MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 26.10.2018 până la 01.11.2018
Gheorghe MANJERU, şeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului;
tel: 226941; fax: 226915.
mediu@ipm.gov.md; str. Constantin Tănase, 9
Nr.

Compo
nenta
I.

1.

Material descriptiv
Activităţi curente de mediu ale direcţiilor şi secţiilor specializate ale IPM.

a) Generalizarea activităţii subdiviziunilor teritoriale și specializate ale IPM
Realizări Realizări mai importante din activitatea de bază:
totalizat• au fost încheiate 200 acte de inspectare
oare
pe
• au fost încheiate 170 procese-verbale ( art.109 al.1 – ; art.109 al.5 –
Inspecto; art.109 al.3 – ; art.109 al.4 – 1; art.111 – ; art.110 al.1 – ; art.110
rat.
al.2 – 1; art.110 al.3 – ; art.112 – ; art.113 al.3 – ; art.113 al.4 – ;
art.113 al.5 – 4; art.114 al.1 – 2; art.114 al.2 – 2; art.114 al.3 – ;
art.119 al.11 – 2; art.119 al.1 – ; art.115 al.1 – ; art.115 al.3 – 1; art.
116 al. 1 – ; art.116 al.2 – 6; art.118 – 1; art. 121 – ; art.122 al.1 –
13; art.122 al.2 – 3; art.122 al.3 – 1; art 123 – ; art 126 – ; art.127
al.1 – 3; 127 al.2 – ; art.128 al.1 – ; art. 128 al.2 – 4; art. 120 – 1;
art. 130 – 1; art.132 – ; art.136 – 1; art.137 – 4; art. 140 al. 1 – ;
art.141 al.1 – ; art.141 al.2 – ; art.142 al.1 – ; art.142 al.2 – 1; art.142
al.3 – ; art.143 – ; art. 144 – 2; art.146 – ; art.147 – 3; art. 149 – ;
art. 129 – ; art.154 al.1 – 109; art.154 al.3 – ; art.154 al.2 – ;
art.154 al.10 – 1; art.154 al. 11 – ; art.155 al.1 – ; art.153 – 1;
art.156 – 2; art.181 – ; art.182 - ; art. 349 - ; art. 95 al. 2 – ; art. 337
- ).
•
•

au fost prestate servicii contra plată în valoare de 32 543 lei
au fost înaintate amenzi în valoare de 160 500 lei.

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 86 raiduri de salubrizare în primării şi
localităţi.
Alte activităţi au fost realizate în volum deplin pe măsura adresărilor
beneficiarilor sau petiţionarilor fără întîrziere.
• În această perioadă s-au eliberat:
- 11 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 10 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 3 autorizații de folosință specială a apei;
- 6 avize ale expertizei ecologice de stat.
• S-a participat în lucru a 25 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 8 comisii de
recepţie finală a obiectivelor.
• Au fost examinate şi s-a răspuns la 36 petiţii parvenite în
subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale
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Cazuri
relevante
2.

1.

Articole,
emisiuni

Acţiuni şi
măsuri
curente
de mediu.

În perioada 26 octombrie – 01 noiembrie, 2018 cancelaria Inspectoratului
Ecologic de Stat a înregistrat 49 de documente la intrare, dintre care 16 au
parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului:
- 11 doc . direct prin curierul MADRM;
- 5 doc. prin poșta electronică.
În urma analizei documentelor parvenite la Inspectorat prin intermediul
Ministerului Mediului s-a stabilit că am primit spre examinare:
a) Petiţii – 4;
b) Demersuri – 12.
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului Ecologic de
Stat au fost perfectate 23 de scrisori, 9 dintre care în adresa Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
• Au fost efectuate 33 raiduri antibraconaj, încheiate 14 procese-verbale
în cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 9 279 lei.
• au fost amplasate materiale pe site-ul IES.

