MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 16.11.2018 până la 22.11.2018
Gheorghe MANJERU, şeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului;
tel: 226941; fax: 226915.
mediu@ipm.gov.md; str. Constantin Tănase, 9
Nr.

1.

Compo
nenta

Material descriptiv

I. Activităţi de mediu ale direcţiilor, secţiilor specializate şi subdiviziunilor
teritoriale ale IPM.
a) Generalizarea activităţii subdiviziunilor teritoriale și specializate ale IPM
Realizări
totalizatRealizări mai importante din activitatea de bază:
oare
pe
• au fost încheiate 167 acte de inspectare
Inspecto• au fost încheiate 78 procese-verbale: ( art.109 al.1 – 1; art.109 al.2
rat.
– 1; art.109 al.4 – 2; art.111 – 1; art.110 al.1 – 2; art.110 al.2 – 1;
(Centru –
art.114 al.1 – 4; art.114 al.2 – 2; art.117 al.2 – 1; art.119 al.11 – 1;
Teritoriu)
art.115 al.3 – 1; art.116 al.2 – 2; art.122 al.1 – 8; art.122 al.2 – 6;
art.128 al.1 – 7; art. 128 al.2 – 3; art.137 al. 1 – 3; art.142 al.1 – 1;
art.142 al.2 – 5; art.147 – 2; art.154 al.1 – 22; art.156 – 1; art. 95 al.
1 – 1).
•
•

au fost prestate servicii contra plată în valoare de 21 025 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 95 800 lei.

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 23 raiduri de salubrizare în primării şi
localităţi.
Alte activităţi au fost realizate în volum deplin pe măsura adresării
beneficiarilor sau petiţionarilor fără întîrziere.
• În această perioadă s-au eliberat:
- 17 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 18 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
•
•

S-a participat în lucru a 31 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 7 comisii de
recepţie finală a obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 36 petiţii parvenite în
subdiviziunile IPM în formă de plîngeri şi semnale
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2.

Circuitul
informațio
- nal la
Centru

3.

Cazuri
relevante
Materiale
pe site-ul
IPM

4.

5.

Acţiuni şi
măsuri
curente
de mediu a
subdiviziu
nilor
specializat
e.

În perioada 16-22 noiembrie, 2018 cancelaria Inspectoratului pentru
Protecția Mediului a înregistrat 51 de documente la intrare, dintre care 13 au
parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului:
- 12 doc . direct prin curierul MADRM;
- 1 doc. prin poșta electronică.
În urma analizei documentelor parvenite la Inspectorat prin intermediul
Ministerului Mediului s-a stabilit că s-a primit spre examinare:
a) Petiţii – 1;
b) Demersuri – 12.
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului Ecologic de
Stat au fost perfectate 28 de scrisori, 12 dintre care în adresa Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
•

Au fost efectuate 53 raiduri antibraconaj, încheiate 15 procese-verbale
în cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 216 791 lei.
• au fost amplasate materiale pe site-ul IPM.

