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 Informaţie 
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat 

şi a subdiviziunilor sale teritoriale (02.07.10-09.07.10) 
 

Rezumat al activităţilor principale pe IES. 
 

  Din activitatea de bază, enumerăm  activităţile mai importante: 
- s-au efectuat 49 raiduri de salubrizare; 
- s-au întocmit 240 acte de control; 
- au fost întocmite 115 procese-verbale; 
- au fost prestate servicii în valoare de 55 326 lei, serviciile achitate  constituie  
46 629 lei. 
 

În această perioadă s-au eliberat: 
- 10 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 
- 16  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;  
- 24 avize  ale expertizei ecologice de stat.  
- 3  autorizaţii de folosinţă specială a apei. 

 Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 11 proiecte de 
execuţie; 

 S-a participat în lucru a 41 comisii de selectare a terenurilor pentru 
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 29 comisii de recepţie finală a  
obiectivelor; 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 40 de petiţii parvenite în structurile 
IES în formă de plîngeri şi semnale. 

 
 Agenţiile şi Inspecţiile din raioanele riverane rîului Prut şi fluviului 
Nistru prin intermediul Comisiilor raionale pentru Situaţii Excepţionale, dar şi 
în mod individual au monitorizat permanent situaţia cu privire la inundaţii. 
Situaţia de la ora 1600, vineri, 09.07.2010 se anexează. 
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Specialiştii Inspectoratului Ecologic de Stat, 
 
Au examinat: 
 adresarea dlui O. Beleacov, copreşedinte, Comisia Unificată de control din partea 

Transnistriei privind poluarea apelor r. Bac la scurgerea  în fl. Nistru; 
 demersul Consiliului Raional Căuşeni în vederea respectării prevederilor Hotărîrii 

Guvernului RM nr.344 din 07.04.2006 privind urgentarea lucrărilor de nimicire a 
stocurilor de pesticide inutilizabile, stocate la depozitul din satul Grădiniţa; 

 demersul, şi s-a dat răspuns, d-lui Ion Dron, reprezentant, ONG „ALGA” referitor la 
respectarea prevederilor legislaţiei ecologice de către Regia „Autosalubritate” în 
activităţile sale de soluţionare a problemelor privitor la cîinii vagabonzi; 

 demersul Societăţii Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova referitor la posibilitatea 
acordării unui lot de pămînt cu suprafaţa de 120 m² în mun. Bălţi str. Aerodromului, 
16; 

 şi pregătit avize la 2 proiecte de Hotărîre de Guvern cu privire la modificarea 
categoriei de destinaţie a terenurilor; 

 şi pregătit avize la 3 materiale cu privire la modificarea destinaţiei terenurilor; 
 
Au fost primite pentru expertiza ecologică (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)  
11 proiecte de execuţie, inclusiv 1 DEIMÎ: 
1. „Staţie de deservire tehnică şi spălătorie auto din strada Valea Crucii, mun. Chişinău 

al  „LUXORI IMOBIL” S.R.L.; 
2. „Amplasarea staţiei de alimentare cu gaz lichefiat, s. Pîrjota pe traseul „Costeşti – 

or.Rîşcani” al  „Bonacta” S.R.L.; 
3. „Spălătorie auto în mun. Chişinău, str. Grenoble, 193/4” al „VIEGROS” S.R.L; 
4. „Reprofilarea încăperilor existente în spălătorie auto din str. Decebal, 139, 

mun.Bălţi” al  „LIDOLUX” S.R.L.; 
5. „Finisarea construcţiei Centrului sportiv din str. Cucorilor, 16/3, sector Rîşcani, or. 

Chişinău” al  Persoanei Fizice Tulum Alexandru; 
6. „Raportul privind Impactul asupra mediului ambiant (DEIMÎ) în contextul 

implementării proiectului II de modernizare a Aeroportului Internaţional Chişinău; 
7. „Dislocarea şi reparaţia digului de protecţie în s. Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni”, 

Agenţia „Apele Moldovei”; 
8. „Uscătorie de fructe din com. Vărzăreşti, raionul Nisporeni” al Persoanei fizice 

Gorceac Macarie; 
9. „Construcţia apeductului, reţelelor de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate 

de la obiectele sociale din s. Marianca de Jos, raionul Ştefan Vodă”, primăria satului 
Marianca de Jos; 

10. „Construcţia drumului R30 Anenii Noi – Căuşeni – Ştefan Vodă – fr. Cu Ukraina 
(ocolirea oraşului Căuşeni)”; 

11. „Măsuri antierozionale şi ameliorative în bazinele hidrografice ale rîurilor Salcia 
Mare şi salcia Mică în hotarele administrativ – teritoriale ale raionului Cahul, (etapa 
I, s. Tartaul de Salcie – curăţarea albiei r. Salcia Mică)”,  Asociaţia Republicană de 
Stat pentru Protecţia Solurilor.  
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Au fost primite materiale pentru examinare şi eliberare a Avizului de acordare a 
normativelor de deversări limitat admisibile de poluanţi (DLA) şi de eliberare a 
Autorizaţiilor de folosinţă specială a apelor (AFSA) pentru 4 întreprinderi: 

Apa 
1. Normativele DLA în rîul Lunga de la staţia de epurare a apelor uzate biologică a 

or. Ceadîr – Lunga, Întreprindrea municipală „Apă – Termo”; 
2. Condiţiile temporare a DLA în rîul Cogîlnic de la staţia de epurare biologică a or. 