Examinat:
• 1 (un) dosar cadastral cu privire la modificarea categoriei destinației
terenului.
• și expertizat 3 (trei) dosare a produselor de uz fitosanitar înaintate spre
reomologare.
• petiția cet.Plămădeală Veceslav, locuitor al s.Puhăceni, r-nul Anenii
Noi, privitor la exploatarea traseului public național Speia-Chișinău
pentru scopuri comerciale fără a fi întreprinse în procesul de exploatare
măsuri de limitare a traficului autocamioanelor de tonaj mare în
perioada caniculară și zilelor de odihnă, precum și nerespectarea
legislației de mediu de către unii agenți economici din zona menționată,
care se ocupă cu exploatarea resurselor minerale.
• adresarea dlui Viorel Vrăjitor, comisar principal, șeful SUP a IP Ciocana
al DP mun.Chișinău privind transmiterea pentru utilizare sau nimicire a
unui borcan cu mercur cu masa de 943 grame, ridicată în cadrul cauzei
penale și sentinței Judecătoriei mun.Chișinău.
• proiectul Hotărîrii Guvernului privind cerințele minime de securitate și
sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de
suprafață sau subterane.
• solicitarea Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii
Moldova nr. 06/2 – 10849 din 30.10.18, fiind perfectat răspunsul în
limitele competenței.
Transferuri efectuate:
• suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 3 documentații de proiect –8 996, 00 lei.
Participat:
• la atelierul de lucru privind emisiile grid organizat de MADRM și
UNECE.
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Expediat:
• răspuns la solicitarea MADRM cu referire la problemele parvenite în
timpul vizitei Guvernului R Moldova în rl Telenești.
• răspuns la petiția doamnei Pelaghia Cucuruzeac, locuitoare a mun.Bălți
care are ca obiect incomoditățile de trai provocate prin construcția unei
haznale de către cet.L.Tcaci.
• răspuns la petiția dlui Iu.Guțu, locuitor al or.Ungheni cu privire la
activitatea spațiilor comerciale, sauna, spălătorie auto gestionate de către
cet.O.Moraru;
• răspuns la solicitarea S.R.L. „Liftmontaj” referitor la incomoditățile
cauzate de la traversarea camioanelor cu beton;
• răspuns la petiția dlui M.Tetelea, locuitor al com.Grătiești,mun.Chișinău
cu referire la incomoditățile de trai cauzate în urma activității
S.R.L.„Beton Service”;
Eliberat:
• 6 avize ale expertizei ecologice de stat la proiectele de execuţie:
1. „Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apă a SRL „Călărași
Divin” SRL, or. Călărași” al SRL „Călărași Divin”.
2. „Alimentarea cu apă a satului Todirești, r-nul Ungheni”, primăria s.
Bălăurești.
3. „Frigider pentru păstrarea fructelor cu sală de sortare situat în extravilan,
s. Coșernița, r-nul Criuleni” al SRL „Velfruct Prim”.
4. „Termoizolarea frigiderului pentru păstrarea fructelor din str.
Chișinăului, 37/1, or. Cupcini, r-nul Edineț„ al SRL „Albenii-Agro”.
5. „Construcția rețelelor de alimentare și canalizare cu reconstrucția
fîntînilor arteziene în satul Drochia, r-nul Drochia”, primăria s. Drochia.
6. „Restabilirea instalațiilor hidrotehnice și lucrări tehnice de remediere
prin defrișare și nivelare-modelare a terenurilor în hotarele
administrativ-teritoriale ale com. Zolotievca, r-nul Anenii Noi și com.
Baccelia, r-nul Căușeni”, Î.S. „Protecția Solurilor și Îmbunătățiri
Funciare”.
• Autorizaţii pentru emisia poluanţilor în atmosferă (AEPA) pentru 11
întreprinderi: BC ,,Moldova-Agroindbank” SA, Sucursala Călărași.
Efectuat:
• deplasare la examinare cazului efectuării lucrărilor de construcție
hidrotehnice în mun.Hîncești.
b) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) .
1.
2

3.

