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 Informaţie 
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat 

şi a subdiviziunilor sale teritoriale (06.08.10-13.08.10) 
 

Rezumat al activităţii pe Inspectorat. 
 
  Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite 211 acte de control; 
- au fost întocmite 133 procese-verbale; 
- au fost prestate servicii în valoare de 42 269 lei, serviciile achitate  

constituie 34 732 lei; 
În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate 38 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: 

- 10 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 
- 21 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;  
- 18 avize  ale expertizei ecologice de stat;  
- 4  autorizaţii de folosinţă specială a apei; 

 Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 4  proiecte de 
execuţie. 

 S-a participat în lucru a 24 comisii de selectare a terenurilor pentru 
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 16 comisii de recepţie finală a  
obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 22  petiţii parvenite în structurile 
IES în formă de plîngeri şi semnale. 

 
 



Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat, 
 
Au examinat: 
 scrisoarea Asociaţiei de Gospodărire a Spaţiilor Verzi privind eliberarea unei 

autorizaţii de tăiere a arborilor în parcul „Valea Morilor” cu eliberarea 
autorizaţiei; 

 şi pregătit răspuns la indicaţia nr. nr. 1113-980 din 02.08.2010 a Cancelariei 
de Stat a RM privind posibilitatea construirii unui centru sportiv de iarnă în 
pădurea-parc Ciocana; 

 şi pregătit răspuns la demersul parvenit de la cet. Mihailov cu privire la 
amplasarea ilegală a cimitirului în zona sanitară de protecţie a satului 
Frăsineşti rl. Ungheni şi r. Prut. Ca rezultat s-a propus selectarea altor 
terenuri pentru amplasarea cimitirului;     

 şi prezentat aviz la Proiectele Programului Naţional de funcţionare a 
Monitoringului Integrat al mediului privind dezvoltarea şi funcţionarea 
Sistemului Naţional de Monitoring Integrat al Mediului; 

 şi avizat 3 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenurilor în alte 
scopuri; 

 
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)  4 proiect de execuţie: 

1. „Staţia de deservire tehnică cu spălătorie auto în com. Stăuceni, mun. 
Chişinău” a Persoanei fizice Arcon Denis; 

2.  „Traseul apeductului în zona or. Sîngera, străzile Dealul Leului, Donici, 
Munceşti, Mihai Eminescu, Nucarilor, Daciei, Mircea cel Bătrîn şi spre s. 
Revaca”; 

3. „Staţie de spălat automobile din str. Grenoble, mun. Chişinău. Corectare” a 
MODEM SRL; 

4. „Construcţia unui cămin studenţesc cu 425 locuri cu sală festivă şi sală de 
sport din str. A.Doga, 24, or. Chişinău”, „Glorinal”  SRL. 

 
Au eliberat:   
 1 aviz al expertizei ecologice pentru proiectul de execuţie: 
- „Traseul apeductului în zona or. Sîngera, străzile Dealul Leului, Donici, 

Munceşti, Mihai Eminescu, Nucarilor, Daciei, Mircea cel Bătrîn şi spre s. 
Revaca”. 

 

Au întocmit: 
 proces-verbal nr. 012420 pe art. 154 (10) directorului SRL „EUROSAFAR” 

dl. Focşa Adrian Nistor din s. Vatra, malul lacului Ghidighici, pentru stocarea 
deşeurilor în perimetre neadmise. S-a aplicat amendă administrativă în sumă 
de 1000 lei; 



 proces-verbal şi act de control pe dl. Zlobin S. pentru ocuparea nelegitimă a 
terenurilor din parcul „Mirceşti”, mun. Chişinău, pe art. 134. S-a înaintat 
pretenţii în formă de amendă în sumă de 600 lei care a achitat-o în 24 ore, în 
sumă de 300 lei. 

 
Au pregătit: 
 răspunsul Ministerului Mediului referitor la modul de obţinere a confirmării 

locului de amplasare a carierelor la solicitarea Camerei de Licenţiere ; 
 propuneri la indicaţia Ministerului Mediului d-07/2 din 03.08.2010 privind 

modificarea şi completarea Legii privind resursele naturale; 
 propuneri Ministerului Mediului, la solicitarea Guvernului referitor la 

modificarea art.113 din Codul Contravenţional; 
 propuneri pentru Şedinţa grupului de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea 

Săptămînii Mobilităţii Europene; 
 materialul didactic privind Ora ecologică „Un aer curat pentru toţi”, dedicată 

Săptămînii Mobilităţii Europene. 
 
Au efectuat: 
 deplasarea în s.Hănăsenii-Noi, rl Leova, în scopul examinării adresării 

cet.Grecea privind evacuarea şi scurgerea apelor uzate în fîntîna de lîngă 
şcoală; 

 deplasarea în primăria Măcăreşti, s.Frăsineşti, rl Ungheni în scopul examinării 
adresării cet.Mihailov privind amplasarea  cimitirului cu abateri de la normele 
sanitare şi în zonele de protecţie a r.Prut.  

 
Activitatea preconizată pentru (13.08.10 - 20.08.10) 

             
Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat  18 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 – curăţarea 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, r-
nul 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”. 

16.    „Staţia de deservire tehnică cu spălătorie auto în com. Stăuceni, mun. 
Chişinău” a Persoanei fizice Arcon Denis; 

17. „Staţie de spălat automobile din str. Grenoble, mun. Chişinău. Corectare” a 
MODEM SRL; 

18. Construcţia unui cămin studenţesc cu 425 locuri cu sală festivă şi sală de sport 
din str. A.Doga, 24, or. Chişinău” „Glorinal”  SRL 

           
La  fel de examinat: 
 normativele de deversări limitat admisibile de poluanţi (DLA) şi materialelor 

pentru eliberarea Avizelor de acordare a normativelor DLA şi Autorizaţiei 
(AFSA) pentru 1 întreprindere, şi anume: 
- Î.M. Moldo-Germană „RESAN” S.R.L.   

 materialele prezentate Direcţiei EEAM spre verificare de către Agenţiile şi 
Inspecţiile ecologice referitor la: 
1. avizele de acordare a terenurilor pentru amplasare şi proiectare a 

obiectivelor;   
2. avizele expertizei ecologice la documentaţia de proiect;  
3. autorizaţiilor de folosinţă specială a apelor;  
4. autorizaţiilor de emisii a poluanţilor de la sursele fixe. 

 



De efectuat: 
 deplasarea în rl Anenii-Noi pe data de 17.08.2010, cu scopul examinării 

adresării cetăţenilor s.Hîrbovăţ privind evaluarea apelor uzate de la fabrica de 
conserve fără epurare; 

 deplasarea în com.Corjova, rl Anenii-Noi pe data de 20.08.2010 în vederea 
examinării cazului de construcţie neautorizată a colectorului a apelor formate în 
localitate. 

 
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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