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Informaţie
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat
şi a subdiviziunilor sale teritoriale (21.05.10-28.05.10)
Rezumat al activităţilor principale pe IES.
Din activitatea de bază, enumerăm activităţile mai importante:
- s-au efectuat 26 raiduri de salubrizare;
- s-au efectuat 356 controale ecologice cu întocmirea a 324 acte de control;
- au fost întocmite 63 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 40 782 lei, serviciile achitate constituie
55 402 lei.
În această perioadă s-au eliberat:
12 autorizaţii de tăiere a arborilor;
17 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
2 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
26 avize ale expertizei ecologice de stat..
•
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 9 proiecte de execuţie.
•
S-a participat în lucru a 56 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 5 comisii de recepţie finală a obiectivelor.
Specialiştii Inspectoratului Ecologic de Stat,
Au examinat:
•

demersul dnei Vera Căruntu, primar com. Donici, rl Orhei, adresat Guvernului
Republicii Moldova privind transmiterea a două bazine acvatice cu o suprafaţă de 27
ha, proprietate publică a statului în proprietatea administraţiei publice locale.
În contextul art. 2/2 al Legii nr.1532-XII din 22.06.1993, Codul Apelor, aceste
bazine acvatice nu fac parte din categoria de obiecte acvatice proprietate publică a
statului, dar ţin de proprietatea publică a unităţii administrativ teritoriale
(primăria Donici);
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proiectul de lege privind reglementarea controalelor, prezentat de către Ministerul
Finanţelor pentru avizare. Propunerile au fost prezentate secţiei juridice;
• demersul dlui M. Ghimpu, preşedinte interimar al R.Moldova privind asigurarea
securităţii ecologice cu prezentarea propunerilor concrete de ameliorare a situaţiei;
• demersul Domnului Vladimir Dem, directorul SRL „Făclia”, str. Cetatea Albă, 18,
or. Cimişlia, cu privire la recepţionarea obiectelor nefinisate la compartimentul
canalizare. Ca rezultat, pentru încălcările depistate IE Cimişlia a întocmit procesverbal nr. 007111 din 14.05.2010 în baza art. 109 al. 1 al Codului Contravenţional
cu aplicarea amenzii în mărime de 200 unităţi contravenţionale , iar prin actul de
control nr. 016624 din 13.05.2010, directorului SRL „Cvadra-Vita” i s-a prescris
indicaţia de a întreprinde măsuri concrete de a nu admite deversarea apelor
reziduale în receptorii naturali.Pentru ameliorarea situaţiei în localitate este
necesar de efectuat lucrări de reparaţie a sistemului de canalizare, staţiilor de
pompare şi staţiei de epurare a or. Cimişlia;
• petiţia parvenită de la un grup de femei din or. Taraclia privitor la evacuarea
pesticidelor perimate;
• petiţia colectivă de la locuitorii or. Biruinţa, r-nul Sîngerei privind situaţia ecologică
în localitate;
• două materiale cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a terenurilor;
•
proiectul de hotărăre a Guvernului „Cu privire la modificarea categoriei de
destinaţie a unor terenuri”;
• materialele parvenite în adresa IES din partea primăriei Stăuceni referitor la
autorizarea tăierilor de igienă a arborilor din teritoriul gestionat. A fost pregătit
răspuns cu specificarea, că autorizarea va fi posibilă doar după prezentarea
întregului set de documente specificat în HG nr. 27 din 19.01.2004;
• materialele parvenite în adresa IES din partea Agenţiei „Moldsilva” referitor la
autorizarea tăierilor de igienă în ocolul silvic Lipcani, ÎSS Edineţ. A fost eliberată
autorizaţie de tăiere;
• demersul din partea Clubului Sportiv Naţional „Aerolux” referitor la lansarea unui
aerostat pe teritoriul parcului Dendrariu – arie protejată. A fost perfectat răspuns
negativ;
• petiţia cet. Dmitrii Cernei referitor la problema cîinilor vagabonzi în mun. Chişinău
şi perfectat răspuns petiţionarului;
• demersul şi pregătit răspuns cet. Cernomoreţ P., locuitor al or. Durleşti referitor la
autorizarea tăierilor unor arbori de specia plop.
• 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) 9 obiecte de execuţie:
− „Salon de mobilă, secţie de reparaţie şi producere a mobilierului din str. Ştefan cel

