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Informaţie
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat
şi a subdiviziunilor sale teritoriale (14.05.10-21.05.10)
Rezumat al activităţilor principale pe IES.
Din activitatea de bază, enumerăm activităţile mai importante:
- s-au efectuat 61 raiduri de salubrizare;
- s-au efectuat 326 controale ecologice;
- au fost întocmite 112 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 51 740 lei, serviciile achitate constituie
51 869 lei.
În această perioadă s-au eliberat:
20 autorizaţii de tăiere a arborilor;
23 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
5 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
25 avize ale expertizei ecologice de stat;
2 încheieri de atribuire a terenului pentru amplasarea obiectivelor.
•
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 8 proiecte de execuţie.
•
S-a participat în lucru a 50 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 7 comisii de recepţie finală a obiectivelor.
Specialiştii Inspectoratului Ecologic de Stat,
Au examinat:
• materialele parvenite de la Întreprinderea pentru Silvicultură Chişinău referitor la
autorizarea tăierilor diverse din fondul forestier gestionat.
În rezultatul examinării
s-a eliberat autorizaţie pentru lucrările silvice solicitate;
• petiţia cet. Cernomoreţ P. referitor la unele încălcări de pe teritoriul primăriei or.
Durleşti. A fost efectuat un control la faţa locului, întocmit act de control şi date indicaţii
pentru lichidarea neajunsurilor depistate;
• plîngerea dlui Cernei Dmitrii referitor la cîinii vagabonzi în mun. Chişinău şi metodele
lor de combatere. A fost pregătit răspuns în conformitate cu legislaţia în vigoare;
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•

solicitarea Comisariatului de poliţie Călăraşi. Au fost delegate 2 persoane întru
elucidarea cazului transportării masei lemnoase, lemn de lucru fără acte legale
corespunzătoare. Împreună cu colaboratorul CPR Călăraşi a fost verificat transportul, a
fost întocmit un act de control, lemnul a fost reţinut şi predat pentru păstrare secţiei de
prelucrare Sipoteni care aparţine ÎSS Călăraşi;
• demersul Ministerului Afacerilor Interne şi avizat proiectul de lege privind regimul
armelor civile;
• petiţiile cetăţenilor adresate reprezentanţilor Guvernului şi autorităţilor publice locale în
cadrul întîlnirii din 20 aprilie 2010 (9 petiţii);
• petiţia colectivă de la locuitorii or. Biruinţa, r-nul Sîngerei privind situaţia ecologică în
localitate;
• şi pregătit avize la trei materiale cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a
terenurilor.
Au fost primite pentru expertiza ecologică (Direcţia Expertiza Ecologică şi Autorizaţii de
Mediu - 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) 8 obiecte de execuţie:
− „Coordonarea lucrărilor de demontare a liniilor NT-1 şi NT-2 a conductei de apă de
lîngă s. Tătărăuca Veche, r-nul Soroca” al Î.S. „Staţiunea Tehnică pentru Irigare
Drochia”;
− „Măsuri antierozionale şi ameliorative în bazinele hidrografice ale rîurilor Salcia Mare
şi Salcia Mică în hotarele administrativ-teritoriale ale raionului Cahul” al Agenţiei
Republicane de Stat pentru Protecţia Solurilor”;
− „Clădirea laboratorului Î.S. C.T.S.I.C din str. Melestiu, 22A, mun. Chişinău” al Î.S.
„Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”;
− „Reţelele de canalizare şi staţiile de epurare la centrele de asistenţă socială din s.
Talmaza, Olăneşti, Volintiri, Ermoclia din r-nul Ştefan Vodă” al S.R.L. „LILI”;
− „Evaluarea impactului asupra mediului şi a impactului social a proiectelor de reabilitare
a sistemelor de irigare centralizată din Moldova în bazinul r. Prut, propuse pentru
finanţare MCC”, Cancelaria de Stat a Republici Moldova;
− „Reţeaua de comunicaţii fixă şi mobilă pentru Serviciul de Grăniceri al Republicii
Moldova” al Serviciul de Grăniceri al R.M.;
− „Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apă a unei părţi a s. Ratuş, r-nul
Criuleni” al persoanei fizice Bajora Isidor;
− „Centrul administrativ-comercial din str. Vasile Alecsandri, 4, mun. Bălţi” al S.R.L.
„Casa Comercială Bulgară”.
Au pregătit:
• raportul privind totalurile bilunarului de salubrizare a localităţilor din ţară;
• informaţii cu privire la inventarierea depozitelor de deşeuri menajere solide (DMS)
pentru elaborarea Registrului DMS;
• un articol pentru ziarul „Vocea poporului” cu tema: „Arderea reziduurilor vegetale
– o crimă împotriva naturii”;
•
notă de serviciu privind rezultatul deplasării în comun cu Inspecţia Ecologică
Străşeni în s. Romaneşti, r-ul Străşeni privind examinarea stării alarmante creată din
cauza poluării afluentului stîng al r. Ichel în urma deversărilor apelor uzate de la SA
„Romaneşti”;
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notă de serviciul privind rezultatele deplasării în rl Cimişlia, privind examinarea
problemei abordate de dl Vladimir Dem, director SRL „Făclia” (operatorul exclusiv
de exploatare a sistemului orăşenesc de canalizare în or. Cimişlia) referitor la faptul,
că IE Cimişlia semnează actele de recepţie finală la obiectivele nefinalizate la
compartimentul canalizare;
• scrisoarea de răspuns, nr.571 din 18.05.10, în adresa procuraturii UTA Găgăuzia
referitor la eliberarea Autorizaţiei de folosinţă specială a apei nr. 05-10-102/159 din
30.10.08 Î.M. „SU-Canal” Comrat, care nu includea utilizarea apei potabile la
irigarea cîmpurilor agricole.
Au efectuat:
•
controlul ecologic în primăria com. Cruzeşti, mun. Chişinău la compartimentul
resurse funciare;
•
un control în primăria Cojuşna, unde pe teritoriul Întovărăşirii Pomicole „Vara”, a
fost depistat faptul tăierii ilicite a unui număr de 9 arbori de specia salcie de către cet.
Slipenski B. Pe cazul dat a fost întocmit proces-verbal cu aplicarea unei amenzi de 800,0
lei. Prejudiciul cauzat mediului constituie 1230,42 lei şi a fost achitat de cet. Slipenski
benevol.
S-au deplasat:
• în rl Străşeni, IE Străşeni, s. Romaneşti;
• în rl Orhei, IE Orhei, s. Stepi Soci.
Au participat:
• în or. Soroca la Seminarul tematic de instruire a personalului subdiviziunilor IES din
zona de Nord „Aplicarea prevederilor legislaţiei în domeniul protecţiei aerului
atmosferic”.
Au elaborat un proiect de ordin „Cu privire la Săptămîna Mobilităţii Europene”.
Au fost acordate condiţiile deversărilor limitat admisibile (DLA) a apelor uzate pentru
staţia de epurare a Î.M. „ Apă-Canal Edineţ”.