Examinat:
• expertizat 6 (șase) dosare a produselor de uz fitosanitar înaintate spre
reomologare.
• și coordonat 2 (două) dosare cadastrale cu privire la modificarea
destinației terenului.
• cererea dlui Vladimir Medvedev, administrator-interimar al ÎS ,,Portul
Fluvial Ungheni” privitor la intenția demarării lucrărilor de adâncire și
ranfluare a navelor în acvatoriul debarcaderului Semeni.
• adresarea dlui Ion Calancea, locuitor al mun.Chișinău, bd.Grigore Vieru,
14, ap.41 privind legalitatea amplasării tomberoanelor pentru
depozitarea selectivă a deșeurilor de plastic, sticlă și hîrtie în zona
blocurilor locative din str.Suveranității și str.Victoriei din s.Bulboaca, rl
Anenii Noi și referitor la deciziile Inspecției pentru Protecția Mediului
Anenii Noi în vederea soluționării problemei în cauză.
• la indicația Guvernului Republicii Moldova nr.02-02-9097-EP cazurile
de depistare a cadavrelor de porci din s.Cinișeuți, r-nul Rezina.
• problema abordată în cadrul întâlnirilor cu Guvernul din data de
02.11.2018 în localitățile r-nului Sîngerei privind depozitarea deșeurilor
de la procesarea porumbului, necesitatea curățirii și amenajării lacului
de acumulare de pe râul Cubolta, mirosul insuportabil de la Fabrica de
alcool ca rezultat al eliminării și depozitării deșeurilor de producție.
• problema abordată în cadrul întâlnirilor cu Guvernul la 29.10.2018 în
localitățile rlui Anenii Noi, privind depozitarea deșeurilor municipale în
amplasamente autorizate, starea gunoiștilor, precum și expunerea
aspectelor privind lipsa serviciului de salubrizare eficient.
• plângerea parvenită de la șeful ocolului silvic Sculeni cu privire la
tăierea ilicită a 67 arbori, fiind sustras ilegal un volum de 39,229 m3
masă lemnoasă, prejudiciul cauzat mediului constituie 5880,6 lei.
• solicitarea dnei Vartic Anastasia privind depozitarea prafului de granit
ca rezultat al reparației drumului din sat. Zăicana, r-nul Criuleni.
• solicitarea Curții de Conturi cu referire la asigurarea executării cerinţelor
punctelor 2.2.3. şi 2.2.4 (starea sondelor arteziene) formulate în Raportul
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de audit aprobat prin Hotărârea Curţii de Conturi nr. 43 din 22
septembrie, 2017.
• petiţia dlui Alexandru Lebedev privind soluţionarea problemei privind
numărul mare de câini fără stăpân de pe străzile municipiului Cahul.
A fost dat răspuns.
Participat:
• la ședinţa privind poluarea râului Nistru în sat.Tudora, Palanca, r-nul
Ştefan Vodă.
Pregătit:
• informaţia cu privire la rezultatul partidelor de vânătoare la mistreţi
efectuate pe teritoriul Țării.
• listele agenţilor economici supuși controlului de stat la compartimentul
protecţia biodiversităţii.
Efectuat:
• un control inopinat pe lacul de acumulare Ghidighici.
Au fost ridicate 7 plase.
6.

Proceseverbale de
la Centru

Încheiat:
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Bulat E. pentru
încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, de
transportare și de export al lemnului, art. 142, alin. (2), Cod
contravenţional al R Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de
600 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Căruntul S. pentru
încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, de
transportare și de export al lemnului, art. 142, alin. (2), Cod
contravenţional al R Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de
600 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Gaber Gheorghe,
pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi
protecţia fondului cinegetic în temeiul art. 128, alin. (2) Cod
contravenţional al R Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime
de 3000 lei. Arma de vânătoare a fost ridicată.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Cornici Ion pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului cinegetic, în temeiul art. 128, alin. (1), Cod contravenţional al
R Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 600 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Moscovici Sergiu pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului cinegetic în temeiul art. 128, alin. (1), Cod contravenţional al R
Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1500 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Peapjă Ion pentru tăierea
ilegală sau vătămarea arborilor și arbuștilor în temeiul art. 122, alin.
(1), Cod contravenţional al R Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în
mărime de 600 lei. Prejudiciul cauzat mediului - 48,6 lei. Masa
lemnoasă cu un volum de 1,0 metru ster lemn de foc, specii tari a fost
transmisă la primărie.
b) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) .
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1.
2
3.

Resurse
umane
Finanțe

Numărul de personal - 291
• Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 25, 5 mii lei.

