MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 15.12.2018 până la 20.12.2018
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 174 acte de inspectare
Inspecto• au fost încheiate 105 procese-verbale: (art.111 – 1; art.110 al.1 – 2;
rat.
art.112 – 2; art.113 al.5 – 1; art.114 al.1 – 8; art.114 al.2 – 4; art.115
(Centru –
al.1 – 2; art. 116 al. 1 – 1; art.116 al.2 – 1; art.122 al.1 – 21; art.122
Teritoriu
al.2 – 1; art.127 al.1 – 4; art.128 al.1 – 16; art. 128 al.2 – 3; art. 135
)
– 1; art.142 al.1 – 3; art.142 al.2 – 3; art.144 – 1; art.147 – 11; art.
art.154 al.1 – 16; art.181 – 2; art.182 - 1).
•
•

au fost prestate servicii contra plată în valoare de 25 486 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 131 850 lei.

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 11 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:
- 15 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 8 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 1 autorizație pentru folosință specială a apei.
•
•

S-a participat în lucru a 19 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 13 comisii de
recepţie finală a obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 36 petiţii parvenite în
subdiviziunile IPM în formă de plângeri 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 15-20 decembrie, 2018 cancelaria Inspectoratului pentru
Protecția Mediului a înregistrat 37 de documente la intrare, dintre care 9 au
parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului:
- 9 doc . direct prin curierul MADRM;
În urma analizei documentelor parvenite la Inspectorat prin intermediul
Ministerului s-a stabilit că s-a primit spre examinare:
a) Petiţii – 3;
b) Demersuri – 6.
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului pentru
Protecția Mediului au fost perfectate 44 de scrisori, 6 dintre care în adresa
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
•

Au fost efectuate 63 raiduri antibraconaj, încheiate 36 procese-verbale în
cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 28 542 lei.
• au fost amplasate materiale pe site-ul IPM.

Examinat:
• și expertizat 8 (opt) dosare a produselor de uz fitosanitar înaintate spre
reomologare.
• și coordonat 2 (două) dosare cadastrale cu privire la modificarea
destinației terenului.
• solicitarea Inspecției pentru Protecția mediului Cimișlia privind
delegarea unui specialist pentru prelevarea probelor de sol din cadrul
Centrului de Investigația.
• plângerea dnei Elena Bejenar, locuitoarea s.Ruseni, r-nul Anenii Noi
privind situația de conflict între vecini, incomoditățile create prin
depozitarea materialelor de construcție pe drumul de acces în localitate,
depozitarea deșeurilor de băligar de către cet. N.Nicoara în gospodăria
sa proprietate privată și referitor la acțiunile/inacțiunile întreprinse de
către inspectorul Inspecției Pentru Protecția Mediului Anenii Noi (IPM
Anenii Noi) la examinarea cazului dat.
• solicitarea dlui Mihai Uglea, Procuror în secția investigarea fraudelor
contra mediului și intereselor politice a Procuraturi Generale privind
prezentarea copiei Actului de control nr.7-DC/IES-17 din 12.07.2017,
inițiat la SRL ,,Expertlab”.
• solicitarea dlui Ghenadie Pîrlii, Procuror-Șef al Secției investigarea
fraudelor contra mediului și intereselor politice a Procuraturii Generale,
privind prezentarea opiniei asupra existenței/lipsei încălcărilor legislației
privitor la faptul construcției bazinelor de acumulare pe teritoriul
mun.Hîncești de către SRL ,,Grama-Grup”.
• solicitarea dlui Nicolae Geru, Procuror-Șef al Procuraturii raionului
Dubăsari privind prezentarea procesului-verbal de consemnare a opiniei
organului de control pe cazul extragerii nisip-prundișului pentru
construcții în limitele zăcământului de nisip-prundiș ,,Ohrincea” (partea
de Est), situat la 0,5 km Est de s.Ohrincea, r-nul Criuleni.
• adresarea Direcției politici de management al deșeurilor și substanțelor
chimice din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului privind desemnarea inspectorilor de mediu pentru participarea
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•
•
•
•
•
•

