MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 08.12.2018 până la 14.12.2018
Gheorghe MANJERU, șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului;
tel: 226941; fax: 226915.
mediu@ipm.gov.md; str. Constantin Tănase, 9
Nr.

1.

Compo
nenta
I.

Material descriptiv

Activități de mediu ale direcțiilor, secțiilor specializate și subdiviziunilor
teritoriale ale IPM.
a) Generalizarea activității subdiviziunilor teritoriale și specializate ale IPM
Realizări
totalizat- Realizări mai importante din activitatea de bază:
oare pe
• au fost încheiate 185 acte de inspectare
Inspecto• au fost încheiate 125 procese-verbale: (art.95 al.2 – 1; art.109 al.3 –
rat.
; art.110 al.2 – 2; art.114 al.1 – 27; art.114 al.2 – 1; art.114 al.3 – 4;
(Centru –
art.119 al.1 – ; art. 116 al. 1 – ; art.116 al.2 – 5; art.120 – 1;art.122
Teritoriu
al.1 – 19; art.122 al.2 – 1; art.126 – 2 art.127 al.1 – 1; art.128 al.1 –
)
6; art. 128 al.2 – 3; art.132 – 2; art. 136 – 4; art.137 – 1; art.142
al.1 – 3; art.142 al.2 – 5; art. 144 – 2; art.147 – 5; art. 149 – 1;
art.154 al.1 – 25; art.154 al.10 – 1; art.156 – 1; art.181 – 2).
•
•

au fost prestate servicii contra plată în valoare de 22 749 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 136 000 lei.

În contextul campaniei de salubrizare a localităților în această
săptămînă au fost efectuate 15 raiduri de salubrizare în primării și
localități.
Alte activități au fost realizate în volum deplin pe măsura adresării
beneficiarilor sau petiționarilor fără întîrziere.
• În această perioadă s-au eliberat:
- 19 autorizații de tăiere a arborilor;
- 5 autorizații de degajare a substanțelor poluante în
atmosferă;
- 3 autorizații de folosință specială a apei.
•
•

S-a participat în lucru a 20 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor și în lucru a 14 comisii de
recepție finală a obiectivelor.
Au fost examinate și s-a răspuns la 32 petiții parvenite în
subdiviziunile IPM în formă de plîngeri și semnale
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2.

3.
4.

5.

Circuitul
informați
onal la
Centru

Cazuri
relevante
Materiale
pe site-ul
IPM
Acțiuni și
măsuri
curente
de mediu
a
subdivizi
unilor
specializa
te.

În perioada 08 decembrie–14 decembrie, 2018 cancelaria Inspectoratului
pentru Protecția Mediului a înregistrat 69 de documente la intrare, dintre care
10 au parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului:
- 9 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) Petiții – 3;
b) Demersuri – 7.
In această perioadă de către angajații Inspectoratului pentru Protecția
Mediului au fost perfectate 35 de scrisori, 11 dintre care în adresa Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
• Au fost efectuate 54 raiduri antibraconaj, încheiate 32 procese-verbale
în cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 16 439 lei.
• au fost amplasate materiale pe site-ul IPM.

