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Informaţie

privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat
şi a subdiviziunilor sale teritoriale (16.04.10-23.04.10)

Rezumat al activităţilor principale pe IES:

  Din activitatea de bază, enumerăm  activităţile mai importante:
- s-au efectuat 360 controale ecologice;
- au fost întocmite 221 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 63 015 lei, serviciile achitate  constituie 
56 334 lei.

În această perioadă s-au eliberat:
- 19 autorizaţii  de tăiere a arborilor;
- 27 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 
- 4 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
- 11 avize  ale expertizei ecologice de stat;
- 5  încheieri  de  atribuire  a  terenului  pentru  amplasarea  
obiectivelor; 
• Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 3 proiecte de execuţie;
• S-a  participat  în  lucru  a  64  comisii  de  selectare  a  terenurilor  pentru 
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 11 comisii de recepţie finală a  obiectivelor.

Specialiştii Inspectoratului Ecologic de Stat,

A  u examinat:  
• problema  distrugerii  florei  de  pe  terenurile  împădurite  în  rezultatul  păşunatului 

ovinelor şi nimicirea puilor de păsări şi animale de către cîinii ciobăneşti, adresată de 
dl. Panov Ilie în cadrul întîlnirii membrilor Guvernului cu cetăţenii. În rezultatul  
examinării dl Panov Ilie a fost informat că la întrunirea primarilor localităţilor din 
raionul Basarabeasca pe data de 09.04.2010 au determinate activităţile autorităţilor  
publice  locale  referitor  la  păşunatul  animalelor  şi   stabilirea  începutului  şi  
încheierii sezonului de păşunat conform deciziilor consiliilor locale. S-a specificat 



determinarea  corectă  a  terenurilor  de păşunat pentru  fiecare turmă de ovine şi  
amplasarea stînelor astfel,  încît  să se respecte  zonele de protecţie a obiectivelor  
acvatice, localităţilor şi terenurilor forestiere.

Referitor la distrugerea de către cîinii ciobăneşti a puilor de păsări şi animale,  
urmează ca autorităţile publice locale în comun cu Inspecţia ecologică Basarabeasca  
să  efectueze  controale  întru  atenţionarea  folosirii  cîinilor  la  păşunatul  animalelor 
domestice în limitele normei stabilite în punctul 36 al Anexei nr. 1 la Legea regnului  
animal, nr. 439-XIII din 27.04.1995;

• problemele  abordate  de  cetăţeni  în  cadrul  întîlnirilor  membrilor  Guvernului  şi  a 
conducătorilor  autorităţilor  administrative  centrale.  Au  fost  expediate  răspunsuri 
fiecărui solicitant cointeresat şi un răspuns amplu Cancelariei de Stat a RM;

• petiţia  dlui  Eugen Harea,  str.  Schinoasa-Deal,  52/2,  mun. Chişinău,  cu privire  la 
scurgerea  unor  ape  de  natură  nedeterminată,  care  îşi  fac  apariţia  pe  strada 
menţionată.  Pornind  de  la  faptul,  că  apa  deversată  în  stradă  îşi  are  drept  
provenienţă  gropile de acumulare a apelor uzate a persoanelor fizice din terenurile  
private, IES a solicitat implicarea Comisariatului de poliţie al sectorului Centru la 
identificarea persoanelor şi aplicarea măsurilor de constrîngere;

• petiţia  unui  grup  de  locatari  ai  Întovărăşirii  Pomicole  „Automobilist”  din  şos. 
Balcani, mun. Chişinău, cu privire la incomodităţile de trai provocate de staţia de 
alimentare cu carburanţi (beneficiarul firma „Sanatrix” SRL) prin poluarea aerului 
atmosferic, solului şi apelor freatice.  În scopul determinării gradului de poluare a  
solului,  Centrul  Investigaţii  Ecologice al  Agenţiei  Ecologice Chişinău a prelevat  
probe  de  sol  din  perimetrul  staţiei  de  alimentare.  Rezultatele  analizelor  n-au  
demonstrat depăşiri a CMA stabilite. Totodată în cadrul controlului a fost depistat  
un şir de nereguli cu privire la zona de protecţie sanitară. Conflictul în cauză poate  
fi soluţionat pe cale amiabilă sau în instanţa de judecată;

• şi înaintat propuneri Ministerului Mediului la proiectul de  Hotărîre a Guvernului cu 
privire  la  aprobarea  Regulamentului  privind  construcţia,  reconstrucţia  centralelor 
electrice  şi proiectului Regulamentului;

