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Informaţie
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat

şi a subdiviziunilor sale teritoriale (09.07.10-16.07.10)

Rezumat.

  Din activitatea de bază, voi enumera  activităţile mai importante:
- au fost întocmite 275 acte de control;
- au fost întocmite 107 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 38 149 lei, serviciile achitate

constituie 38 229 lei.
În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă

au fost efectuate 37 de raiduri de salubrizare în primării şi localităţi.

Celelalte activităţi au fost realizate în volum deplin pe măsura adresărilor
beneficiarilor sau petiţionarilor fără întîrziere.

• În această perioadă s-au eliberat:
- 18 autorizaţii  de tăiere a arborilor;
- 18 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 25 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 38 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 15 comisii de recepţie finală
a  obiectivelor.

• Au fost examinate şi s-a răspuns la 53 de petiţii parvenite în
structurile IES în formă de plîngeri şi semnale.
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Specialiştii Inspectoratului Ecologic de Stat,

Au examinat:
• şi înaintat propuneri la proiectul Codului funciar;
• plîngerea parvenită de la dl E. Costiuc în vederea atragerii la răspundere a cet. S.

Lungu şi M. Bodrug, care au înfiinţat neautorizat o fermă de păsări pe terenurile
pomicole din ÎP „Vialan”, s. Hulboaca, mun. Chişinău. Ca rezultat s-a constatat,
că ferma a fost lichidată, iar proprietarii terenurilor au fost sancţionaţi de către
organele de poliţie, în temeiul art.263 CC al RM. S-a întocmit act de control cu
prescierea indicaţiilor obligatorii prorietarilor terenurilor cet. S. Lungu şi M.
Bodrug;

• adresarea dnei E.Balan, administrator ACC 55/154 mun.Chişinău, str. Prigoreni
7/1, ap. 8, adresată dlui V.Filat, prim-ministru R.Moldova, referitor la poluarea
aerului atmosferic cu substanţe nocive şi mirosuri insalubre produse de către SFT
„Carvit” SRL, precum şi neprezentarea informaţiei privind rezultatele examinării
petiţiei din luna aprilie curent. Pe parcursul acestei perioade au fost realizate doar
unele aspecte ale problemelor abordate (s-a eliberat de către AE Chişinău volumul
emisiilor limitat admisibile de la sursele fixe de poluare, Ministerul Sănătăţii a
solicitat retragerea Autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare, s-au efectuat
investigaţiile de laborator prin care s-a constatat că compuşii de poluanţi sunt în
limitele admisibile);

• demersul Primăriei or. Nisporeni, privind efectuarea lucrărilor silvotehnice de
îngrijire şi conducere a arboretului sub formă de tăieri de curăţire, fiind
prelungită autorizaţia pentru efectuarea tăierilor în terenurile împădurite
gestionată de primăria or. Nisporeni;

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. „Iaz excavat la sud-est de s. Hirova, r-nul Călăraşi” al persoanei fizice Petru
Popa;

2. „Reconstrucţia imobilelor din str. Uzinelor, 11A, or. Chişinău” al Î.M. Moldo-
Germane BC „Grisan-Hamb” S.A.;

3. „Uzina de construcţii metalice din or. Vatra, mun. Chişinău” al S.R.L. „Liga
II”;

4. „Instalarea unui distribuitor suplimentar la staţia de alimentare cu produse
petroliere din str. Gavriliuc,12, or. Comrat” al S.R.L. „Bemol Retail”;

5. „Amplasarea 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”;

6. „Instalarea unui distribuitor suplimentar la staţia de alimentare cu produse
petroliere din or. Hînceşti, traseul Hînceşti-Leova, Km1” al S.R.L. „Bemol
Retail”;



7. „Amplasarea unui distribuitor suplimentar la staţia de alimentare cu produse
petroliere din str. Mihai Vieazul, 18/1, mun. Chişinău” al S.R.L. „Bemol
Retail”;

8. „Amplasarea unui distribuitor suplimentar la staţia de alimentare cu produse
petroliere din str. Ginta Latină,16, mun. Chişinău” al S.R.L. „Bemol Retail”.

9. „Proiectul sondelor arteziene nr.55-ch şi 69-ch de pe teritoriul CET-2” al SA
CET-2.

