MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 30.11.2018 până la 07.12.2018
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 176 acte de inspectare
Inspecto• au fost încheiate 95 procese-verbale: (art.109 al.2 – 1; art.109 al.3 –
rat.
1; art.110 al.2 – 1; art.114 al.1 – 6; art.114 al.2 – 2; art.114 al.3 – 5;
(Centru –
art.119 al.1 – 1; art. 116 al. 1 – 4; art.116 al.2 – 4; art.122 al.1 – 16;
Teritoriu
art.122 al.2 – 1; art.127 al.1 – 1; art.128 al.1 – 5; art. 128 al.2 – 12;
)
art. 135 – 1; art.137 – 2; art.142 al.1 – 1; art.142 al.2 – 4; art. 144 –
2; art. 149 – 1; art.154 al.1 – 22; art.154 al.10 – 1; art.156 – 1).
•
•

au fost prestate servicii contra plată în valoare de 21 094 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 101 897 lei.

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 22 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:
- 12 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 3 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 2 autorizații de folosință specială a apei.
•
•

S-a participat în lucru a 19 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 11 comisii de
recepţie finală a obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 34 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 30 noiembrie–07 decembrie, 2018 cancelaria Inspectoratului
pentru Protecția Mediului a înregistrat 80 de documente la intrare, dintre care
15 au parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului:
- 12 doc . direct prin curierul MADRM;
- 3 doc. prin poșta electronică.
În urma analizei documentelor parvenite la Inspectorat prin intermediul
Ministerului s-a stabilit că s-a primit spre examinare:
a) Petiţii – 2;
b) Demersuri – 13.
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului pentru
Protecția Mediului au fost perfectate 40 de scrisori, 10 dintre care în adresa
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
•

Au fost efectuate 55 raiduri antibraconaj, încheiate 37 procese-verbale
în cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 9 887 lei.
• au fost amplasate materiale pe site-ul IPM.

Examinat:
• și expertizat 6 (șase) dosare a produselor de uz fitosanitar înaintate spre
reomologare.
• și coordonat 1 (un) dosar cadastral cu privire la modificarea destinației
terenului.
• plângerea colectivă a locuitorilor s.Roșu, r-nul Cahul privind
incomoditățile de trai create la întreținerea/creșterea animalelor de către
Întreprinderea Individuală ,,Tataru Petru” în preajma blocurilor de
locuit.
• problemele abordate în cadrul întâlnirilor cu reprezentanții Guvernului
din data de 14.11.2018 în localitățile r-nului Drochia privind lipsa unui
sistem centralizat de gestionare a deșeurilor în localități, starea
deplorabilă a râului Cubolta și interdicția privind utilizarea apei din
,,Izvorul Mare” din s.Cotova în scopuri menajere.
• adresarea dnei Georgeta Carasiucenco referitor la depozitele de pesticide
inutilizabile și localizarea lor.
• plângerea Asociației Obștești ,,La Porțile Raiului” privind eventuala
catastrofă ecologică din r-nul Ștefan Vodă, neîntreprinderea măsurilor
de evacuare a deșeurilor municipale de la locuitorii localităților Tudora,
Crocmaz, Olănești și acțiunile presupuse negative asupra fluviului
Nistru în Zona Umedă de Importanță Internațională - Ramsar ,,Nistrul
de Jos”.
• solicitarea dlui Vitalie Lungu, Procuror în procuratura raionului Edineț
privind expunerea asupra existenței sau nu a încălcării legislației din
domeniu, urmare a acțiunilor care au fost realizate prin faptul extragerii
de către SRL ,,Vamilagro-Top” a substanțelor minerale de argilă.
• solicitarea dlui Gheorghe Caragia, Procuror în procuratura raionului
Nisporeni, în vederea executării conform competenței a Ordonanței de
depunere a constatării tehnico-științifice.
• adresarea dnei Victoria Ciorbă referitor la incomoditățile de trai cauzate
prin depozitarea deșeurilor în preajma sectorului locativ din s.Floreni, rnul Anenii-Noi.
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•

•

•

plângerea cet. Olesea Chelea privind depozitarea neautorizată a
deșeurilor pe terenul Administrației Publice Locale a s.Cociulia, r-nul
Cantemir, inclusiv deversarea apelor uzate de la gospodăriile din
sectorul indicat.
demersul privind eliberarea Avizului privind coordonarea amplasării și
proiectării obiectivului ,,Reconstrucția lacului de acumulare ,,Valea
Morilor”, tranșa VI-a care prevede reconstrucția scării de granit, a
lucrărilor suplimentare pentru construirea unei pante de acces pentru
persoanele cu mobilitate redusă, cărucioare și bicicliști”.
prin intermediul IPM Hîncești demersul cu referire la cauza penală nr.
2016200410 privind neglijența în serviciu săvârșită de peroane cu
funcție de răspundere din cadrul Primăriei satului Ciuciuleni, rl Hîncești