Mare, 65, or. Cimişlia” al S.R.L. „Rumobi-Prestigiu”;
− „Centru de staţionare a autovehiculelor de tonaj din şos.Chişinăului, or. Străşeni” al
S.R.L. „GEOINFOSITEM”;
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− „Lucrări
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de combatere a eroziunii solurilor şi de consolidare a rîpilor în
hotarele administrativ-teritoriale ale s. Giurgiuleşti, r-nul Cahul” al Agenţiei
Republicane de Stat pentru Protecţia Solurilor;
„Instalaţii de epurare şi reţele de canalizare din s. Horeşti, r-nul Ialoveni”, primăria
Horeşti;
„Reconstrucţia garajelor 15,16,17,18 din str. Nicolae Dimo, 32 cu edificarea a 2
nivele pentru spălătorie auto şi oficii cu acces separat din str. N.Dimo” al persoanei
fizice Svetlicenco Andrei;
„Construcţia bisericii „Sfînta Cuvioasa Parascheva” din str. Mihai Eminescu, 17, or.
Soroca”;
„Aprovizionarea cu gaze naturale a grădiniţei de copii „Albinuţa” din str. V.
Reuţchii, s. Cucoara, r-nul Cahul ”, primăria comunei Cucoara;
„Reparaţia digului de protecţie în s. Ustia, r-nul Dubăsari” al Agenţiei „Apele
Moldovei”;
„Forarea sondei arteziene pentru alimentarea cu apă potabilă a sectorului
„Fundătura”, com. Truşeni, mun. Chişinău”, primăria Truşeni.

Au pregătit:
• răspuns la scrisoarea cetăţenilor abordată în timpul întîlnirii lor cu membrii
Guvernului şi conducătorilor autorităţilor administrative centrale;
• răspuns la Demersul deputatului în Parlament, dl Ion Apostol referitor la starea
ecologică la S.A. „Tezeu-Lux”;
• scrisoare de răspuns în adresa dlui Sergiu Grosu, reprezentantul Asociaţiei
Proprietarilor de Garaje nr.134, str. N. Dimo,32, mun. Chişinău cu privire la
eliberarea dlui Svetlicenco Andrei a avizului expertizei ecologice de stat, nr.05-53518/605, din 21.05.10 la proiectul de execuţie „Reconstrucţia garajelor
15,16,17,18, din str. N. Dimo, 32 cu edificarea a 2 nivele pentru spălătorie auto şi
oficii, cu acces separat din str. Dimo”;
• scrisoare de răspuns în adresa Ministerului Mediului referitor la examinarea
proiectelor Hotărârii de Guvern „Cu privire la perfectarea controlului de stat în
domeniul construcţiilor” şi „Regulamentului privind verificarea şi expertizarea
documentaţiei de proiect pentru construcţii”;
• scrisoare de răspuns în adresa I.Î. „Balaban”, str. Cornului, 3/2-24, mun. Chişinău
cu privire la confirmarea valabilităţii avizului expertizei ecologice de stat, nr.055-459/346, din 14.05.97 la proiectul de execuţie pentru recultivarea carierei de
piatră „Ivanos”, or. Orhei.
Au efectuat:
•
aprobarea calculelor plăţii pentru poluare a mediului pentru anul 2009 a filialei
Gara Centru şi Gara Sud-Vest;
•
un control pentru confirmarea faptului tăierii ilicite a unui număr de 5 arbori de
diferite specii pe teritoriul Gării de sud, mun. Chişinău de către directorul acesteia –
Garabagiu Valentin. A fost întocmit proces-verbal, deoarece ultimul a refuzat să
semneze, materialele vor fi examinate ulterior. Prejudiciul cauzat mediului constituie
6720 lei.
•
un control pentru confirmarea depistării faptului tăierii ilicite a unui număr de
10 arbori de diferite specii în fondul forestier gestionat de primăria Hîrjauca, raionul
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Călăraşi de către cet. Gh. Cernomaz. A fost întocmit proces-verbal, fiindu-i aplicată
amenda de 800 lei. Prejudiciul cauzat mediului constituie 1548 lei.
S-au deplasat:
• pentru selectarea terenului pentru proiectarea şi construirea unui cartier locativ
din comuna Tohatin.
Au participat:
• la seminarul de instruire a personalului subdiviziunilor IES din zonele de Centru,
Sud cu tematica „Aplicarea prevederilor legislaţiei în domeniul protecţiei aerului
atmosferic”.
Au fost eliberate de către DEEAM a IES ,
• 12 avize ale expertizei ecologice de stat pentru proiectele de execuţie:
− „Reconstrucţia garajelor 15,16,17,18 din str. Nicolae Dimo,32 cu edificarea a 2