Au pregătit:
• avize la 3 materiale cu privire la modificarea categoriei destinaţiei terenurilor;
• infornaţia cu privire la suprafeţele de teren, pe care, conform Deciziei primarului

mun. Chişinău nr. 513-d din 16.07.2009, s-a efectuat pavarea cu pietriş, fiind
întocmit un act de constatare;

• informaţia la solicitarea Cancelariei de Stat privind executarea indicaţiilor referitor
la soluţionarea problemelor abordate în cadrul întîlnirilor cu cetăţenii şi audienţii
lor în teritoriu a membrilor Guvernului pe perioada martie-iunie, 2010. Pe
parcursul lunilor martie-iunie 2010 au avut loc 7 vizite în teritoriu a conducerii
Ministerului Mediului, în cadrul cărora au fost abordate 49 probleme de mediu. În
total,  la toate întîlnirile au fost abordate 89 probleme ce ţin de competenţa
ministerului, dintre care 81 sunt pe cale de soluţionare, o problemă este
soluţionată deplin şi 7 probleme au termen de soluţionare - luna iulie curent;

• proiectul de ordin „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Săptămînii Mobilităţii
Europene” cu Planul de acţiuni;

• răspuns la demersul parvenit de la Primăria com. Hîrtop, r-l Cimişlia referitor la
extragerea nisipului pentru reparaţia drumului Hîrtop- Ialpug;

• răspuns la adresarea cet. Marina Prepelea din s.Sauca r-l Ocniţa referitor la
legalitatea înfiinţării plantaţiei pomicole multianuale în raport cu casa de locuit şi
modul de utilizare a produselor de uz fitosanitar de către proprietarii livezii;

• răspuns la demersul Preşedintelui Organizaţiei primare a veteranilor
„Aгрогородок” a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, dl A. Semuşin în
vederea finisării lucrărilor de amenajare a camerelor de evacuare a deşeurilor
menajere solide din blocurile locative nr. 8/1 şi 23/1 din str. Mirceşti, mun.
Chişinău de către administraţia publică locală.

Au întocmit:
• un proces-verbal cetăţeanului Beschieru Radu, pe art. 122 alin. 2 privind tăierea

ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor, fiind aplicată amendă în mărime de
50 u.c. Prejudiciul cauzat mediului constituie 11 923,2 lei;

• scrisoarea de răspuns în adresa Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării
Regionale cu privire la examinarea proiectului de lege ”Cu privire la locuinţe”;

• scrisoarea de răspuns în adresa Ministerului Mediului prin care s-a confirmat
autenticitatea avizului expertizei ecologice de stat nr.05-5-2406/1211 din
02.11.05 la proiectul de execuţie „Exploatarea şi recultivarea carierei de gresie cu



volum anual de dobîndire de 10000,0m3, din zăcămîntul Egoreni-II (sectorul -
IV), raionul Soroca”;

• scrisoarea de răspuns în adresa Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor cu privire la examinarea Raportului privind impactul asupra mediului
înconjurător în contextul implementării Proiectului II de modernizare a
Aeroportului Internaţional Chişinău prezentat în variantă electronică.

Au fost eliberate:
• autorizaţia pentru efectuarea tăierilor în terenurile împădurite pentru arborii

crescuţi pe taluzul uscat al digurilor antiviitură din s. Dubăsarii Vechi, r-l Criuleni,
eliberată Agenţiei „Apele Moldovei” Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică
pentru Irigare Chişinău”;

• avize de acordare a Normativelor de deversări limitat admisibile de poluanţi
(DLA), eliberate Autorizaţii de folosinţă specială a apelor (AFSA) pentru 2
întreprinderi:

1. staţia de epurare a apelor uzate biologică a or. Ceadîr – Lunga, a Întreprindrii
municipale „Apă – Termo” din or. Ceadîr – Lunga.

2. staţia de epurare biologică a or. Hînceşti, a Întreprinderii municipale „Amen-
Ver” din or. Hînceşti.

• 3 avize a expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie:
1. „Finisarea construcţiei Centrului sportiv din str. Cucorilor, 16/3, sector

Rîşcani, or. Chişinău” al persoanei fizice Tulum Alexandru”;
2. „Dislocarea şi reparaţia digului de protecţie în s. Dubăsarii Vechi, raionul

Criuleni” al Agenţiei „Apele Moldovei”;
3. „Reprofilarea încăperilor existente în spălătorie auto din str. Decebal, 139,

mun.Bălţi” al  S.R.L. „LIDOLUX”.