Participat:
• la seminarul ,,Cadrul Național al Serviciilor Climatice” organizat de
Banca Mondială.
• la dezbaterile publice finale a Proiectului ,,Reglementări tehnice privind
pretabilitatea solului și calitatea apelor pentru irigare” organizat de către
Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului ,,Nicolae
Dimo”.
Pregătit:
• informaţia cu privire la rezultatul raidurilor efectuate pe teritoriul
republicii.
• informaţia privind lucrările de înverzire a plaiului efectuate în toamna
anului 2018.
Expediat:
• răspuns la solicitarea Centrului Național Anticorupție cu privire la
evidența buteliilor de clor ce se află la stația de epurare din Soroca
amplasată în Țekinovka.
• răspuns la solicitarea Centrului Național Anticorupție pe marginea
constatărilor relevate în Raportul auditului performanței „Eficiența
gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către
întreprinderile ce prestează servicii de aprovizionare cu apă a
populației”, aprobat prin Hotărîrea Curții de Conturi nr. 43 din
22.09.2017.
• răspuns către MADRM referitor la măsurile întreprinse a recomandărilor
pe marginea problemelor identificate în Hotărîrea Curții de Conturi nr.
65 din 30.11.2017 „Privind Raportul auditului de mediu privind calitatea
aerului atmosferic în RM”.
• răspuns la demersul ÎM ,,Glass Container Prim” SA privind neclaritățile
ce țin de Avizul Expertizei Ecologice de Stat nr. 05-5-3260/258 din
04.03.2009.
• răspuns la solicitarea MADRM cu privire la problemele abordate în
cadrul întâlnirii reprezentanților Guvernului din 14.11.2018 în
localitățile rl Drochia.
Efectuat:
• un control inopinat (Legea 131) de către IPM Hîncești în comun cu
Direcția control gestionare deșeuri și substanțe chimice la întreprinderea
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SRL ,,,Garma Grup” privind săpăturile ilegale în procesul de construcții
a bazinelor de acumulare a dejecțiilor animaliere din localitatea
Fîrlădeni, rl Hîncești.
6.

Proceseverbale
de la
Centru

Încheiat:
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Rusu Vasile pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (3) Cod contravenţional al R
Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 3000 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Rotaru Anastasia pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (3) Cod contravenţional al R
Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 3000 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Cealca Vitalie pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (3) Cod contravenţional al R
Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 3000 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Russu Vlad pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (3) Cod contravenţional al R
Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 3000 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Cîrlig Lilia pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului piscicol, în temeiul art. 114, alin. (3) Cod contravenţional al R
Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 3000 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Jangă Emil 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. Mutilică Dionise 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 1500 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Perju Vasile 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 1500 lei.
Arma de vânătoare a fost ridicată.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Strătilă Anatolie 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. Guţenco Valentin 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. Tcacenco Valeriu 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.
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• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Formuzal Vitalii pentru
încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154, alin.
(1) Cod contravenţional al R Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în
mărime de 1000 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Vartic Ion pentru
încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154, alin.
(1) Cod contravenţional al R Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în
mărime de 1000 lei.
b) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central).
1.
2
3.

Resurse
umane
Finanțe

Numărul de personal - 291

Activitate
juridică
la Centru

Examinat:
• decizia Curții de Apel Comrat pe cauza civilă „Moldavschii Standart” vs
IES privind anularea actului administrativ, fiind în proces de elaborare
cererea de apel motivată.
• recursul depus la Curtea Supremă de Justiție de dl Sudacevschi Vasile
asupra Deciziei Curții de Apel Chișinău prin care a fost admis apelul
IES declarat asupra Hotărîrii jud. Chișinău (sed.Rîșcani), fiind în proces
de elaborare referința asupra Recursului.
• recursul depus la Curtea Supremă de Justiție de către ÎM „Zernoff” SRL
asupra Deciziei Curții de Apel Chișinău prin care a fost lăsată în
vigoarea Hotărîrea jud. Chișinău (sed. Buiucani), fiind în proces de
elaborare referința asupra Recursului.
• solicitarea dnei Parandiuc Svetlana privind executarea titlului executoriu
în baza Hotărîrii judecătoriei Bălți, fiind perfectat răspunsul în limitele
competenței.
• cererea ÎM „Servicii Publice Cimișlia” privind negocierea tranzacției de
mediere, fiind perfectat răspunsul în limitele competenței.

• Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 17, 5 mii lei.

Participat:
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul SA „Art-Vest” vs AEC, dosar
contravențional privind contestarea procesului-verbal cu privire la
contravenție și a deciziei agentului constatator, Judecătoria Chișinău,
sediul Rîșcani, 03-12-2018.
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Derevenco Irina vs Primăria
Chișinău, intervenient accesoriu AEC, dosar civil, contestarea actului
administrativ, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, 05-12-2018.
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul SRL „Spectrum Consgrup” vs
IES, dosar civil privind contestarea actului administrativ, Judecătoria
Chișinău, sediul Rîșcani, 05-12-2018.
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul SRL „Magic PC” vs AEC, dosar
contravențional privind contestarea procesului-verbal cu privire la
contravenție și a deciziei agentului constatator, Judecătoria
Chișinău, sediul Centru, 07-12-2018.
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Sudacevschi Vasile vs IES, dosar
civil privind contestarea actului administrativ, Judecătoria Chișinău,
sediul Rîșcani, 07-12-2018.
5

Perfectat:
• cererea de recurs la Curtea de Apel Chișinău asupra Hotărîrii
judecătoriei Chișinău (sed.Centru) pe dosarul civil privind cererea
înaintată de lichidatorul insolvabilității R.P.S.C. „Building Astrom” SRL
cu privire la validarea popririi față de terțul poprit Inspectoratul
Ecologic de Stat.
• demersul către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter
Personal privind unele aspecte privind aplicarea prevederilor Legii nr.
133 din 08.07.2011.
• demersul către Primăria mun.Chișinău referitor la unele aspecte ce
vizează procedura de examinare a cauzelor contravenționale în baza
art.116 Cod Contravențional (ocuparea ilicită a terenurilor).
• Proiectul de Lege privind modificarea Codului Contravențional, art. 119
alin.(4) referitor la expunerea exhaustivă în norma actului normativ a
noțiunii de fântână/sondă arteziană.
Expertizare juridică:
• a fost coordonată emiterea a circa 20 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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