
 petiţia dnei Gutium Gabriela, locuitoare a or. Codru, mun. Chişinău referitor
la edificarea unor construcţii în zona verde a oraşului Codru;
 petiţia cet.Corcinschi Nicolai privind tăierea ilicită a unor arbori pe traseul
Chişinău – Străşeni. A fost întocmit act de constatare.
Au avizat 2 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenurilor în alte
scopuri şi pregătit avizul la Proiectul de Hotărîre a Guvernului ”Cu privire la
schimbul şi modificarea categoriei de destinaţie a terenului”.
A fost primit 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) 1 proiect de execuţie:
- „Traseul apeductului în zona or. Sîngera, străzile: Dealul Leului, Donici,
Munceşti, Mihai Eminescu, Nucarilor, Daciei, Mircea cel Bătrîn şi
traseul spre s.Revaca”.

Au pregătit:
 informaţia referitor la acordările de terenuri efectuate în fondul forestier şi
spaţiile verzi de către subdiviziunile Inspectoratului din teritoriu şi pregătit
răspuns Ministerului.
Au fost eliberate:
 9 avize ale expertizei ecologice pentru proiecte de execuţie:
1. „Amplasarea unui distribuitor suplimentar la staţia de alimentare cu
produse petroliere din or. Hînceşti, traseul Hînceşti-Leova, Km1” al S.R.L.
„Bemol Retail”;
2. „Instalarea unui distribuitor suplimentar la staţia de alimentare cu produse
petroliere din str. Vadul lui Vodă, 70/1, mun. Chişinău” al S.R.L. „Bemol
Retail”;
3. „Instalarea unui distribuitor suplimentar la staţia de alimentare cu produse
petroliere din str. Gavriliuc,12, or. Comrat” al S.R.L. „Bemol Retail”;
4. „Instalarea unui distribuitor suplimentar la staţia de alimentare cu produse
petroliere din str. Mihai Vieazul, 18/1, mun. Chişinău” al S.R.L. „Bemol
Retail”;
5. „Instalarea unui distribuitor suplimentar la staţia de alimentare cu produse
petroliere din str. Ginta Latină,16, mun. Chişinău” al S.R.L. „Bemol
Retail”;
6. „Amplasarea staţiei de alimentare cu gaz lichefiat, s. Pîrjota pe traseul
„Costeşti – or. Rîşcani” al S.R.L. „Bonacta”;
7. „Staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din s.
Caracuşenii Vechi, r-nul Briceni” al S.R.L. „Vesta”;
8. „Recultivarea terenurilor anterior prelucrate a s. Gura Bîcului, r-nul Anenii
Noi”, primăria satului Gura Bîcului;
9. „Staţia de alimentare cu gaz lichefiat la staţia de alimentare cu combustibil
nr.54 din or. Căuşeni” al Î.M. „Tirex Petrol” S.A.
Au participat:
 la seminarul „Inventarierea depozitelor de deşeuri menajere solide”;
 la şedinţa din 04.08.10. convocată de Ministerului Transporturilor şi
Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova referitor la construcţia
Staţiei de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din s. Gura
Camencii, r-nul Floreşti pe traseul auto M2, Chişinău-Soroca-frontieră cu
Ucraina, km. 117+850;
 la dezbaterile asupra concepţiei de gestionare a deşeurilor în raionul
Sîngerei.
Au efectuat:
 inventarierea pesticidelor inutilizabile şi interzise din r-le: Ungheni,
Sîngerei, Floreşti;

