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 Informaţie 
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat 

şi a subdiviziunilor sale teritoriale (18.06.10-25.06.10) 
 

Rezumat al activităţilor principale pe IES. 
 

  Din activitatea de bază, enumerăm  activităţile mai importante: 
- s-au efectuat 34 raiduri de salubrizare; 
- s-au întocmit 298 acte de control; 
- au fost întocmite 92 procese-verbale; 
- au fost prestate servicii în valoare de 38 901 lei, serviciile achitate  constituie  
42 565 lei. 

În această perioadă s-au eliberat: 
- 19 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 
- 31 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;  
- 21 avize  ale expertizei ecologice de stat.  
- 9  autorizaţii de folosinţă specială a apei. 

 Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 18 proiecte de execuţie. 
 S-a participat în lucru a 40 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 15 comisii de recepţie finală a  
obiectivelor. 

 
Specialiştii Inspectoratului Ecologic de Stat, 
 
Au examinat: 
 
 la data de 18.06.2010, cu deplasare la faţa locului, în prezenţa reprezentanţilor primăriei s. 

Romaneşti şi SA”Romaneşti”,  demersul dlui Sîrghi C.,  Director General al 
S.A.”Romăneşti”  cu privire la determinarea terenului de depozitare a nămolului din SEB 
S.A. ”Romăneşti” în urma efectuării reparaţiei capitale planificate a SEB şi a informat 
oficial solicitantul; 

  la data de 18.06.2010, cu deplasare la fata locului,  petiţia cet. Laşcu Veaceslav din s. 
Romaneşti, r-ul Străşeni cu privire la construcţia unui dig şi a colectorului de acumulare a 
apei pe albia pîrăului de către cet. Efros I., ce a stopat definitiv cursul apei în iazul arendat; 
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 demersul  Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova cu privire la situaţia 

creată la staţia de epurare locală, sistemelor de drenaj, starea digurilor a bazinelor de 
acumulare a concernului „Sudzucher Moldova” din or. Drochia; 

  Directivele UE la compartimentul protecţia aerului atmosferic, metale grele, utilizarea 
combustibililor cu prezentarea propunerilor ministerului; 

 şi pregătit răspuns la sesizarea primăriei comunei Bubuieci despre faptul depozitării 
neautorizate a nămolului de la staţia de epurare din Chisinău pe teritoriu primăriei; 

 şi pregătit răspuns la sesizarea parvenită de la Centrul de Combatere a Crimelor Economice 
şi Corupţiei şi de la Procuratura Generală cu privire la respectarea de către SA „Anchir” a 
legislaţiei referitor la extragerea şi utilizarea substanţelor minerale utile din extravilanul 
comunei Chirca,  Alenii Noi; 

 plîngerea parvenită de la Cooperativa de Construcţie a Garajelor nr.26 din str. 
Sarmizegetusa, 92/2. Ca rezultat arendatorului terenului din str. Sarmizegetusa, 94/2,  dlui 
Serghei Preanicov i-a fost întocmit proces-verbal în baza art.122 (1) şi 155 (1) CC pentru 
faptul admiterii poluării resurselor funciare, care au cauzat uscarea arborilor de specie 
nuc. A fost aplicată sancţiune contravenţională sub formă de amendă 2000 lei; 

 şi pregătit avize la 9 materiale privind modificarea categoriei de destinaţie a terenurilor;  
 petiţia D-lui Bolocan V.A. privind unele probleme din parcul Nistrean, or. Vadul lui Vodă. 

S-a întocmit un act de control; 
 semnalul privind construirea unor căse de vacanţă în fondul forestier de stat  la Ruseştii 

Noi. 
 

Au fost primite pentru expertiza ecologică de stat (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)  18 proiecte de execuţie: 
 „Staţie de alimentare cu combustibil şi staţie de alimentare cu gaz lichefiat din str. Băcioii 

Noi,30, mun. Chişinău” al S.R.L. „Cancun Prim”; 
 „Staţia de alimentare cu gaz lichefiat la staţia de alimentare cu combustibil nr.52 din com. 

