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InformaŃie
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat
şi a subdiviziunilor sale teritoriale (11.06.10-18.06.10)
Rezumat al activităŃilor principale pe IES.
Din activitatea de bază, enumerăm activităŃile mai importante:
- s-au efectuat 32 raiduri de salubrizare;
- s-au întocmit 268 acte de control;
- au fost întocmite 127 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 39 291 lei, serviciile achitate constituie
36 526 lei.
În această perioadă s-au eliberat:
- 11 autorizaŃii de tăiere a arborilor;
- 20 autorizaŃii de degajare a substanŃelor poluante în atmosferă;
- 17 avize ale expertizei ecologice de stat.
- 8 autorizaŃii de folosinŃă specială a apei.
• Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 10 proiecte de
execuŃie.
• S-a participat în lucru a 44 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 14 comisii de recepŃie finală a
obiectivelor.
Specialiştii Inspectoratului Ecologic de Stat,
Au examinat:
• petiŃia unui grup de cetăŃeni ai satului Cărpineni, raionul Hînceşti, referitor la unele
încălcări comise de către colaboratorii Ocolului silvic Cărpineni, ÎSS „Hînceşti Silva” cu ieşire la faŃa locului. Au fost întocmite 8 procese-verbale pe art. 125, 142
alin. 3 şi 127 alin. 1, şi aplicate amenzi în sumă de 10100,0 lei. Prejudiciul cauzat
mediului constituie 2025,0 lei;
• şi pregătit răspuns primăriei satului Măgdăceşti, raionul Criuleni referitor la
amplasarea unei construcŃii, muzeu al satului, în parcul satului, spaŃiu verde al
localităŃii;
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• demersul Companiei de asigurări „Moldova Astro-Vaz” referitor la amplasarea
bazinelor de înot în spaŃiile verzi ale mun. Chişinău şi au perfectat răspuns;
• şi pregătit avize la 4 materiale privind modificarea categoriei de destinaŃie a
terenurilor;
• şi pregătit avize la două proiecte de hotărîri de Guvern „Cu privire la modificarea
categoriei de destinaŃie a unor terenuri”.
Au fost primite pentru expertiza ecologică de stat (DirecŃia Expertiza Ecologică
şi AutorizaŃii de Mediu - prin verificarea prealabilă în baza InstrucŃiunii nr.188 din
10.09.02, p.2, 3. din nota Anexei 2 a complexităŃii documentaŃiei de proiect, dispunerii
de coordonările necesare, corespunderii normelor) 10 proiecte de execuŃie:
− „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), AsociaŃia Republicană de Stat pentru ProtecŃia Solurilor;
− „ReconstrucŃia 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.;
− „Centrul de reparaŃii a climatizoarelor cu încăperi de oficiu din str. Uzinelor, 12a, or.
Chişinău” al persoanei fizice Garanin Pavel;
− „StaŃie de testare a automobilelor din str. Arbore, 89, mun. BălŃi” al Î.M. „B & M
TEST” S.R.L.;
− „Poligonul depozitării deşeurilor menajere solide pentru com. Cotiujenii Mari, r-nul
Şoldăneşti”, primăria com. Cotiujenii Mari;
− „StaŃia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din s. Congaz, r-nul
Comrat” al S.R.L. „Panaiut-P”;
− „Alimentarea cu apă şi canalizarea grădiniŃei de copii din s. Tudora, r-nul Ştefan
Vodă”, primăria s. Tudora, r-nul Ştefan Vodă;
− „ReconstrucŃia reŃelelor şi instalaŃiilor de alimentare cu apă şi canalizare din s.
Ecaterinovca, r-nul Cimişlia”, primăria com. Ecaterinovca;
− „ConstrucŃia reŃelelor de alimentare cu apă potabilă şi fîntîna arteziană din s.
Drăsliceni, r-nul Criuleni”, primăria com. Drăsliceni;
− „Amenajarea terenului pentru depozitarea nămolului al staŃiei de epurare din mun.
Chişinău” al S.A. „Apă-Canal Chişinău;
Au pregătit:
• răspuns la demersul adresat Cancelariei de Stat de un grup de muncitori cu
privire la poluarea rîului Bîc de la staŃia de epurare locală şi autoincinerarea
deşeurilor din depozitul pentru păstrarea deşeurilor animaliere;
• răspuns la problema abordată în cadrul întîlnirilor cu membrii Guvernului şi a
conducătorilor autorităŃilor administrative centrale cu cetăŃenii din 18 mai 2010
referitor la consecinŃele eroziunii solului şi alunecărilor de teren ce afectează
casele de locuit, grădinile aferente şi traseul din s. Crihana Veche, r-nul Cahul;
• răspuns la plîngerea parvenită de la întreprinderea Î.C.S „Ecoplast-Chişinău”;
• scrisoare de răspuns, nr.1217-c din 07.06.10, în adresa Ministerului Mediului cu
privire la modificarea şi completarea Legii nr.91 din 05.06.10.