 un raid în raionul Hînceşti în vederea depistării şi contracarării cazurilor de
braconaj şi tăieri ilicite, unde au fost întocmite 3 procese-verbale
cetăţenilor Movilă Serghei, Cornici Ion şi Secu Ion, cu aplicarea unor
amenzi în sumă de 1400 lei;
 o deplasare de serviciu în oraşul Drochia în vederea acordării unui ajutor
metodologic Inspecţiei ecologice Drochia, precum şi examinarea petiţiei
parvenite în adresa IES de la ÎI „Cipovenco”.
Activitatea preconizată pentru (09.08.10 - 13.08.10)
De examinat şi supus expertizei ecologice de stat 15 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. „Reconstrucţia iazului în hotarele administrativ-teritoriale ale comunelor
Codreni şi Lipoveni, r-nul Cimişlia”, Asociaţia Republicană de Stat pentru
Protecţia Solurilor;
3. „Măsuri pentru combaterea eroziunii, ameliorarea şi sporirea fertilităţii
solurilor în hotarele administrativ-teritoriale ale s. Stolniceni, r-nul Hînceşti”,
Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor;
4. „Măsuri ameliorative în lunca r. Cogîlnic în hotarele administrativ-teritoriale
ale s. Logăneşti, r-nul Hînceşti”, Asociaţia Republicană de Stat pentru
Protecţia Solurilor;
5. „Reparaţia construcţiilor hidrotehnice în hotarele administrativ-teritoriale ale
s. Rudi, r-nul Soroca”, Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia
Solurilor;
6. „Uscătorie de fructe din com. Vărzăreşti, raionul Nisporeni” al persoanei
fizice Gorceac Macarie;
7. „Construcţia apeductului, reţelelor de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor
uzate de la obiectele sociale din s. Marianca de Jos, raionul Ştefan Vodă”,
primăria satului Marianca de Jos;
8. „Construcţia drumului R30 Anenii Noi – Căuşeni – Ştefan Vodă – fr. Cu
Ukraina (ocolirea oraşului Căuşeni)” al Î.S. „Administraţia de Stat a
Drumurilor” (examinarea este stopată pînă la prezentarea Avizului CNSP) ;
9. „Măsuri antierozionale şi ameliorative în bazinele hidrografice ale rîurilor
Salcia Mare şi Salcia Mică în hotarele administrativ – teritoriale ale raionului
Cahul, (etapa I, s. Tartaul de Salcie – curăţirea albiei r. Salcia Mică)”,
Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor;
10. „Uzina de construcţii metalice din or. Vatra, mun. Chişinău” al S.R.L. „Liga
II”;
11. „Iaz lateral acumulator de apă pe terenul dlui M. Garbur, s. Iordanovca, r-nul
Basarabeasca” al persoanei fizice M. Garbur;
12. „Reţele de canalizare şi staţia de epurare a grădiniţei de copii din s. Recea, rnul Străşeni”, primăria s. Recea, r-nul Străşeni,

13. „Reţele de canalizare şi staţia de epurare a şcolii mediii din s. Recea, r-nul
Străşeni”, primăria s. Recea, r-nul Străşeni;
14. „Staţia de alimentare cu gaz lichefiat din şos. Leova 1, or. Hînceşti” al S.A.
„Diviza-Gaz”,
15. „Traseul apeductului în zona or. Sîngera, străzile Dealul Leului, Donici,
Munceşti, Mihai Eminescu, Nucarilor, Daciei, Mircea cel Bătrîn şi spre s.
Revaca” al primăriei or.Sîngera.
 Normativele de deversări limitat admisibile de poluanţi (DLA) şi materialele
pentru eliberarea Avizelor de acordare a normativelor DLA şi Autorizaţiei
(AFSA) pentru 2 întreprinderi:
1. „Fabrica de zahăr din or.Drochia” a Î.M. „Sudzuker – Moldova”;
2. „Fabrica de zahăr din or. Făleşti” a Î.M. „Sudzuker – Moldova”.
De examinat:
 adresarea şi pregătit răspuns Asociaţiei Sporturilor de Iarnă a RM şi
Cancelariei de Stat, privitor la posibilitatea acordării unui sector din cadrul
Clubului Sportiv „Dinamo”, pentru proiectarea şi construcţia unui Centru al
sporturilor de iarnă;
 adresarea Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova referitor la modul
eliberării autorizaţiilor de emisii a poluanţilor în atmosferă, eliberării
„avizelor ecologice” de funcţionare a întreprinderilor agricole;
 scrisoarea parvenită din partea Primăriei municipiului Chişinău referitor la
darea în arendă Asociaţiei comerciale de construcţie „Sănătate Bună” a unui
teren în parcul „Pruncul” în scopul construirii unui camping;
 avize la materialele cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a
terenurilor;
 avize la dosarele produselor de uz fitosanitar.
De efectuat:
 examinarea cu ieşire la faţa locului, în raionul Ialoveni, satul Horodca,
petiţiei unui grup de locuitori ai satului menţionat referitor la construirea
unor edificii în fîşia riverană a lacului, tăierilor ilicite, etc;
 un raid în vederea depistării şi contracarării cazurilor de braconaj şi tăieri
ilicite.
Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii.
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