la Ședința Comisiei Regionale în Sectorul Managementul Deșeurilor
Solide din Regiunea de Dezvoltare Nord.
solicitarea primarului s. Speia, Vitalie Coteţ privind transmiterea
bunurilor sistemului de irigare, proprietate a statului, aflat în gestiunea
economică a Î.S. Firma Agricolă ,,Serele Moldovei”.
interpelarea Centrului Național Anticoruptie al R Moldova care are ca
obiect inspectarea modului de folosință a apei de către un grup de
persoane fizice și agenți economici, comuna Cosăuți, rl Soroca.
petiția doamnei Ghieş Antonina adresată MADRM privind poluarea
aerului atmosferic de la parcarea neregulamentar a vehiculelor în str.
Alecu Russo, 63/2, mun. Chişinău.
petiţia doamnei Olga Daalî privind depunerea prafului în rezultatul
reparaţiei drumului din s. Burlăceni, rl Cahul.
solicitarea primăriei mun. Chişinău referitor la concentraţiile de fon a
poluanţilor atmosferici.
solicitarea Inspectoratului de Poliţie Ştefan Vodă cu privire la activitatea
fabricilor de vin amplasate în s. Talmaza şi s. Răscăieţi, raionul Ştefan
Vodă.

Participat:
• la ședința Consiliului Republican Interdepartamental pentru aprobarea
produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților.
Pregătit:
• și totalizat informația cu privire la starea carierelor abandonate, precum
și exploatarea neautorizată a substanțelor minerale utile din teritoriu.
• informaţia cu privire la rezultatul raidurilor efectuate pe teritoriul
republicii.
• și sistematizat informaţia privind rezultatele vânătorii la mistreţi
efectuate pe teritoriul republicii (68 mistreți vânați).
Expediat:
• spre examinare solicitarea Inspecției pentru Protecția mediului Cimișlia
privind delegarea unui specialist pentru prelevarea probelor de sol din
cadrul Centrului de Investigație.
6.

Proceseverbale
de la
Centru

Încheiat:
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Gorea Oleg pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului cinegetic în temeiul art.128, alin.(1), Cod contravenţional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 600 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Rogojină Victor pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului cinegetic în temeiul art.128, alin.(1), Cod contravenţional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 600 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Isac Ghenadie pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului cinegetic în temeiul art.128, alin.(1), Cod contravenţional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 600 lei.
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• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Prepeliţa Igor pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului cinegetic în temeiul art.128, alin.(1), Cod contravenţional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1500 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Vieri Cristian pentru
tăierea ilegală a arborilor în temeiul art. 122, alin. (1), Cod
contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1200 lei.
Prejudiciul cauzat – 1818,6.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Şonţu Alexandru pentru
tăierea ilegală a arborilor în temeiul art. 122, alin. (1), Cod
contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1500 lei.
Prejudiciul cauzat – 324,0.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Albu Dumitru pentru
tăierea ilegală a arborilor în temeiul art. 122, alin. (1), Cod
contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1500 lei.
Prejudiciul cauzat – 450,0.
b) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central).
1.
2
3.

Resurse
umane
Finanțe

Numărul de personal - 291

Activitate
juridică
la Centru

Examinat:
• plângerea dlui Chetrean Serghei, urmează a fi perfectat răspunsul în
limitele competenței.
• cererea dlui Izman Vladimir, urmează a fi perfectat răspunsul în
limitele competenței

• Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 32, 5 mii lei.

Participat:
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Primarului com. Stăuceni vs IPM
Chișinău, dosar civil, contestarea actului administrativ, act de control și
prescripții, Curtea de Apel Chișinău, 18-12-2018.
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul SA ,,Art Vest” vs IPM, dosar
contravențional, contestarea procesului-verbal, Judecătoria Chișinău,
sediul Rîșcani, 18-12-2018.
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Magla Angela vs IPM,
contestarea procesului-verbal cu privire la contravenție și a deciziei
agentului constatator, Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, 18-12-2018
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Țurcan Gheorghe vs IPM,
contestarea procesului-verbal cu privire la contravenție și a deciziei
agentului constatator, Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, 20-12-2018.
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul ,,Spectrum Consgrup” vs IPM,
dosar civil, contestarea actului administrativ (act de control), Judecătoria
Chișinău, sediu Rîșcani, 20-12-2018.
Perfectat:
• cererea de apel pe dosarul civil SRL „Pasana” vs Inspectoratul pentru
Protecția Mediului.
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• referința pe dosarul civil Primarul com. Stăuceni vs IPM Chișinău.
• acte procedurale pe dosarul contravențional Țurcan Gheorghe vs
Inspectoratul pentru Protecția Mediului.
• Ordinul cu privire la aprobarea Listelor de verificare în domeniile de
competență ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului.
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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