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Au efectuat:
• un control la bazele de odihnă din or. Vadul lui Vodă. Cet. Ojog Valentin şi
Marin Dumitru le-au fost întocmite procese-verbale pe faptul depozitării
resturilor menajere şi de construcŃii pe teritoriile subordonate şi aplicate amenzi
în de cîte 1000,0 lei fiecare;
• un control la bazele de odihnă din or. Vatra, mun. Chişinău. Cet. Cotaga Vadim i
s-a întocmit proces-verbal pe faptul depozitării resturilor menajere şi de
construcŃii pe teritoriul subordonat şi aplicat o amendă de 1000,0 lei;
• pe data de 11.06.10, controlul InspecŃiei Ecologice Străşeni în vederea
îndeplinirii recomandărilor date anterior (la 05.02.10);
• pe data de 15.06.10 controlul IE Ungheni referitor la corectitudinea verificării
calculelor plăŃilor pentru poluarea mediului prezentate de către agenŃii economici
amplasaŃi în raza raionului Ungheni, ducerii evidenŃei plaŃilor pentru poluarea
mediului;
• pe data de 16.06.10 controlul InspecŃiei Ecologice Cimişlia în vederea
îndeplinirii recomandărilor date anterior (la 12.05.10);
• controlul ecologic în
primăria Vadul lui Vodă şi primăria Vatra pe
compartimentul deşeuri;
Au participat:
• pe 11 iunie 2010 la seminarul NaŃional „Mediul şi dezvoltarea social –
economică la nivel local”, organizat în cadrul desfăşurării Dialogului NaŃional
Politic în domeniul mediului şi dezvoltării. Seminarul a fost organizat de
Ministerul Mediului, Secretariatul Grupului Special de Lucru al OCED;
• la atelierul de lucru ,,ProtecŃia mediului înconjurător” din cadrul proiectului
,,Cooperare transfrontalieră în Nordul Moldovei cu regiunile învecinate din
România şi Ucraina”, implementat de către Biroul de Cooperare tehnică al
Germaniei (GTZ);
• la şedinŃa de lucru a comisiei primăriei Bubueci referitor la stoparea depozitării
nămolului pe teritoriu.
Au elaborat:
• proiectul Ordinului Ministerului Mediului „Cu privirea la organizarea şi
desfăşurarea Săptămînii MobilităŃii Europene” ;
• Planul de activitate privind organizarea şi desfăşurarea „Săptămînii MobilităŃii
Europene în municipii şi centrele raionale, a.2010”.
Au fost eliberate de către DEEAM a IES
9 avize ale expertizei ecologice de
stat pentru proiectele de execuŃie:
- „StaŃie de pompare a apelor uzate din com. Stăuceni, mun. Chişinău”, primăria
com. Stăuceni;
- „Evaluarea impactului asupra mediului şi a impactului social a proiectelor de
reabilitare a sistemelor de irigare centralizate din Moldova în bazinul r. Prut,
propuse pentru finanŃare MCC”, Cancelaria de Stat a Republici Moldova;
- „Centrul de testări auto cu încăperi de oficii din str. Drumul Schinoasei, 6, mun.
Chişinău” al S.R.L. „TCI Consulting”;
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- „Centrul de oficii din str. Drumul Schinoasei, 6, mun. Chişinău” al S.R.L. „TCI
Consulting”;
- „Forarea sondei pentru aprovizionarea cu apă a părŃii centrale a s. Chirsova, r-nul
Comrat”, primăria s. Chirsova;
- „ConstrucŃia reŃelelor de canalizare şi a staŃiei de epurare a apelor uzate de la
grădiniŃa de copii din s. Munteni, r-nul Cimişlia”, primăria comunei Lipoveni, rnul Cimişlia;
- „ReŃele de canalizare şi staŃia de epurare din sectorul de nord al or. BucovăŃ, rnul Străşeni”, primăria or. BucovăŃ;
- „Alimentarea cu apă şi canalizare a grădiniŃei de copii din s. Maximeni, com.