Activitate
Examinat:
juridică la
• solicitarea Consiliului Concurenței privind prezentarea informației cu
Centru
privire la drepturile exclusive, fiind perfectat răspunsul în limitele
competenței.
• solicitarea Ministerului Economiei și Infrastructurii privind perfectarea
listelor de verificare pe domeniu și graficul controalelor planificate
pentru anul 2019, fiind perfectat răspunsul în limitele competenței.
• solicitarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
privind listele de verificare, fiind perfectat răspunsul în limitele
competenței.
• solicitarea dl Iurie Madan privind prezentarea informației, fiind
perfectat răspunsul în limitele competenței.
• cererea avocatului Valeriu Caușnean privind prezentarea informației,
fiind perfectat răspunsul în limitele competenței.
• solicitarea Inspectoratului de Poliție Ciocana privind examinarea cauzei
la fața locului cu privire la terenul din str. Milescu Spătaru, 2 și
constatarea legalității utilizării terenului menționat, fiind perfectat
răspunsul în limitele competenței.
• și prezentat informații referitor la realizarea unor acțiuni ce țin de
competența Inspectoratului pentru Protecția Mediului în cadrul
implementării planului de activitate a Guvernului pentru anii 2016-2018.
Participat:
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul SRL „Magic PC” vs AEC, dosar
contravențional privind contestarea procesului-verbal, Judecătoria
Chișinău, sediul Centru, 19-11-2018.
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Primarul com. Stăuceni vs IES,
AEC, dosar civil, contestarea actului administrativ - act de control și
prescripții, Curtea de Apel Chișinău, 20-11-2018.
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul AO ,,Viitorul Verde” vs
Inspectoratul Ecologic de Stat, contestarea actului administrativ,
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, 20-11-2018.
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul SRL ,,Inamstro” vs AEC, IES,
dosar contravențional, contestarea procesului-verbal, Curtea de Apel
Chișinău, 21-11-2018.
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Magla Angela vs IES, contestarea
procesului-verbal cu privire la contravenție și a deciziei agentului
constatator, Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, 21-11-2018.
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Costru Gheorghe vs AEC, dosar
contravențional privind contestarea procesului-verbal, Judecătoria
Chișinău, sediul Centru, 22-11-2018.
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Scurtu Vasilisa vs AE Cahul, IES,
civil, recuperarea prejudiciului material și moral, Judecătoria Cahul,
sediul Central, 22-09-2018.
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul ,,Spectrum Consgrup” vs IES,
dosar civil, contestarea actului administrativ-act de control, Judecătoria
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Chișinău, sediul Rîșcani, 22-11-2018.
Perfectat:
• referința și cererea de succesiune la Judecătoria Cahul pe dosarul civil
Scurtu Vasilisa vs IES, Agenția ecologică Cahul.
• acte procedurale pe dosarul civil Primăria Stăuceni vs Agenția ecologică
Chișinău.
Expertizare juridică:
• a fost coordonată emiterea a circa 25 acte administrative ale IPM cu
asigurarea legalităţii acestora.
2. Planificarea orientativă a activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu
IPM teritoriale pentru săptămîna următoare.
I.
Acţiuni şi
măsuri
a. Activităţi cotidiene – conform Regulamentelor subdiviziunilor şi al IPM.
(ieșiri
pe
b. Activităţi cu planificare concretă:
teren,
c. Examinarea petiţiilor cu ieşire pe teren.
raiduri
d. Indicațiile factorilor de decizie parvenite pe parcursul săptămânii.
operative,
etc.)
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: IPM Chişinău, Bălţi, Cahul, UTA
Găgăuzia, Anenii Noi, Basarabeasca, Briceni, Cantemir, Cimişlia, Criuleni, Călăraşi,
Căuşeni, Donduşeni, Drochia, Dubăsari, Făleşti, Floreşti, Edineţ, Glodeni, Hînceşti,
Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocniţa, Orhei, Rezina, Rîşcani, Ştefan Vodă, Sîngerei,
Soroca, Străşeni, Şoldăneşti, Taraclia, Teleneşti, 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; 291 angajaţi.

Gheorghe MANJERU,
Şeful Inspectoratului

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

5