Examinat:
• petiția Primarului satului Cioc-Maidan cu privire la unele încălcări a
legislației de mediu admise de cetățeanul Tomailî Victor, fost arendaș a
lacului aflat la balanța Primăriei Cioc-Maidan, raionul Comrat cu
numărul cadastral 9620107263. A fost dat răspuns;
• solicitarea doamnei Para Elena privind poluarea aerului de la cazangeria
proprie a vecinului din str. M. Eminescu, 29/2, ap.15, or. Vatra, mun.
Chișinău;
• solicitarea Avocatului Paciurca Iulian privind prezentarea actelor
permisive pentru obținerea autorizației de emisie și care este organul
emitent;
• și prezentat răspuns la solicitarea MADRM cu privire la problemele
abordate în cadrul întâlnirii reprezentanților Guvernului din 23.11.2018
în localitățile raionului Cahul privind lipsa unui sistem centralizat de
gestionare a deșeurilor în localități.
• și expertizate 6 (șase) dosare a produselor de uz fitosanitar înaintate spre
reomologare;
• în limita competențelor, plângerea dnei Elena Ștefirță adresată in numele
locatarilor blocului de locuit amplasat în str.Melestiu, 26/6,
mun.Chișinău cu privire la ilegalitatea strămutării platformei pentru
colectarea deșeurilor municipale din locația existentă în imediata
apropiere a Parcului ,,Valea Trandafirilor”, în perimetrul blocurilor
locative din str.Melestiu, 26/6 și str.Melestiu, 22/2 de către SRL
,,Basconslux” cu susținerea conducerii ACC nr.55/583;
• în limita competențelor, problemele abordate în cadrul întâlnirilor cu
reprezentanții Guvernului din data de 23.11.2018 în localitățile r-nului
Cahul privind lipsa unui sistem centralizat de gestionare a deșeurilor în
localități (prin instalarea tomberoanelor la fiecare gospodărie),
neachitarea taxei de salubrizare de către un agent economic, starea
deplorabilă a râului Salcia Mică ce tranzitează s.Lopățica;
• în limita competențelor, cererea dlui Mihail Diaconov privind
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preconizarea amplasării unui poligon nou pentru depozitarea deșeurilor
municipale în s.Cărpineni, r-nul Hîncești;
în limita competențelor, problema abordată de către Agenția Națională
pentru Siguranța Alimentelor ce ține de expunerea condițiilor cu privire
la procedura de colectare și reciclare a ambalajelor toxice, rezultate din
utilizarea produselor de uz fitosanitar;
în limita competențelor, problema abordată în cadrul vizitelor efectuate
în raionul Cahul la data de 23.11.2018 de către membrii Guvernului,
privind curmarea extragerilor ilegale din cariera de nisip formată în
extravilanul s.Chiosilia Mare, r-nul Cahul;
în limita competențelor, problema abordată în cadrul vizitelor efectuate
în raionul Cahul la data de 23.11.2018 de către membrii Guvernului,
privind întreprinderea măsurilor de stopare a proceselor geologice
periculoase (alunecărilor de teren) din s.Andrușul de Sus, r-nul Cahul;
în limita competențelor, demersul dnei Elena Hrenova, Deputat în
Parlamentul Republicii Moldova referitor la ocuparea ilegală a unui lot
de teren aflat în proprietatea publică municipală adiacent terenului cu nr.
cadastral 0100516665 din str.E.Coca, 7 mun.Chișinău;
și publicat articolul ,,Un pas pentru un viitor fără Deșeuri din
Echipamente Electrice și Electronice (DEEE)”;
demersul parvenit din partea primăriei Ivancea, r. Orhei privind
autorizarea tăierii de igienă.
A fost eliberată autorizația de tăiere corespunzător;
demersul parvenit din partea primăriei Grigoreuca, r. Sîngerei privind
autorizarea tăierii de igienă, fiind preconizată obținerea unui volum de
126,0 m3 masă lemnoasă.
A fost eliberată autorizația de tăiere corespunzător ;
demersul parvenit din partea primăriei Danu, r. Glodeni privind
autorizarea tăierii de regenerare rasă, fiind preconizată obținerea unui
volum de 93,0 m3 masă lemnoasă.
A fost eliberată autorizația de tăiere corespunzător;
demersul parvenit din partea primăriei Doina, r.Cahul privind
autorizarea tăierii de igienă rasă, fiind preconizată obținerea unui
volum de 114,58,0 m3 masă lemnoasă.
A fost eliberată autorizația de tăiere corespunzător;
demersul parvenit din partea Î.M. „Spații Verzi - Vadul lui Vodă”
privind autorizarea tăierii de igienă, fiind preconizată obținerea unui
volum de 13,6 m3 masă lemnoasă.
A fost eliberată autorizația de tăiere corespunzător;
demersul parvenit din partea primăriei Manta, r. Cahul privind
autorizarea tăierii de conservare rasă, fiind preconizată obținerea unui
volum de 208,0 m3 masă lemnoasă.
A fost eliberată autorizația de tăiere corespunzător;
demersul parvenit din partea primăriei Vorniceni, r. Strășeni privind
autorizarea tăierii de conservare rasă, fiind preconizată obținerea unui
volum de 208,0 m3 masă lemnoasă.
A fost eliberată autorizația de tăiere corespunzător.

Participat:
• la ședința comună privind semnarea acordului bilateral de conlucrare
între Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Poliția de Frontieră;
3

•
•
6.

Proceseverbale
de la
Centru

•
•
•

la ședință de lucru convocată de către Ministerul Agriculturii Dezvoltării
Regionale și Mediului cu privire la evidența buteliilor de clor ce se află
la stația de epurare din Soroca amplasată în Țekinovka (Ucraina);
la ședința Comitetului de Supraveghere a Strategiei Naționale de
Implicare privind soluționarea problemelor pământului în parteneriat cu
Asociația ,,Bios Internațional Land Coalition”, ediția I;
la ședința Comitetului de Supraveghere a Strategiei Naționale de
Implicare privind soluționarea problemelor pământului în parteneriat cu
Asociația ,,Bios Internațional Land Coalition”, ediția II;
la emisiunea ,,Știri”, Publika TV cu tematica ,,Reciclarea DEE-urilor în
Republica Moldova”;
la emisiunea ,,Apropo” - „Vocea Basarabiei – TV”, cu tematica
,,Problema gestionării deșeurilor în Republica Moldova”.