Javgur, r-nul Cimişlia”, primăria comunei Javgur”;
- „Măsuri antierozionale şi ameliorative în bazinele hidrografice ale rîurilor Salcia
Mare şi Salcia Mică în hotarele administrativ-teritoriale ale raionului Cahul,
(etapa I s.LopăŃica)” al AsociaŃiei Republicane de Stat pentru ProtecŃia Solurilor”.
Activitatea preconizată pentru (18.06.10-25.06.10).
De examinat:
• demersul Serviciului de InformaŃii şi Securitate al Republicii Moldova cu
privire la situaŃia creată la staŃia de epurare locală, sistemelor de drenaj, starea
digurilor bazinelor de acumulare a concernului „Sudzucher Moldova” din or.
Drochia;
• 21 proiecte de execuŃie prezentate spre expertizare (DEEAM):
- „Spălătorie auto pentru cisterne de produse petroliere pe teritoriul
Portului InternaŃional Liber-Giurgiuleşti” al Î.C.S. „Danube Logistics”
S.R.L.;
- „CurăŃirea albiei r. Cogîlnic în hotarele administrativ-teritoriale a
raionului Cimişlia” al AgenŃiei Republicane de Stat pentru ProtecŃia
Solului;
- „SecŃie de îmbuteliere a băuturilor nealcoolice şi ambalare a produselor
alimentare friabile” al S.R.L. „Casa Ceaiului”;
- „Iaz acumulator de apă pe terenul dlui V. Calancea, primăria Bălăbăneşti,
r-nul Criuleni” al persoanei fizice V. Calancea ;
- „ConstrucŃia iazului excavat în hotarele administrativ-teritoriale ale s.
Horodca, r-nul Ialoveni” al S.R.L. „Calivas-Agro;
- „Cheiul Portului InternaŃional Liber-Giurgiuleşti” al Î.C.S. „Danube
Logistics” S.R.L;
- „StaŃie de alimentare cu combustibil şi staŃie de alimentare cu gaz
lichefiat din or. Ungheni” al S.R.L. „Danatpet”;
- „StaŃia de alimentare cu produse petroliere şi servicii tehnice din s.
Cazaclia, r-nul Ceadăr-Lunga” al S.R.L. „Kazman-Petrol”;
- „ReparaŃia construcŃiilor hidrotehnice ale iazului în hotarele
administrativ-teritoriale ale s. FîntînîŃa, r-nul Drochia”, AsociaŃia
Republicană de Stat pentru ProtecŃia Solurilor;
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- „Lucrări de ameliorare şi combatere a eroziunii solurilor în hotarele
administrativ-teritoriale ale s. Dubna, r-nul Soroca”, AsociaŃia
Republicană de Stat pentru ProtecŃia Solurilor;
- „Studiul de fezabilitate, studiul de impact asupra mediului al programului
de reabilitare a drumurilor MCC, Moldova”, Cancelaria de Stat a
Republicii Moldova;
- „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), AsociaŃia Republicană de Stat
pentru ProtecŃia Solurilor;
- „ReconstrucŃia 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.;
- „Centrul de reparaŃii a climatizoarelor cu încăperi de oficiu din str.
Uzinelor, 12a, or. Chişinău” al persoanei fizice Garanin Pavel;
- „StaŃie de testare a automobilelor din str. Arbore, 89, mun. BălŃi” al Î.M.
„B & M TEST” S.R.L.;
- „Poligonul depozitării deşeurilor menajere solide pentru com. Cotiujenii
Mari, r-nul Şoldăneşti”, primăria com. Cotiujenii Mari;
- „StaŃia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din s. Congaz,
r-nul Comrat” al S.R.L. „Panaiut-P”;
- „Alimentarea cu apă şi canalizare a grădiniŃei de copii din s. Tudora, rnul Ştefan Vodă”, primăria s. Tudora, r-nul Ştefan Vodă;
- „ReconstrucŃia reŃelelor şi instalaŃiilor de alimentare cu apă şi canalizare
din s. Ecaterinovca, r-nul Cimişlia”, primăria com. Ecaterinovca;
- „ConstrucŃia reŃelelor de alimentare cu apă potabilă şi fîntîna arteziană
din s. Drăsliceni, r-nul Criuleni”, primăria com. Drăsliceni;
- „Amenajarea terenului pentru depozitarea nămolului staŃiei de epurare
din mun. Chişinău” al S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Vom acorda:
• consultaŃii 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

Ex.D.OSIPOV,
22-69-15

Grigore PRISĂCARU