−

−
−

−
−
−

Au fost eliberate de către DEEAM a IES ,
• 8 avize ale expertizei ecologice de stat pentru proiectele de execuţie:
„Reconstrucţia staţiei de alimentare cu produse petroliere din str. Pietrăriei, 2/2-şos.
Balcani, mun. Chişinău” al S.R.L „Basa Petrol”;
„Staţia de deservire tehnică din str-la Voroşilov, 3b, s. Cazaclia, r-nul Ceadîr-Lunga” al
persoanei fizice Calciu Mihail;
„Forarea şi utilarea sondei arteziene, construcţia reţelelor de distribuire a apei tehnice în
partea de vest a s. Hiliuţi, r-nul Rîşcani” al primăriei s. Hiliuţi, r-nul Rîşcani;
„Reparaţia capitală a reţelelor de canalizare şi staţiei de epurare din or. Cimişlia” al
primăriei or. Cimişlia;
„Staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din or. Briceni” al „LukoilMoldova” S.R.L.”;
„Construcţia unei cazangerii şi a unui bloc tehnic necesar deservirii cazangeriei din str.
Transnistria, 16, mun. Chişinău” al S.A. „Combinatul de articole din carton”;
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− „Forarea
sondei
arteziene
pentru alimentarea gospodăriei agricole „Asconi”
S.R.L. din s. Geamăna, r-nul Anenii Noi” al S.R.L „Asconi”;
− „Reţeaua de comunicaţii fixă şi mobilă pentru Serviciul de Grăniceri al Republicii
Moldova” al Serviciului de Grăniceri al R.Moldova.
Au fost eliberate: autorizaţiile de folosinţă specială a apei pentru Î.M. „Apă-Canal Edineţ”
şi pentru S.A. „DOMANDA” şos. Munceşti, 621, mun. Chişinău.
Activitatea preconizată pentru (21.05.10-28.05.10).
De examinat:
• problemele abordate de către cetăţeni la întâlnirile lor cu membrii Guvernului şi
conducătorii autorităţilor administrative centrale;
• şi pregătit răspuns la petiţia parvenită de la un grup de femei din or. Taraclia
privitor la evacuarea pesticidelor perimate;
• şi pregătit avize la materialele de modificare a categoriei de destinaţie a terenurilor
şi la dosarele substanţelor de uz fitosanitar;
• solicitarea S.A. „Apă-Canal Chişinău” privind actele normative şi modul de
elaborare, stabilire a condiţiilor de deversare (DLA) a apelor uzate în apele de
suprafaţă, de emisii (ELA) a poluanţilor în aerul atmosferic, precum şi de
prelungire a termenelor de valabilitate a condiţiilor DLA pentru staţiile de epurare,
or. Vadul lui Vodă şi or. Durleşti;
• proiectele Hotărârii de Guvern „Cu privire la perfectarea controlului de stat în
domeniul construcţiilor” şi „Regulamentului privind verificarea şi expertizarea
documentaţiei de proiect pentru construcţii”.
• şi propus soluţionarea problemelor abordate în cadrul întîlnirii reprezentanţilor
Guvernului şi autorităţilor publice locale cu cetăţenii.
•