Hagimus, r-nul Căuşeni” al S.R.L. „Tirex Petrol”;  
  „Alimentarea cu energie termică, reconstrucţia sistemelor interioare de încălzire, 

alimentare cu apă potabilă, ACM şi PTI a liceului „Ştefan cel Mare” şi a grădiniţei de copii 
nr.9 din str. Alexandru cel Bun, or. Drochia” , Consiliul raional Drochia; 

 „Alimentarea cu energie termică, reconstrucţia sistemelor interioare de încălzire, alimentare 
cu apă potabilă, ACM şi PTI a  grădiniţei de copii nr.5 din str. 31 August,3, or. Drochia”,  
Consiliul raional Drochia; 

 Alimentarea cu energie termică, reconstrucţia sistemelor interioare de încălzire, alimentare 
cu apă potabilă, ACM şi PTI a liceului „V. Boiarniţchii” din str. 31 August, or. Drochia”,  
Consiliul raional Drochia; 

 „Construcţia rezervorului de stocare a deşeurilor animaliere în cadrul reutilării şi 
reorganizării fermei de porcine existente G.Ţ. ”Burlescu” din s. Isacova, r-nul Orhei în 
fermă-model de instruire a fermierilor din Republica Moldova” al G.Ţ. „S.V. Burlescu”; 

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

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

 „Măsuri pentru combaterea eroziunii, ameliorarea şi sporirea fertilităţii solurilor în hotarele 
administrativ-teritoriale ale s. Stolniceni, r-nul Hînceţti”, Asociaţia Republicană de Stat 
pentru Protecţia Solurilor;  
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 „Măsuri ameliorative în lunca r. Cogîlnic în hotarele administrativ-teritoriale ale s. 

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

Soroca”, Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor; 
 „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;  

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

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

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

 „Alimentarea cu energie termică şi reconstrucţia sistemelor interioare de încălzire, AR, 
ACM, PTI, RTE a blocurilor liceului nr.4 „I.Vazov” şi PTI a clădirilor municipale, or. 
Taraclia” al S.R.L. „Polimer Gaz Conducte”; 

 „Construcţia sondei arteziene pentru sistemul de aprovizionare cu apă a s. Mateuţi, r-nul 
Rezina”,  primăria satului Mateuţi; 

 „Reconstrucţia reţelelor de apeduct şi canalizare a s. Roşu, r-nul Cahul”,  primăria satului 
Roşu. 

 
Au  pregătit: 

 informaţia   privind activitatea IES în  prima jumătate a anului 2010; 
 nota informativă cu privire la deplasarea în or. Cimişlia din data de 16.06.2010; 
 scrisoare de răspuns în adresa Parlamentului R.M. cu privire la examinarea petiţiei 

locatarilor din str. Alexandru cel Bun nr.2 şi nr.2/1 din or. Ialoveni referitor la 
legalitatea amplasării şi funcţionării unei secţii de producere a lambriurilor în apropierea 
blocurilor locative;  

 scrisoare Ministerului Mediului în adresa Consiliului raional Cahul cu privire la 
examinarea şi soluţionarea  problemei abordate de Consiliul raional Cahul în vederea 
recultivării terenurilor  deteriorate în urma construcţiei tronsonului de cale ferată „Cahul 
– Giurgiuleşti”. 

 
Au efectuat: 

 un control privind starea sanitară a  malurilor Lacului „Ghidighici” din or. Vatra. Ca 
rezultat au fost depistate stocări şi împrăştieri pe sol a deşeurilor menajere şi de altă 
provenienţă la Baza de odihnă a firmei „Bis” SRL. Directorului firmei, dlui Ivan 
Bolocan,  i-a fost întocmit proces-verbal în temeiul art. 154 (10) CC şi aplicată  
sancţiunea contravenţională sub formă de amendă 1000 lei; 

 control la SA „Pietriş” şi în  rezultat a fost depistat faptul extragerii zăcămîntelor de 
calcar în afara perimetrului minier. Dlui Ilie Roşca, administrator,  i-a fost întocmit  
proces-verbal în baza art.119(1) . 

 
Au elaborat: 

 două proiecte la FEN referitor la gestionarea deşeurilor; 
 capitolul „Asigurarea securităţii ecologice la traficul rutier” ca parte componentă a 

Strategiei naţionale în domeniul siguranţei traficului rutier şi  prezentat Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (proiect de Hotărîre a Guvernului). 
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S-au deplasat: 

 la data de 18.06.10 în s. Romăneşti, r-nul Străşeni cu participarea  reprezentanţilor 
primăriei s. Romăneşti, S.A. „Romăneşti” la selectarea terenului pentru depozitarea 
nămolului de la staţia de epurare biologică a  S.A. „Romăneşti”; 

 la data de 23.06.10 în or. Drochia pentru examinarea stării staţiei de  epurare biologică 
la Î.M. „Sudzuker Moldova” S.A., gunoiştilor din s. Miciurin, s. Dominteni şi acordarea 
ajutorului metodic colaboratorilor Inspecţiei Ecologice Drochia. 