Hînceşti, Întreprinderea municipală „Amen-Ver”.     
Aer 

1. Normativele emisiilor limitat admisibile ELA a poluanţilor în aerul atmosferic, or. 
Lipcani, rnul Briceni, „Lapmol” SRL; 

2. Normativele emisiilor limitat admisibile ELA a poluanţilor în aerul atmosferic a 
bazei de transport auto nr.20, or. Nisporeni. 

 
Au pregătit:  
 informaţia la solicitarea proiectului USAID/BIZTAR referitor la actele  cu caracter 

permisiv, eliberate antreprenorilor de către secţia inspectare resurse acvatice, aer 
atmosferic şi expertiză; 

 şi prezentat Proiectul de Ordin a Ministerului Mediului „Cu privire la organizarea şi 
desfăşarea Săptămânii Mobilităţii Europene” cu aprobarea Planului de acţiuni; 

 dispoziţia cu privire la preîntîmpinarea arderii miriştii, ierbii uscate şi altă vegetaţie; 
 răspuns la demersul Institutului de Dezvoltare a Societăţiii Informaţionale cu privire 

la stocurile de depozitare a deşeurilor electronice; 
 răspuns la demersul Deputatului în Parlamentul RMoldova, dlui. Gh. Brega cu 

privire la verificarea legalităţii extragerii nisipului din hotarele administrativ-
teritoriale ale satului Drepcăuţi, rl. Briceni; 

 
Au întocmit: 
 un proces-verbal cetăţeanului Şeremet Vladimir  pe art. 120 privind decopertarea şi 

distrugerea neautorizată a litierei, a păturii vii şi a stratului superior de sol fertil şi 2  
procese-verbale pe art. 122 alin. 1 privind tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi 
arbuştilor şi aplicată amenda în sumă de 6600 lei, prejudiciul total cauzat mediului 
constituie 10204,20 lei. 

 2 procese-verbale cetăţeanului Bobeica Ion pe art. 154 alin. 10 privind neasigurarea 
colectării şi evacuării deşeurilor, admiterea stocării deşeurilor de provenienţă 
diferită şi pe art. 122 alin.2 privind tăierea ilegală a arborilor şi arbuştilor din 
spaţiile verzi, fiind aplicată amendă în sumă de 150 u.c. Prejudiciu total cauzat 
mediului constituie 39240 lei. 

 
Au fost eliberate: 
 6 avize ale expertizei ecologice la proiectele: 

1. „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.; 
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2. „Alimentarea cu energie termică şi reconstrucţia sistemelor interioare de 
încălzire AR, ACM, PTI, RTE, a blocurilor liceului „O. Panova”, or.Taraclia” al 
„Polimer Gaz Conducte” S.R.L.; 

3. „Apeductul satului şi staţia de epurare a apelor uzate menajere de la grădiniţa de 
copii din  satul Fetiţa comuna Albina, raionul Cimişlia”, primăria comunei 
Albina, raionul Cimişlia; 

4. „Centrul social din satul Sănătăuca, raionul Floreşti”, primăria satului Sănătăuca, 
raionul Floreşti. 

5. „Construcţia iazului excavat în hotarele administrativ-teritoriale ale s. Horodca, r-
nul Ialoveni” al S.R.L. „Calivas-Agro; 

6. „Iaz acumulator de apă pe terenul dlui V. Calancea, primăria Bălăbăneşti, r-nul 
Criuleni”al persoanei fizice V. Calancea. 

A fost examinat un normativ a emisiilor de poluanţi în aerul atmosferic de la sursele 
fixe (ELA) cu eliberarea a 1 autorizaţii de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic 
(AEPA) pentru „Drumuri – Călăraşi” S.A. 
 

Au participat în şedinţa de lucru referitor la examinarea reclamaţiei prezentate Dlui V. 
Filat - prim-ministrului de la locatarii blocului din str. Prigoreni, mun. Chişinău în 
vederea încomodităţilor de trai cauzate de poluarea aerului cu mirosul neplăcut şi lipsa 
drumului asfaltat şi prezentat răspuns solicitantului şi Guvernului. 
 
