MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 23.11.2018 până la 29.11.2018
Gheorghe MANJERU, şeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului;
tel: 226941; fax: 226915.
mediu@ipm.gov.md; str. Constantin Tănase, 9
Nr.

1.

Compo
nenta
I.

Material descriptiv

Activităţi de mediu ale direcţiilor, secţiilor specializate şi subdiviziunilor
teritoriale ale IPM.
a) Generalizarea activităţii subdiviziunilor teritoriale și specializate ale IPM
Realizări
totalizat- Realizări mai importante din activitatea de bază:
oare pe
• au fost încheiate 148 acte de inspectare
Inspecto• au fost încheiate 74 procese-verbale: ( art.109 al.2 – 1; art. 109 al.4
rat.
– 1; art.110 al.1 – 1; art.110 al.2 – 1; art. 112 al.1 – 1; art.114 al.1 –
(Centru –
6; art.114 al.2 – 1; art.119 al.1 – 1; art. 116 al. 1 – 1; art.122 al.1 –
Teritoriu
16; art. 128 al.2 – 3; art. 120 – 1; art. art.136 – 1; art.142 al.2 – 2;
)
art.147 – 1; art.154 al.1 – 32; art.154 al.10 – 3; art. 349 - 1).

•
•

au fost prestate servicii contra plată în valoare de 44 510 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 73 488 lei.

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 32 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:
- 20 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 9 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 3 autorizații de folosință specială a apei.
•
•

S-a participat în lucru a 14 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 3 comisii de
recepţie finală a obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 33 petiţii parvenite în
subdiviziunile IPM în formă de plîngeri şi semnale
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2.

Circuitul
informați
onal la
Centru

3.

Cazuri
relevante
Materiale
pe site-ul
IPM

4.

5.

Acţiuni şi
măsuri
curente
de mediu
a
subdivizi
unilor
specializa
te.

În perioada 23 -29 noiembrie, 2018 cancelaria Inspectoratului pentru
Protecția Mediului a înregistrat 57 de documente la intrare, dintre care 4 au
parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului:
- 3 doc . direct prin curierul MADRM;
- 1 doc. prin poșta electronică.
În urma analizei documentelor parvenite la Inspectorat prin intermediul
Ministerului s-a stabilit că s-a primit spre examinare:
a) Demersuri – 4.
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului pentru
Protecția Mediului au fost perfectate 18 de scrisori, 5 dintre care în adresa
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
•

Au fost efectuate 54 raiduri antibraconaj, încheiate 20 procese-verbale
în cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 13 120 lei.
• au fost amplasate materiale pe site-ul IPM.

Examinat:
• demersul parvenit din partea primăriei Batîr, rl Cimișlia privind
autorizarea tăierii de igienă rasă, fiind preconizată obţinerea unui volum
de 259,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător
• demersul parvenit din partea primăriei Bardar, rl Ialoveni privind
autorizarea tăierii de regenerare rasă, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 68,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător
• demersul parvenit din partea primăriei Lozova, rl Strășeni privind
autorizarea conservare rasă, fiind preconizată obţinerea unui volum de
275,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător
• demersul parvenit din partea primăriei Cobani, rl Glodeni privind
autorizarea tăierii conservare rasă, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 109,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător
• demersul parvenit din partea primăriei Onișcani, rl Călărași privind
autorizarea tăierii de conservare rasă, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 283,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător
• demersul parvenit din partea Agenției „Moldsilva” privind autorizarea
tăierii pomilor de crăciun.
• demersul parvenit din partea primăriei Țaul, rl Dondușeni privind
autorizarea tăierii de igienă, fiind preconizată obţinerea unui volum de
669,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător
• și expertizat 4 (patru) dosare a produselor de uz fitosanitar înaintate spre
reomologare.
• și coordonat 2 (două) dosare cadastrale cu privire la modificarea
destinației terenului.
• solicitarea Procuraturii raionului Edineț privitor la prezentarea copiilor
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•

