MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 21.12.2018 până la 28.12.2018
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 112 acte de inspectare
Inspecto• au fost încheiate 77 procese-verbale: (art.109 al.3 – 1; art.113 al.5 –
rat.
1; art.114 al.1 – 20; art.114 al.2 – 4; art.114 al.3 – 2; art.116 al.2 – 3;
(Centru –
art.122 al.1 – 9; art 126 – 1; art.128 al.1 – 7; art. 128 al.2 – 2;
Teritoriu
art.137 – 2; art.142 al.1 – 3; art.142 al.2 – 1; art.147 – 1; art.154 al.1
)
– 18; art.181 – 2).
•
•

au fost prestate servicii contra plată în valoare de 13 984 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 59 550 lei.

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 9 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:
- 24 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 4 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 1 autorizație pentru folosința specială a apei.
•
•

S-a participat în lucru a 15 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 5 comisii de
recepţie finală a obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 25 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 21-28 decembrie, 2018 cancelaria Inspectoratului pentru
Protecția Mediului a înregistrat 38 de documente la intrare, dintre care 5 au
parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului:
- 5 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 – 1;
b) Demersuri – 4.
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului pentru
Protecția Mediului au fost perfectate 28 de scrisori, 4 dintre care în adresa
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
•

Au fost efectuate 59 raiduri antibraconaj, încheiate 25 procese-verbale
în cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 3 110 lei.
• au fost amplasate materiale pe site-ul IPM.

Examinat:
• demersul parvenit din partea primăriei Cajba, rl Glodeni privind
autorizarea tăierii de regenerare rasă, fiind preconizată obținerea unui
volum de 228,0 m 3.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
• demersul parvenit din partea primăriei Burlacu, rl Cahul privind
autorizarea tăierii de răritură, fiind preconizată obţinerea unui volum de
4,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
• demersul parvenit din partea primăriei Buțeni, rl Hîncești privind
autorizarea tăierii de curățire, fiind preconizată obţinerea unui volum de
149,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
• demersul parvenit din partea primăriei com. Crasnoarmeiscoe, rl
Hîncești privind autorizarea tăierii de igienă rasă, fiind preconizată
obţinerea unui volum de 140,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
• demersul parvenit din partea primăriei sat. Horăști, rl Ialoveni privind
autorizarea tăierii de igienă, fiind preconizată obţinerea unui volum de
507,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
• demersul parvenit din partea primăriei s. Corten, rl Taraclia privind
autorizarea tăierii de igienă rasă, fiind preconizată obţinerea unui volum
de 1117,63 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
• demersul parvenit din partea primăriei s. Ciuciuleni, rl Hîncești privind
autorizarea tăierii de conservare rasă, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 244,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
• cererea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului
Republicii Moldova privind autorizarea tăierii de igienă a unor arbori și
arbuști din Piața Mării Adunări Națioanle, 1, mun. Chișinău.
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•

•
•
•
•
•

•
•

solicitarea doamnei Rusnac Maria privind legalitatea amplasării de către
cet. Anatolie Topală a haznalei pentru acumularea apelor uzate
menagere la distanţa de 1,2 m de la sistemul centralizat de apeduct în
localitatea Abaclia, raionul Basarabeasca.
solicitarea domnului Serj Cooper privind amplasarea haznalei vecinului
în apropiere de sistemul centralizat de apeduct în localitatea Abaclia.
solicitarea primăriei mun. Chişinău referitor la concentraţiile de fon a
poluanţilor atmosferei.
și expertizat 5 (cinci) dosare a produselor de uz fitosanitar înaintate spre
reomologare.
și coordonat 2 (două) dosare cadastrale cu privire la modificarea
destinației terenului.
adresarea dlui Oleg Tomșa, Co-fondator ,,Primăria Mea” referitor la
colectarea separată a deșeurilor în mun.Chișinău și acțiunile întreprinse
de autoritățile publice locale în domeniul gestionării conforme a
deșeurilor.
petiția dlui C.Trifan privind admiterea arderii deșeurilor de producere
avicolă pe terenul pentru depozitarea gunoiului de grajd al SRL
,,Avicola Floreni” din s.Floreni, r-nul Anenii Noi.
petiția dlui Alexandru Mițcul, Președintele Asociației Obștești ,,La
Porțile Raiului” privind eventuala catastrofă ecologică din r-nul Ștefan
Vodă, din cauza neîntreprinderii măsurilor de evacuare a deșeurilor
municipale din localitățile s.Tudora, s.Crocmaz, s.Olănești și impactul
negativ asupra fluviului Nistru în Zona Umedă de Importanță
Internațională Ramsar ,,Nistrul de Jos”.

Expediat:
• spre examinare și coordonare cu gestionarul terenurilor adiacente,
materialele de delimitare în mod selectiv cu stabilirea hotarelor
terenurilor proprietate publică a statului gestionate de ÎS ,,Întreprinderea
pentru Silvicultură Edineț”, amplasate pe teritoriul UAT Cuconeștii Noi,
rl Edineț.
Efectuat:
• deplasare în s.Covurlui, r-nul Leova privind implementarea proiectului
lucrărilor antierozionale din hotarul administrativ.
6.

Proceseverbale
de la
Centru

Încheiat:
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Gaştea Ruslan pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului cinegetic în temeiul art. 128, alin. (2), Cod contravenţional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 3 000 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Iuzucovici Alexandru
pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi
protecţia fondului cinegetic în temeiul art. 128, alin. (2), Cod
contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1 500 lei.
Arma de vânătoare a fost ridicată.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Sidorschii Petru pentru
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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. Curlat Nicolai pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (3), Cod contravenţional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 3 000 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Stratulat Cristina pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (3), Cod contravenţional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 3 000 lei.
b) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central).
1.
2
3.

Resurse
umane
Finanțe

Numărul de personal - 291

Activitate
juridică
la Centru

Examinat:
• cererea prealabilă Perederii Liudmila și Muhina Svetlana privind accesul
la informație, fiind perfectat răspunsul în limitele competenței.
• scrisoarea Inspectoratului General de Poliție referitor la indicația Primministrului nr.37-02-7665 din 26 septembrie, 2018 privind aplicarea
reformei în domeniul actelor permisive, urmează a fi perfectat răspunsul
în limitele competenței.
• contestația cet. Gogu Vasile asupra procesului-verbal contravențional,
fiind perfectat răspunsul în limitele competenței.
• cererea și referința pe dosarul civil Vovcu Lorian către Întreprinderea
pentru silvicultură și Inspectoratul pentru Protecția Mediului.

• Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 18, 9 mii lei.

Perfectat:
• referința la cererea de chemare în judecată înaintată de AO
,,Comunitatea Evreiască” și AO ,,Viitorul Verde” vs IES privind
anularea Avizului Expertizei Ecologice.
• cererea de apel pe cauza civilă Întreprinderea Municipală Regia
Autosalubritate către Inspectoratul pentru Protecția Mediului privind
contestarea actului administrativ.
Expertizare juridică:
• a fost coordonată emiterea a circa 20 acte administrative ale IPM cu
asigurarea legalităţii acestora.

1.

2. Planificarea orientativă a activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu
IPM teritoriale pentru săptămâna următoare.
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.
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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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