Au participat:
• la Conferinţa de presă dedicată lansării proiectului „Oglindă curată şi vie a apei”,

reflectată în 2 emisiuni televizate;
• la şedinţa colegiului redacţional al „Revistei apelor”, unde a fost discutat

conţinutul ediţiei noi a revistei.

Inspectorii au efectuat 275 controale şi întocmit 107 procese-verbale.
Serviciile prestate constituie: acordate 38 149 lei, achitate 38 229 lei.

Activitatea preconizată pentru (16.07.10 - 23.07.10)

De examinat:
• avize ale exprtizei ecologice de stat pentru 37 proiecte de execuţie:

1. „Cheiul Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti” al Î.C.S. „Danube
Logistics” S.R.L;



2. „Staţia de alimentare cu produse petroliere şi servicii tehnice din s. Cazaclia,
r-nul Ceadăr-Lunga” al S.R.L. „Kazman-Petrol”;

3. „Reparaţia construcţiilor hidrotehnice a iazului în hotarele administrativ-
teritoriale ale s. Fîntînîţa, r-nul Drochia”, Asociaţia Republicană de Stat
pentru Protecţia Solurilor;

4. „Lucrări de ameliorare şi combatere a eroziunii solurilor în hotarele
administrativ-teritoriale ale s. Dubna, r-nul Soroca”, Asociaţia Republicană
de Stat pentru Protecţia Solurilor;

5. „Măsuri antierozionale şi ameliorative în bazinele hidrografice ale rîurilor
Salcia Mare şi Salcia Mică în hotarele administrativ-teritoriale ale raionului
Cahul” (s. Taraclia de Salcie)”, Asociaţia Republicană de Stat pentru
Protecţia Solurilor;

6. „Poligonul depozitării deşeurilor menajere solide pentru com. Cotiujenii
Mari, r-nul Şoldăneşti”, primăria com. Cotiujenii Mari;

7. „Staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din s. Congaz, r-
nul Comrat” al S.R.L. „Panaiut-P”;

8. „Construcţia reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi fîntîna arteziană din s.
Drăsliceni, r-nul Criuleni”, primăria com. Drăsliceni;

9.  „Reconstrucţia iazului în hotarele administrativ-teritoriale ale comunelor
Codreni şi Lipoveni, r-nul Cimişlia”, Asociaţia Republicană de Stat pentru
Protecţia Solurilor;

10.„Reparaţia capitală a digului iazului în hotarele administrativ-teritoriale ale
com. Brătuleni, r-nul Nisporeni”, Asociaţia Republicană de Stat pentru
Protecţia Solurilor;

11.„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;

12.„Măsuri ameliorative în lunca r. Cogîlnic în hotarele administrativ-teritoriale
ale s. Logăneşti, r-nul Hînceşti”, Asociaţia Republicană de Stat pentru
Protecţia Solurilor;

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

14.„Lucrări hidrotehnice pentru îmbunătăţiri funciare şi remediere a terenurilor
prin defrişare şi nivelare-modelare în hotarele administrativ-teritoriale ale s.
Slobozia Cremene, r-nul Soroca”,  Asociaţia Republicană de Stat pentru
Protecţia Solurilor;

15.„Reconstrucţia iazului şi curăţirea canalelor în hotarele administrativ-
teritoriale ale com. Alava, r-nul Ştefan Vodă”, Asociaţia Republicană de Stat
pentru Protecţia Solurilor;

16.„Construcţia iazului în hotarele administrativ-teritoriale ale s. Stoicani, r-nul
Soroca”, Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor;

17.„Staţie de alimentare cu combustibil şi staţie de alimentare cu gaz lichefiat
din s. Salcuţa, r-nul Căuşeni” al S.R.L. „Regalia ADT”;



18.„Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din str. 31 august
nr.54/b, or. Şoldăneşti” al S.R.L. „DERANG-PLUS”

19.„Spălătorie auto din str. Ghidighici 1/3, mun. Chişinău” al persoanei fizice
Maria CALIN;