•
•

•

autointificate a materialelor acumulate în cadrul controlului efectuat în
baza Deciziei de control nr.13-DC/IES-17 din 20.05.2017 la SRL
,,Vamilagro-Top”.
în limita competenţelor statuate interpelarea Agenției Naționale Pentru
Siguranța Alimentelor privind încălcarea regulilor de gestionare a
deșeurilor de ambalaj și altor tipuri de deșeuri pe terenurile adiacente
depozitelor administrate de către SRL ,,Monific Grup”, amplasate în
mun.Strășeni, str.A.Mateevici, 18.
în comun cu subdiviziunile teritoriale ale IPM s-a întocmit graficul
privind efectuarea controalelor la agenții economici ce activează în
domeniul extragerii resurselor minerale utile pentru anul 2019.
petiţia cet. Iuraşco Alexandru, Preşedintele Societăţii Vînătorilor şi
Pescarilor din Cahul parvenit prin intermediul Deputatului în
Parlamentul Republicii Moldova, dna Elena Bacalu cu privire la
deschiderea vânatului pe lacul natural de acumulare din preajma satului
Manta, raionul Cahul. Ca rezultat a fost dat răspuns.
demersul Asociatiei Obstesti ,,Portile Raiului” cu privire la eventuala
catastrofă ecologică şi alte actiuni presupuse negative asupra fluviului
Nistrului în Zona umedă de Importanţă Internaţională (ZUII) Ramsar
,,Nistru de jos”.

Pregătit:
• informaţia cu privire la rezultatul raidurilor efectuate pe teritoriul
republicii.
• informaţia privind rezultatele vânătorii la mistreţi efectuate pe teritoriul
republicii.
• Informație pentru raportul de audit al Curtii de Conturi privind
procedurile de control cu determinarea tipului, etapelor, criteriilor şi
rezultatele de control.
• informaţia cu privire la rezultatul raidurilor efectuate pe teritoriul
republicii.
• informaţia privind lucrările de înverzire a plaiului efectuate în toamna
anului 2018.
Efectuat:
• un control inopinat pe lacul de acumulare Costeşti-Stînca, raionul
Rîşcani. Ca rezultat au fost ridicate 5 plase.
• un control inopinat la întreprinderea ,,Trans Cargo Terminal” SRL
privind respectarea legislației ecologice în vigoare în procesul
tehnologic de extragere a resurselor minerale.
• un control inopinat la întreprinderea ,,Gramagrup” SRL, or.Hîncești.
• o deplasare în s.Floreni, r-nul Anenii Noi cu privire la examinarea
petiției referitor la incomoditățile de trai create din cauza
acțiunilor/inacțiunilor la exploatarea depozitului de deșeuri municipal
din localitate de către APL.
• o deplasare în r-nul Cahul, s.Giurgiulești privind respectarea legislației
ecologice în vigoare în procesul tehnologic de extragere a resurselor
minerale utile.
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6.

Proceseverbale
de la
Centru

Încheiat:
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Barbaroşie Cornel pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului piscicol în temeiul art. 114, 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. Gorodiscean Nicolae
pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi
protecţia fondului piscicol în temeiul art. 114, 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. Hîncu Ilie 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.

b) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central).
1.
2
3.

Resurse
umane
Finanțe

Numărul de personal - 291

Activitate
juridică
la Centru

Examinat:
• solicitarea MEI cu privire la aprobarea Regulamentului privind
organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a
Disputelor, fiind perfectat răspunsul în limitele competenței.
• încheierea executorului judecătoresc de remitere altui executor după
competența teritorială, urmează a fi perfectat răspunsul în limitele
competenței.
• nota informativă a Cancelariei de Stat privind elaborarea listelor de
verificare.
• cererea prealabilă a cet. Perederii Liudmila, Muhina Svetlana privind
accesul la informație, urmează a fi perfectat răspunsul în limitele
competenței.

• Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 12, 0 mii lei.

Participat:
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul SRL ,,Spectrum Consgrup” vs
IPM, dosar contravențional privind contestarea procesului-verbal cu
privire la contravenție și a deciziei agentului constatator, Judecătoria
Chișinău, sediul Rîșcani, 26-11-2018.
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul ,,Moldavian Auto Center” vs
AEC, dosar contravențional privind contestarea procesului-verbal,
Judecătoria Chișinău, sediul Centru, 27-11-2018.
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul ,,Building Astrom” SRL vs IES,
dosar de insolvabilitate, recuperarea popririlor, Judecătoria Chișinău,
sediul Centru, 28-11-2018.
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Jurja Nina vs IPM, IPM Strășeni,
dosar civil, recuperarea prejudiciului moral, Curtea de Apel
Chișinău, 29-11-2018.
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Perfectat:
• referința la cererea de chemare în judecată înaintată de AO
,,Comunitatea Evreiască”, AO ,,Viitorul Verde” vs IES privind anularea
Avizului Expertizei Ecologice.
• referința la cererea de chemare în judecată înaintată de SRL ,,Grand
OIL” vs Primăria Cimișlia, intervenient accesoriu IPM privind
recuperarea prejudiciului material.
• cerere de Apel la cauza civilă Jurja Nina către IPM privind recuperarea
prejudiciului moral.
• graficul controalelor planificate pentru anul 2019.
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 săptămâna următoare.
1.
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; nr. contact:
022 226941, 022 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
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