Pregătit:
• informația cu privire la rezultatul raidurilor efectuate pe teritoriul
republicii;
• informația privind rezultatele vânătorii la mistreți efectuată pe
teritoriul republicii;
Expediat:
• solicitări în adresa S.A ,,Lukoil Moldova”, Întreprinderea de Stat „Calea
Ferată a Moldovei” și S.R.L. „Chișinău-Gaz” în vederea determinării
volumului de substanțe nocive emise în aerul atmosferic pentru a fi
incluse în raportul anual.
Efectuat:
• deplasarea în s.Floreni și s.Ruseni, r-nul Anenii Noi cu scopul
examinării petiției Întovărășirii Pomicole ,,Luminița” privind arderea
deșeurilor pe terenul administrat de către SA ,,Avicola Floreni” și petiția
dnei Bejenari Elena, locuitoarea s.Ruseni, privind incomoditățile de trai
create de către vecină prin depozitarea deșeurilor vegetale;
• mai multe controale ecologice cu ieșire la fața locului și s-a întocmit
două acte de inspectare.
Încheiat:
• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Gogu Vasile, pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și protecția
fondului cinegetic în temeiul art.128, alin.(2), Cod contravențional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 3000 lei.
Arma de vânătoare a fost ridicată.
• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Grossu Vladimir pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și protecția
fondului cinegetic în temeiul art.128, alin.(2), Cod contravențional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1500 lei.
Arma de vânătoare a fost ridicată;
• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Țurcan Vasile pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și protecția
fondului cinegetic în temeiul art.128, alin.(1), Cod contravențional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1500 lei;
• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Reabenichi Vladimir
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pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și
protecția fondului cinegetic în temeiul art.128,
alin.(1), Cod
contravențional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1000 lei;
un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Budei Ion pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și protecția
fondului cinegetic în temeiul art.128, alin.(1), Cod contravențional,
fiindu-i aplicată amendă în mărime de 1000 lei;
un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Cnîșov Maxim pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și protecția
fondului cinegetic în temeiul art.128, alin.(1), Cod contravențional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 600 lei;
un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Doloșcan Iulita pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și protecția
fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (3), Cod contravențional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 3000 lei;
un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Melnic Eduard pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și protecția
fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (3), Cod contravențional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 3000 lei;
un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Baciu Radu pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și protecția
fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (3), Cod contravențional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 3000 lei;
un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Bulat Iurii pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și protecția
fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (3), Cod contravențional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 3000 lei;
un proces-verbal cu privire la contravenție pădurarului cantonului
silvic nr. 4 al ocolului silvic „Criuleni” al Întreprinderii pentru
Silvicultură „Chișinău” Orlovschii David Gheorghe pentru Încălcarea
regulilor sanitare în păduri, spații verzi, grădini publice, rezervații și
ocoale silvice în temeiul art.136, Cod contravențional, fiindu-i aplicată
o amendă în mărime de 600 lei.
Prejudiciul cauzat mediului constituie 453,6 lei;
un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Dănăuță Ion pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și protecția
fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (1), Cod contravențional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 600 lei.
Prejudiciul cauzat mediului constituie 200 lei;
un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Tihon Victor pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și protecția
fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (1), Cod contravențional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 600 lei;
un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Eni Anatole pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și protecția
fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (1), Cod contravențional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 600 lei.
Prejudiciul cauzat mediului constituie 100 lei;
un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Ursu Leonid pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și protecția
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fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (1), Cod contravențional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 500 lei;
un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Mirtohin Vitalie pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și protecția
fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (1), Cod contravențional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 600 lei.
Ridicată o plasă cu lungimea de 35 m;
un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Pînzari Viorel pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind tăierea ilegală sau
vătămarea arborilor și arbuștilor în temeiul art. 122, alin. (1), Cod
contravențional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1500 lei,
fiind cauzat mediului un prejudiciu din sumă totală de 3373,2 lei;
un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Pînzari Efim pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind tăierea ilegală sau
vătămarea arborilor și arbuștilor în temeiul art. 122, alin. (1), Cod
contravențional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1500 lei.

b) Probleme de asistență și dezvoltare. (Aparatul Central).
1.
2
3.