• demersul primăriei com. Chirca, rnul Anenii Noi referitor la încălcările legislaţiei 
funciare de către agenţii economici care extrag substanţe minerale utile;

• şi  pregătit  răspuns  la  petiţia  dnei  L.  Savin  adresată  prim-ministrului  R.Moldova 
privitor la construirea crematoriului în mun. Chişinău;

• şi pregătit răspuns la adresarea parvenită de la consilierul s. Stîrcea, rnul Glodeni 
referitor la amplasamentul unei stîni în centrul satului;

• petiţia parvenită de la un grup de locuitori din microraionul Petricani, mun. Chişinău 
referitor la starea ecologică de la depozitul de pesticide din preajmă;

• petiţia parvenită de la Azilul republican de bătrîni şi invalizi din Chişinău referitor la 
incendierea deşeurilor din preajmă.

Au fost primite pentru expertiza ecologică (DEEAM)  (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) 
3 proiecte de execuţie:
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−„Aprovizionarea  cu  apă  potabilă  a zonei de nord a s. Peresecina, r-nul Orhei” 
al Asociaţiei Obşteşti „Toţi Pentru Toţi”;
−  „Proiectarea apeductului în s. Selişte, r-nul Orhei” al Asociaţiei Obşteşti „Selişte-
Gaz”;
− „Amplasarea  rezervorului  V=50m3 de  stocare  a  CO2 pentru  desfăşurarea 
producerii la Î.C.S. „Coca Cola” din str. Industrială, 42, mun. Chişinău” al SR..L 
„Consit Pro”.

Au    pregătit:  
• un  demers  în  adresa  Comisariatului  de  poliţie  sect.  Centru  privind  solicitarea 

implicării  acestuia  la  identificarea  persoanelor  şi  aplicarea  măsurilor  de 
constrîngere conform Codului Contravenţional.

S-a participat:
• la seminarul internaţional cu tema „Problemele epurării volumelor mici de ape 

reziduale  şi  căile  moderne  de  rezolvare  a  acestora”,  organizat  de  compania 
„Biotal” cu susţinerea Ministerului Mediului;

• în  comisia  de  lucru  privind  implementarea  proiectului  de  execuţie 
„Reconstrucţia  staţiei  de  epurare  biologică  a  apelor  uzate  din  or.  Cricova” 
(treapta mecanică);

• la şedinţa comisiei mixte moldo-ucrainene de demarcare a liniei frontierei de 
stat pe fluviul Nistru;

Au efectuat:
• un control în ocolul silvic Grozeşti (Întreprinderea Silvică Nisporeni) şi anume, 

în parchetele 5L1 şi 7B1 în vederea  corespunderii masei lemnoase din actele 
primare de punere în valoare cu cea din natură. 

 În rezultatul controlului s-a constatat că în aceste parchete persistă un surplus  
de 40 m3 masă lemnoasă. Acest fapt se datorează micşorării intenţionate a diametrelor  
arborilor de către maistrul silvic – Merlan Mihai, care a întocmit materialele primare  
incorect. Pe cazul dat, a fost întocmit proces-verbal pentru încălcarea prevederilor art.  
142(3) al Codului Contravenţional, cu aplicarea amenzii în mărime de 4000 lei.

 Totodată, pe cazul dat a fost informată şi conducerea Agenţiei “Moldsilva” în 
vederea sancţionării persoanelor vinovate.

S-a  u efectuat deplasări  :
• în or. Cricova, mun. Chişinău, în scopul inspectării ecologice.

A  u fost eliberate de către DEEAM a IES:  
7 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie: 

_ „Staţia de alimentare cu combustibil şi staţia de alimentare cu gaz lichefiat     pe 
teritoriul bazei petroliere din or. Bălţi” al S.A. „Tirex Petrol”;
− „Spălătorie  auto,  staţie  de  deservire  tehnică  din  str.  M.  Viteazul,  19,  mun. 
Chişinău” al S.R.L. „Ultrafactor”;
−„Spălătorie auto, staţie de deservire tehnică din str. Socoleni, 5, mun. Chişinău” al 
S.R.L. „Ultafactor”.
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−„Staţie  de  alimentare  cu  produse petroliere  din  com.  Stăuceni,  mun. 
Chişinău” al S.R.L. „Vero-Nadina”;
−    „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat pe drumul naţional 
R-30  Căuşeni-Tudora, km74+300-stînga” al S.R.L. „Regalia-ADT”;
−„Staţie de alimentare cu gaz lichefiat la staţia de alimentare cu combustibil nr.29 
din str. Dacia, 28, or. Teleneşti” al S.A. „Tirex Petrol”;
−„Staţie de alimentare cu gaz lichefiat şi gaz comprimat din str. Mioriţa, 3, mun. 
Chişinău” al S.R.L. „Constaoil”. 