-

-

-

-

18 proiecte de execuţie prezentate spre expertizare (DEEAM):
„Coordonarea lucrărilor de demontare a liniilor NT-1 şi NT-2 a conductei de apă de
lîngă s. Tătărăuca Veche, r-nul Soroca” al Î.S. „Staţiunea Tehnică pentru Irigare
Drochia”;
„Măsuri antierozionale şi ameliorative în bazinele hidrografice ale rîurilor Salcia Mare
şi Salcia Mică în hotarele administrativ-teritoriale ale raionului Cahul” al Agenţiei
Republicane de Stat pentru Protecţia Solurilor”;
„Clădirea laboratorului Î.S. C.T.S.I.C din str. Melestiu, 22A, mun. Chişinău” al Î.S.
„Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”;
„Reţelele de canalizare şi staţiile de epurare la centrele de asistenţă socială din s.
Talmaza, Olăneşti, Volintiri, Ermoclia din r-nul Ştefan Vodă” al S.R.L. „LILI”;
„Evaluarea impactului asupra mediului şi a impactului social a proiectelor de reabilitare
a sistemelor de irigare centralizată din Moldova în bazinul r. Prut propuse pentru
finanţare MCC” al Cancelariei de Stat a Republici Moldova;
„Reţeaua de comunicaţii fixă şi mobilă pentru Serviciul de Grăniceri al Republicii
Moldova” al Serviciului de Grăniceri al R.Moldova;
„Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apă a unei părţi a s. Ratuş, r-nul
Criuleni” al persoanei fizice Bajora Isidor;
„Centrul administrativ-comercial din str. Vasile Alecsandri, 4, mun. Bălţi” al S.R.L.
„ Casa Comercială Bulgară”;
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-

-

„Spălătorie auto pentru cisterne de produse petroliere pe teritoriul Portului
Internaţional Liber Giurgiuleşti” al Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L.;
„Spălătorie auto din str. Uzinelor, 11, mun. Chişinău” al S.A. „Viitorul Nostru”;
„Aprovizionarea cu apă potabilă a s. Talmaza, r-nul Ştefan Vodă” al primăriei s.
Talmaza;
„Staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din str. N. Iorga, or. Bălti.
Reconstrucţie” al „Lucoil-Moldova”S.R.L.;
„Curăţirea albiei vechi a r. Nistru în preajma s. Copanca, r-nul Căuşeni (modificări şi
completări)” al Staţiunii Tehnologice pentru Irigare Ştefan Vodă;
„Curăţirea albiei r. Cogîlnic în hotarele administrativ-teritoriale ale raionului Cimişlia”
a Agenţiei Republicane de Stat pentru Protecţia Solului;
„Proiectarea apeductului în s. Selişte, r-nul Orhei” al Asociaţiei Obşteşti „Selişte-Gaz”;
„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”;
„Auditul ecologic al carierei de granit şi pietriş din Soroca” al S.A. „Cariera de granit
şi pietriş din Soroca”.

De pregătit:
• raportul cu privire la totalurile bilunarului de salubrizare a localităţilor.
De efectuat:
• deplasări în teritoriu a specialiştilor pentru consultarea subdiviziunilor IES şi
îmbunătăţirea metodologică a lucrărilor de finalizare a campaniei de primăvară de
salubrizare a localităţilor.
Vom acorda:
• consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu de la centru.
Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii la centru sau în subdiviziunile
teritoriale ale IES.

Şeful Inspectoratului

Ex. D. Osipov
226915

Grigore PRISĂCARU