Resurse
umane
Finanțe

Numărul de personal - 291

Activitate
juridică
la Centru

Examinat:
• Solicitarea avocatului Demenciuc Roman privind prezentarea
informației referitoare la sancționarea agenților economici SRL
”Cufigor” și SRL ”Prim Companie”, fiind perfectat răspunsul în
limitele competenței.
• Nota informativă a Cancelariei de Stat privind elaborarea listelor de
verificare.
• Cererea prealabilă a Perederii Liudmila și Muhina Svetlana privind
accesul la informație, urmează a fi perfectat răspunsul în limitele
competenței.

• Veniturile pentru săptămâna curentă constituie – 19, 2 mii lei.

Participat:
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul „Art Vest” SA vs IPM, dosar
contravențional privind contestarea procesului-verbal cu privire la
contravenție și a deciziei agentului constatator, Judecătoria Chișinău,
sediul Rîșcani,
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Istrate Sergiu vs IPM Chișinău,
dosar contravențional privind contestarea procesului verbal, Judecătoria
Chișinău, sediul Centru, 11-12-2018.
Perfectat:
• Referință la Curtea Supremă de Justiție pe cauza civilă Sudacevsci
Vasile vs IPM privind achitarea prejudiciului moral.
• Referință Curtea Supremă de Justiție pe cauza civilă SRL „Zernoff” vs
IPM privind anularea actului administrativ.
• Cerere de Recurs la Curtea Supremă de Justiție pe cauza civilă
Maldavschii Standart către IPM privind anularea actului administrativ.
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• repetat graficul controalelor planificate pentru anul 2019 ;
• scrisoarea de motivare adresată Cancelariei de Stat pentru modificarea
graficului controalelor în 2019 prezentate de către Inspectoratul pentru
Protecția Mediului.
• modelul de contracte pentru prestarea serviciilor de către IPM.
• Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu
privire la aprobarea Listelor de verificare în domeniul de competență a
Inspectoratului pentru Protecția Mediului;
Au fost definitivate Listele de verificare în domeniul de competență a
Inspectoratului pentru Protecția Mediului, după cum urmează:
1) Lista de Verificare privind gestionarea Deșeurilor, Substanțelor
Chimice
2) Lista de Verificare privind Protecția Subsolului
3) Lista de Verificare privind protecția Florei, Ariilor naturale
4) Lista de Verificare privind Protecția Subsolului
5) Lista de Verificare privind Protecția Aerului Atmosferic
6) Lista de Verificare privind Protecția Resurselor Acvatice
7) Lista de Verificare privind Protecția Resurselor Funciare
8) Lista de Verificare privind Protecția Resurselor Piscicole
9) Lista de Verificare privind Protecția Spațiilor Verzi
10) Lista de Verificare privind Protecția Biodiversității și Resurselor
Cinegetice
11) Lista de Verificare în domeniul Siguranței Ocupaționale
Expertizare juridică:
• a fost coordonată emiterea a circa 25 acte administrative ale IPM cu
asigurarea legalității acestora.

1.

2. Planificarea orientativă a activităților direcțiilor și secțiilor și celor comune cu
IPM teritoriale pentru săptămâna următoare.
Acțiuni și
măsuri
a. Activități cotidiene – conform Regulamentelor subdiviziunilor și al IPM.
(ieșiri pe
b. Activități cu planificare concretă:
teren,
c. Examinarea petițiilor cu ieșire pe teren.
raiduri
d. Indicațiile factorilor de decizie parvenite pe parcursul săptămânii.
operative,
etc.)

7

Text standard despre profilul instituției (cuprinde informații care ajută la definirea contextului în
care respectiva organizație performează):
• Denumirea organizației: Inspectoratul pentru Protecția Mediului
• Structura organizatorică, principalele divizii subsidiare: IPM Chișinău, Bălți, Cahul, UTA
Găgăuzia, Anenii Noi, Basarabeasca, Briceni, Cantemir, Cimișlia, Criuleni, Călărași,
Căușeni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Fălești, Florești, Edineț, Glodeni, Hîncești,
Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnița, Orhei, Rezina, Rîșcani, Ștefan Vodă, Sîngerei,
Soroca, Strășeni, Șoldănești, Taraclia, Telenești, Ungheni.
• locația sediului principal, telefon, fax, email: Chișinău, str. Constantin Tănase, 9; nr. contact:
022 226941, 022 226915, mediu@ipm.gov.md
• forma juridică de înregistrare, dacă există servicii prestate: Instituție publică (prestează
servicii de mediu);
• mărimea organizației, numărul angajaților: Instituție desconcentrată în teritoriu; 291 angajați.

Gheorghe MANJERU,
Șeful Inspectoratului

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