Activitatea preconizată pentru (  23.04.10-30.04.10).  

De examinat:
• petiţia  parvenită  de  la  firma  „RIF”  de  pe  str.  Calea  Eşilor,  nr.  34,  mun. 

Chişinău, privitor la  acumularea deşeurilor de construcţie pe teritoriu adiacent;
• şi  pregătit  răspuns  la  demersul  parvenit  de  la  primăria  com.  Petreşti,  r-nul 

Ungheni  referitor  la  evaluarea  impactului  depozitului  de  chimicale  asupra 
sănătăţii populaţiei şi identificarea măsurilor pentru soluţionarea problemei în 
cauză;

• şi  pregătit  avize  la  materialele  de  modificare  a  categoriei  de  destinaţie  a 
terenurilor;

• dările de seamă parvenite din teritoriu  privitor la  campania de salubrizare a 
localităţilor din R.Moldova;

• dosarele substanţelor de uz fitosanitar.
• 10 proiecte de execuţie prezentate spre expertizare (DEEAM): 

−  „Aprovizionarea cu apă potabilă a zonei de nord a s. Peresecina, r-nul Orhei” al 
Asociaţiei Obşteşti „Toţi Pentru Toţi”;
−  „Proiectarea apeductului în s. Selişte, r-nul Orhei” al Asociaţiei Obşteşti „Selişte-
Gaz”;
− „Amplasarea  rezervorului  V=50m3 de  stocare  a  CO2 pentru  desfăşurarea 
producerii la Î.C.S. „Coca Cola” din str. Industrială, 42, mun. Chişinău” al SR..L 
„Consit Pro”;
−  „Întreprindere  de  prelucrare  a  deşeurilor  animaliere  şi  agricole  cu  captarea 
biogazului, producerea energiei electrice şi obţinerea îngrăşămintelor organice din 
s. Fîrlădeni, r-nul Hînceşti” al S.R.L. „Garma-Grup”;
− „Finalizarea lucrărilor de construcţie a imobilelor existente. Construcţia sălii de 
expoziţie, încăperilor auxiliare şi instalaţiilor inginereşti a complexului de sere din 
str. Uzinelor, 209/1, mun. Chişinău” al S.R.L. „Nova-Stroi”;
− „Alimentarea  cu  energie  termică  şi  reconstrucţia  sistemelor  interioare  de 
încălzire,  sistemelor  ACM  şi  PTI  a  centrului  ftiziopneumologic  de  reabilitare 
pentru copii „Tîrnova”, r-nul Donduşeni” al S.R.L. „Polimer Gaz Conducte”;
−  „Staţia de alimentare cu  gaz lichefiat din str. Cotovschi, 133, or. Comrat”     al 
S.R.L. „Migalex-Com”;
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−  „Staţie  de  alimentare  cu  produse petroliere,  gaz  lichefiat  şi  spălătorie  auto 
din com. Băcioi, drumul M3 Chişinău-Cimişlia-Vulcăneşti, km. 0+900, stînga” a 
S.R.L. „Bianca Mariaj”;
− „Extinderea  secţiei  existente  de  producere  (extragere),  îmbuteliere  a  apei 
minerale  şi  altor  băuturi  nealcoolice  din  str.  Independenţei,  24,  or.  Soroca”  al 
S.R.L. „Apa Vieţii”;
− „Auditul ecologic al carierei de granit şi pietriş din Soroca” al S.A. „Carierea de 
granit şi pietriş din Soroca”.

De efectuat:
• deplasări în  teritoriu  a  specialiştilor  pentru  consultarea  subdiviziunilor  IES  şi 
înbunătăţirea metodologică a campaniei de primavară de salubrizare a localităţilor;

   

Vom acorda:
• consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu.

Alte  materiale  vor  fi  examinate  în  ordinea  parvenirii  la  centru  sau  în 
subdiviziunile teritoriale ale IES.

Şeful Inspectoratului Grigore PRISĂCARU

Ex. D. Osipov
  226915
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