 
Au fost eliberate de către DEEAM a IES     8 avize ale expertizei ecologice  de stat 
pentru proiectele de execuţie:  
 
- „Spălătorie auto pentru cisterne de produse petroliere pe teritoriul Portului Internaţional 

Liber Giurgiuleşti”  al Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L.; 
- „Secţie de îmbuteliere a băuturilor nealcoolice şi ambalare a produselor   alimentare 

friabile” al S.R.L. „Casa Ceaiului”;  
- „Amenajarea terenului pentru depozitarea nămolului al staţiei de epurare din mun. 

Chişinău” al S.A. „Apă-Canal Chişinău;  
- Alimentarea cu apă şi canalizarea grădiniţei de copii din s. Tudora, r-nul Ştefan Vodă”, 

primăria s. Tudora, r-nul Ştefan Vodă; 
-  „Staţie de testare a automobilelor din str. Arbore, 89, mun. Bălţi” al Î.M. „B & M 

TEST” S.R.L.;  
- „Staţie de alimentare cu combustibil şi staţie de alimentare cu gaz lichefiat din str. 

Băcioii Noi,30, mun. Chişinău” al S.R.L. „Cancun Prim”;  
- „Staţie de alimentare cu combustibil şi staţie de alimentare cu gaz lichefiat din or. 

Ungheni” al S.R.L. „Danatpet”; 
- „Studiul de fezabilitate, studiul de impact asupra mediului a programului de reabilitare a 

drumurilor MCC Moldova”, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova. 
   

Activitatea preconizată pentru (25.06.10-02.07.10). 
 

De examinat: 
 
 starea platoului de depozitare a deşeurilor, controlul şi prelevarea probelor de apă de 

la 3 spălătorii auto şi prelevarea apelor uzate menajere de la  SRL „Făclia” 
(operatorul exclusiv de exploatare a sistemului orăşenesc de canalizare) din. or. 
Cimişlia, str. Cetatea Albă, 18; 

 sesizarea Procuraturii Generale referitor la alimentarea cu apă, apele reziduale şi 
deşeurile menajere la Aeroportul Internaţional Mărculeşti s. Mărculeşti, r-ul Floreşti 
şi DRSCFS „Costeşti” al Serviciului Grăniceri,  r-ul Rîşcani. 

 31 proiecte de execuţie prezentate spre expertizare (DEEAM):  
1. „Curăţirea albiei r. Cogîlnic în hotarele administrativ-teritoriale ale raionului 