Au efectuat: 
 un control la Primăria satului Buţeni, rl. Hînceşti în vederea executării prevederilor 

Procesului –verbal nr.1210-237 al Şedinţei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale din 
28.06.2010. A fost întocmit act de control cu prescrierea indicaţiilor obligatorii 
Primarului sat. Buţeni, dlui Tudor Agaci; 

 un control în s. Dubăsarii Vechi, r-l Criuleni referitor la inventarierea şi autorizarea 
pentru tăiere a arborilor şi arbuştilor crescuţi pe digul antiviitură, fiind întocmit un 
act de control ecologic;       

 un control al activităţii Întreprinderii „ANCHIR” la carierele de nisip şi lut din s. 
Chirca, raionul Anenii Noi, în comun cu Inspecţia ecologică Anenii Noi, la 
solicitarea Procuraturii Generale;                     

 analiza privind executarea indicaţilor referitoare la soluţionarea problemelor 
abordate în cadrul întîlnirilor cu cetăţenii şi audienţei lor în teritoriu de către membrii 
Guvernului (martie-iunie2010); 

 colectarea informaţiei privitor la acţiunile „Rău curat de la sat la sat” şi „Apa – 
izvorul vieţii”, colectarea informaţiei pentru pregătirea răspunsului  la sesizarea 
Procuraturii Generale nr.26-5d/10-27 G din 15.06.10. 
 

  

Inspectorii au efectuat 240 controale şi întocmit 115 procese-verbale.   
Serviciile prestate constituie: acordate 55 326  lei, achitate 46 629 lei.    

 
Activitatea preconizată pentru (09.07.10-16.07.10). 

 
De examinat: 

 31 proiecte de execuţie:  
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1. „Cheiul Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti”, al Î.C.S. „Danube 
Logistics” S.R.L; 

2. „Staţia de alimentare cu produse petroliere şi servicii tehnice din s. Cazaclia, r-
nul Ceadăr-Lunga” al S.R.L. „Kazman-Petrol”; 

3. „Reparaţia construcţiilor hidrotehnice a iazului în hotarele administrativ-
teritoriale ale s. Fîntînîţa, r-nul Drochia”, Asociaţia Republicană de Stat pentru 
Protecţia Solurilor; 

4. „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; 

5. „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; 

6. „Poligonul depozitării deşeurilor menajere solide pentru com. Cotiujenii Mari, r-
nul Şoldăneşti”, primăria com. Cotiujenii Mari; 

7. „Staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din s. Congaz, r-nul 
Comrat” al S.R.L. „Panaiut-P”; 

8. „Construcţia reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi fîntîna arteziană din s. 
Drăsliceni, r-nul Criuleni”, primăria com. Drăsliceni; 

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

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

11.  „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; 

12.  „Măsuri ameliorative în lunca r. Cogîlnic în hotarele administrativ-teritoriale ale 
s. Logăneşti, r-nul Hînceşti”, Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia 
Solurilor; 

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

14.  „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; 

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

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

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

18.  „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din str. 31 august 
nr.54/b, or. Şoldăneşti”al „DERANG-PLUS” S.R.L.; 
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19.  „Spălătorie auto din str. Ghidighici 1/3, mun. Chişinău” al persoanei 
fizice Maria CALIN; 

20.  „Reconstrucţia instalaţiilor hidrotehnice în hotarele administrativ-teritoriale ale 
satului Baraboi, raionul Donduşeni”, Asociaţia de Republicană de Stat pentru 
Protecţia Solurilor a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru; 

21.  „Staţie de deservire tehnică şi spălătorie auto din str. Valea Crucii, mun. 
Chişinău”, „Luxori Imobil” S.R.L. 

22.  „Amplasarea staţiei alimentare gaz lichefiat, s. Pîrjota pe traseul „Costeşti – 
or.Rîşcani”, „Bonacta” S.R.L.; 

23.  „Spălătorie auto în mun. Chişinău, str. Grenoble, 193/4” al  „VIEGROS” S.R.L; 
24.  „Reprofilarea încăperilor existente în spălătorie auto din str. Decebal, 139, 

mun.Bălţi”, „LIDOLUX” S.R.L.; 
25.  „Finisarea construcţiei Centrului sportiv din str. Cucorilor, 16/3, sector Rîşcani, 

or. Chişinău” al persoanei fizice Tulum Alexandru; 
26.  „Raportul privind Impactul asupra mediului ambiant în contextul implementării 

proiectului II de modernizare a Aeroportului Internaţional Chişinău”; 
27.  „Dislocarea şi reparaţia digului de protecţie în s. Dubăsarii Vechi, raionul 

Criuleni”, Agenţia „Apele Moldovei”; 
28.  „Uscătorie de fructe din com. Vărzăreşti, raionul Nisporeni al persoanei fizice dl 

Gorceac Macarie; 
29.  „Construcţia apeductului, reţelelor de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor 

uzate de la obiectele sociale din s. Marianca de Jos, raionul Ştefan Vodă, primăria 
satului Marianca de Jos”; 

30.  „Construcţia drumului R30 Anenii Noi – Căuşeni – Ştefan Vodă – fr. Cu Ukraina 
(ocolirea oraşului Căuşeni)”; 

31.  „Măsuri antierozionale şi ameliorative în bazinele hidrografice ale rîurilor Salcia 
Mare şi salcia Mică în hotarele administrativ – teritoriale ale raionului Cahul, 
(etapa I, s. Tartaul de Salcie – curăţarea albiei r. Salcia Mică)”,  Asociaţia 
Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor.  

 
De examinat şi pregătit: 

 avize la materialele cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a terenurilor; 
 avize la dosarele produselor de uz fitosanitar. 

 
De acordat: 

 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, 
 22-69-15 
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