Resurse
umane
Financiară
Juridică

Numărul de personal - 298
• Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 21, 6 mii lei.
Au examinat:
• în comun cu Direcția metodologie, evaluarea riscurilor și planificarea
controalelor solicitarea Ministerul Economiei și Infrastructurii privind
întreprinderea unor acțiuni, delegarea persoanei responsabile de
gestionarea și monitorizarea procesului de elaborare și aprobare a listelor
de verificare pe domeniul de competență , fiind perfectat răspunsul în
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limitele competenței.
• în comun cu Secția Juridică a MADRM demersul avocatului Causnean,
fiind perfectat răspunsul în limitele competenței.
Au participat:
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul primăria s. Feștelița vs IES,
Institutul de Cercetări Silvice, dosar civil privind recunoașterea ilegalității
împădurii terenului agricol cu bonitatea 57 grad/ha și reîntoarcerea în
circuitul agricol a terenului, Judecătoria Ștefan Vodă, 29-10.2018.
Dispozitivul hotărîrii de respingere a cererii Primăriei Feștelița.
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Magla Angela vs IES, dosar
contravențional privind contestarea procesului-verbal și a deciziei
agentului constatator, Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, 31-10-2018.
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Istrate Sergiu vs AEC, dosar
contravențional privind contestarea procesului-verbal și a agentului
constatator, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, 29-10-2018.
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Sudacevschi Vasile vs IES, dosar
civil privind contestarea actului administrativ, Judecătoria Chișinău,
sediul Rîșcani, 29-10-2018.
Au perfectat:
• susțineri verbale pe dosarul civil Primăria Feștelița vs IES.
• acte procedurale pe dosarul Magla Angela vs IES.
Expertiza juridică:
• a fost coordonată emiterea a 20 acte administrative ale IPM cu asigurarea
legalităţii acestora.

1.

2. Planificarea activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu IPM pentru
săptămîna următoare.
Acţiuni
a) Activităţi cotidiene – conform Regulamentelor subdiviziunilor şi al IES.
şi măsuri
b) Activităţi cu planificare concretă:
- Examinarea petiţiilor cu ieşire pe teren.
- Elaborarea autorizaţiilor de folosinţă specială a apei.
- Verificarea rapoartelor săptămînale cu privire la controalele planificate şi
inopinate.
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Text standard despre profilul instituţiei (cuprinde informaţii care ajută la definirea contextului în
care respectiva organizaţie performează):
• Denumirea organizaţiei: Inspectoratul pentru Protecția Mediului
• Structura organizatorică, principalele divizii, subsidiare: AE Chişinău, AE Bălţi, AE Cahul,
UTA Găgăuzia, IE Anenii Noi, IE Basarabeasca, IE Briceni, IE Cantemir, IE Cimişlia,
IE Criuleni, IE Călăraşi, IE Căuşeni, IE Donduşeni, IE Drochia, IE Dubăsari, IE
Făleşti, IE Floreşti, IE Edineţ, IE Glodeni, IE Hînceşti, IE Ialoveni, IE Leova, IE
Nisporeni, IE Ocniţa, IE Orhei, IE Rezina, IE Rîşcani, IE Ştefan Vodă, IE Sîngerei, IE
Soroca, IE Străşeni, IE Şoldăneşti, IE Taraclia, IE Teleneşti, IE Ungheni.
• locaţia sediului principal, telefon, fax, email: Chişinău, str. Constantin Tănase 9; 226941,
226915, mediu@ipm.gov.md
• forma juridică de înregistrare, dacă există servicii prestate: Instituţie publică (prestează
servicii de mediu);
• mărimea organizaţiei, numărul angajaţilor: Instituţie desconcentrată în teritoriu; 298 angajaţi.

Gheorghe MANJERU,
Şeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului

Ex. D. Osipov
0-22-22-69-51

5