Cimişlia”  al Agenţiei Republicane de Stat pentru Protecţie Solului;     
2. „Iaz acumulator de apă pe terenul dlui V. Calancea, primăria Bălăbăneşti, r-nul 
Criuleni” al persoanei fizice V. Calancea ;  
3. „Construcţia iazului excavat în hotarele administrativ-teritoriale ale s. Horodca, r-nul 
Ialoveni” al S.R.L. „Calivas-Agro;  
4. „Cheiul Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti” al Î.C.S. „Danube Logistics” S.R.L;   
5. „Staţia de alimentare cu produse petroliere şi servicii tehnice din s. Cazaclia, r-nul 
Ceadăr-Lunga” al S.R.L. „Kazman-Petrol”; 
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6. „Reparaţia construcţiilor hidrotehnice a iazului în hotarele administrativ-teritoriale 
ale s. Fîntînîţa, r-nul Drochia”,  Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor; 
7. „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; 
8. „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;  
9.„Reconstrucţia fabricii de producere a Î.C.S. „Coca-Cola îmbuteliere Chişinău” S.R.L.” 
al  Î.C.S. „Coca-Cola îmbuteliere Chişinău” S.R.L.; 
10. „Centrul de reparaţii a climatizoarelor cu încăperi de oficiu din str. Uzinelor, 12a, or. 
Chişinău” al persoanei fizice Garanin Pavel;  
11. „Poligonul depozitării deşeurilor menajere solide pentru com. Cotiujenii Mari, r-nul 
Şoldăneşti” primăria com. Cotiujenii Mari;  
12. „Staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din s. Congaz, r-nul 
Comrat” al S.R.L. „Panaiut-P”; 
13. „Reconstrucţia reţelelor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi canalizare din s. 
Ecaterinovca, r-nul Cimişlia”,  primăria com. Ecaterinovca; 
14. „Construcţia reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi fîntîna arteziană din s. 
Drăsliceni, r-nul Criuleni”,  primăria com. Drăsliceni; 
15. „Staţia de alimentare cu gaz lichefiat la staţia de alimentare cu combustibil nr.52 din 
com. Hagimus, r-nul Căuşeni” al S.R.L. „Tirex Petrol”;  
16. „Alimentarea cu energie termică, reconstrucţia sistemelor interioare de încălzire, 
alimentare cu apă potabilă, ACM şi PTI a liceului „Ştefan cel Mare” şi a grădiniţei de 
copii nr.9 din str. Alexandru cel Bun, or. Drochia”,  Consiliul raional Drochia;  
17. „Alimentarea cu energie termică, reconstrucţia sistemelor interioare de încălzire, 
alimentare cu apă potabilă, ACM şi PTI a  grădiniţei de copii nr.5 din str. 31 August,3, or. 
Drochia”, Consiliul raional Drochia;  
18. „Alimentarea cu energie termică, reconstrucţia sistemelor interioare de încălzire, 
alimentare cu apă potabilă, ACM şi PTI a liceului „V. Boiarniţchii” din str. 31 August, or. 
Drochia” , Consiliul raional Drochia;  
19. „Construcţia rezervorului de stocare a deşeurilor animaliere în cadrul reutilării şi 
reorganizării fermei de porcine existente G.Ţ. ”Burlescu” din s. Isacova, r-nul Orhei în 
fermă-model de instruire a fermierilor din Republica Moldova” al G.Ţ. „S.V. Burlescu”;  
20. „Reconstrucţia iazului în hotarele administrativ-teritoriale ale comunelor Codreni şi 
Lipoveni, r-nul Cimişlia”, Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor;  
21. „Reparaţia capitală a digului iazului în hotarele administrativ-teritoriale ale com. 
Brătuleni, r-nul Nisporeni”, Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor;  
22. „Măsuri pentru combaterea eroziunii, ameliorarea şi sporirea fertilităţii solurilor în 
hotarele administrativ-teritoriale ale s. Stolniceni, r-nul Hînceţti”, Asociaţia Republicană 
de Stat pentru Protecţia Solurilor;  
23. „Măsuri ameliorative în lunca r. Cogîlnic în hotarele administrativ-teritoriale ale s. 
Logăneşti, r-nul Hînceşti”,  Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor;  
24. „Reparaţia construcţiilor hidrotehnice în hotarele administrativ-teritoriale ale s. Rudi, 
r-nul Soroca”,  Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor;  
25. „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;  
26. „Reconstrucţia iazului şi curăţirea canalelor în hotarele administrativ-teritoriale ale 
com. Alava, r-nul Ştefan Vodă”,  Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia 
Solurilor;  
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27. „Construcţia iazului în hotarele administrativ-teritoriale ale s. Stoicani, r-nul 
Soroca” , Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor;  
28. „Staţie de alimentare cu combustibil şi staţie de alimentare cu gaz lichefiat din s. 
Salcuţa, r-nul Căuşeni” al S.R.L. „Regalia ADT”; 
29. „Alimentarea cu energie termică şi reconstrucţia sistemelor interioare de încălzire, 
AR, ACM, PTI, RTE a blocurilor liceului nr.4 „I.Vazov” şi PTI a clădirilor municipale, 
or. Taraclia” al S.R.L. „Polimer Gaz Conducte”; 
30. „Construcţia sondei arteziene pentru sistemul de aprovizionare cu apă a s. Mateuţi, r-
nul Rezina”,  primăria satului Mateuţi;  
31. „Reconstrucţia reţelelor de apeduct şi canalizare a s. Roşu, r-nul Cahul”,  primăria 
satului Roşu. 
 

Vom acorda: 
 consultaţii şi ajutor metodic de la centru 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, 
 22-69-15 

 