20.„Reconstrucţia instalaţiilor hidrotehnice în hotarele administrativ-teritoriale
ale satului Baraboi, raionul Donduşeni”, Asociaţia  Republicană de Stat
pentru Protecţia Solurilor a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru;

21.„Staţie de deservire tehnică şi spălătorie auto din str. Valea Crucii, mun.
Chişinău” al S.R.L. „Luxori Imobil”;

22.„Amplasarea staţiei de alimentare cu gaz lichefiat, s. Pîrjota pe traseul
„Costeşti – or.Rîşcani” al  S.R.L. „Bonacta”

23.„Spălătorie auto în mun. Chişinău, str. Grenoble, 193/4” al  S.R.L
„VIEGROS”;

24.„Raportul privind Impactul asupra mediului ambiant în contextul
implementării proiectului II de modernizare” al Aeroportului Internaţional
Chişinău;

25.„Uscătorie de fructe din com. Vărzăreşti, raionul Nisporeni” al persoanei
fizice  Gorceac Macarie;

26.„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;

27.„Construcţia drumului R30 Anenii Noi – Căuşeni – Ştefan Vodă – fr. cu
Ukraina (ocolirea oraşului Căuşeni)” al Î.S. „Administraţia de Stat a
Drumurilor ;

28.„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;

29.„Iaz excavat la sud-est de s. Hirova, r-nul Călăraşi” a persoanei fizice Petru
Popa.

30.„Reconstrucţia imobilelor din str. Uzinelor, 11A, or. Chişinău” al Î.M.
Moldo-Germane BC „Grisan-Hamb” S.A.;

31.„Uzina de construcţii metalice din or. Vatra, mun. Chişinău” al S.R.L. „Liga
II”;

32.„Instalarea unui distribuitor suplimentar la staţia de alimentare cu produse
petroliere din str. Gavriliuc,12, or. Comrat” a S.R.L. „Bemol Retail”;

33.„Amplasarea 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”;

34.Instalarea unui distribuitor suplimentar la staţia de alimentare cu produse
petroliere din or. Hînceşti, traseul Hînceşti-Leova, Km1” al S.R.L. „Bemol
Retail”;

35.„Amplasarea unui distribuitor suplimentar la staţia de alimentare cu produse
petroliere din str. Mihai Vieazul, 18/1, mun. Chişinău” a S.R.L. „Bemol
Retail”;



36.„Amplasarea unui distribuitor suplimentar la staţia de alimentare cu produse
petroliere din str. Ginta Latină,16, mun. Chişinău” al S.R.L. „Bemol Retail”.

37.„Proiectul sondelor arteziene nr.55-ch şi 69-ch de pe teritoriul CET-2” al
S.A. CET-2.

 De examinat:
• normativele de emisii limitat admisibile de poluanţi (ELA) şi materiale pentru

eliberarea Avizelor de acordare a normativelor ELA şi Autorizaţiilor de emisii
(AEPA) pentru 2 întreprinderi:

1. „Lapmol” SRL, or. Lipcani, rnul Briceni.
2. „Baza de transport auto nr.20”, or. Nisporeni.

• normativele de deversări limitat admisibile de poluanţi (DLA) şi materialele
pentru eliberarea Avizelor de acordare a normativelor DLA şi Autorizaţiei
(AFSA) pentru 3 întreprinderi:

1. Î.M. „Apă – Canal Bălţi”
2. Fabrica de zahăr din or.Drochia, a Î.M. „Sudzuker – Moldova”
3. Fabrica de zahăr din or. Făleşti, a Î.M. „Sudzuker – Moldova”;

• adresarea Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova referitor la modul
eliberării autorizaţiilor de emisii a poluanţilor în atmosferă, eliberării „avizelor
ecologice” de funcţionare a întrepriderilor agricole;

• adresarea Asociaţiei Obşteşti „TRANSPARENCY INTERNATIONAL”
privind Cererea unui grup de cetăţeni referitor la  legalitatea amplasării Secţiei
de morfopatologie şi medicină legală în or. Ialoveni.

De examinat şi pregătit:
• avize la materialele cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a

terenurilor;
• avize la dosarele produselor de uz fitosanitar.

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

Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii.

Şeful Inspectoratului Grigore PRISĂCARU

D.Osipov
22 69 15