−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

nivele pentru spălătorie auto şi oficii cu acces separat din str. N.Dimo” al persoanei
fizice Svetlicenco Andrei;
„Spălătorie auto din str. Uzinelor, 11, mun. Chişinău” al S.A. „Viitorul Nostru”;
„Auditul ecologic al carierei de granit şi pietriş din Soroca” al S.A. „Cariera de
granit şi pietriş din Soroca”;
„Aprovizionarea cu apă potabilă a s. Talmaza, r-nul Ştefan Vodă” al primăriei s.
Talmaza;
„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”;
„Proiectarea apeductului în s. Selişte, r-nul Orhei” al Asociaţiei Obşteşti „SelişteGaz”;
„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;
„Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apă a unei părţi a s. Ratuş, r-nul
Criuleni” al persoanei fizice Bajora Isidor;
„Intrarea a doua în sistemul carstic „Emil Racoviţă” a carierei de gips Criva” al
S.R.L. „Knauf”:
„Salon de mobilă, secţie de reparaţie şi producere a mobilierului din str. Ştefan cel
Mare, 65, or. Cimişlia” al S.R.L. „Rumobi-Prestigiu”;
„Aprovizionarea cu gaze naturale a grădiniţei de copii „Albinuţa” din str. V.
Reuţchii, s. Cucoara, r-nul Cahul ”, primăria comunei Cucoara.
Activitatea preconizată pentru (28.05.10-04.06.10).

De examinat:
• 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
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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;
• 17 proiecte de execuţie prezentate spre expertizare (DEEAM):
„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 a 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 al proiectelor de
reabilitare a sistemelor de irigare centralizată din Moldova în bazinul r. Prut
propuse pentru finanţare de MCC” al Cancelariei de Stat a Republicii
Moldova;
- „Centrul administrativ-comercial din str. Vasile Alecsandri, 4, mun. Bălţi” al
S.R.L. „ Casa Comercială Bulgară”;
- „Spălătorie auto pentru cisterne de produse petroliere pe teritoriul Portului
Internaţional Liber Giurgiuleşti” al Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L.;
„Curăţirea albiei r. Cogîlnic în hotarele administrativ-teritoriale ale raionului
Cimişlia” al Agenţiei Republicane de Stat pentru Protecţie Solului;
- „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”;
- „Salon de mobilă, secţie de reparaţie şi producere a mobilierului din str. Ştefan
cel Mare, 65, or. Cimişlia” al S.R.L. „Rumobi-Prestigiu”;
- „Centru de staţionare a autovehiculelor de tonaj din şos.Chişinăului, or.
Străşeni” a S.R.L. „GEOINFOSITEM”;
- „Lucrări de combatere a eroziunii solurilor şi de consolidare a rîpilor în
hotarele administrativ-teritoriale ale s. Giurgiuleşti, r-nul Cahul” al Agenţiei
Republicane de Stat pentru Protecţia Solurilor;
- „Instalaţii de epurare şi reţele de canalizare din s. Horeşti, r-nul Ialoveni”,
primăria Horeşti;
- „Reconstrucţia garajelor 15,16,17,18 din str. Nicolae Dimo,32 cu edificarea a 2
nivele pentru spălătorie auto şi oficii cu acces separat din str. N.Dimo” al
persoanei fizice Svetlicenco Andrei;
- „Construcţia bisericii „Sfînta Cuvioasă Parascheva” din str. Mihai Eminescu,
17, or. Soroca”;
- „Aprovizionarea cu gaze naturale a grădiniţei de copii „Albinuţa” din str. V.
Reuţchii, s. Cucoara, r-nul Cahul ”, primăria comunei Cucoara;
„Reparaţia digului de protecţie în s. Ustia, r-nul Dubăsari” al Agenţiei „Apele
Moldovei”;
- „Forarea sondei arteziene pentru alimentarea cu apă potabilă a sectorului
„Fundătura”, com. Truşeni, mun. Chişinău”, primăria Truşeni.
-
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De pregătit:
• raportul extins cu privire la totalurile bilunarului de salubrizare a localităţilor.
De efectuat:
• informarea Guvernului privind rezultatele examinării şi soluţionarea problemelor
abordate în cadrul întîlnirii reprezentanţilor Guvernului şi autorităţilor publice
locale cu cetăţenii;
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

