MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 02.01.2019 până la 04.01.2019
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 61 acte de inspectare
Inspecto• au fost încheiate 24 procese-verbale: (art.114 al.1 – 4; art.114 al.2 –
rat.
1; art.114 al.3 – 2; art.116 al.2 – 1; art.122 al.1 – 2; art 126 – 1;
(Centru –
art.128 al.1 – 4; art. 128 al.2 – 1; art.142 al.1 – 4; art.154 al.1 – 4).
Teritoriu
)
• au fost prestate servicii contra plată în valoare de 7 631 lei.
• au fost înaintate amenzi în valoare de 30 500 lei.
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 7 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;
- 2 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
•
•

S-a participat în lucru a 4 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 1 comisie de
recepţie finală a obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 12 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 01-04 ianuarie, 2019 cancelaria Inspectoratului pentru
Protecția Mediului a înregistrat 36 de documente la intrare, dintre care 7 au
parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului:
- 6 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) Petiţii – 2;
b) Demersuri – 4.
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului pentru
Protecția Mediului au fost perfectate 23 de scrisori, 4 dintre care în adresa
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
•

Au fost efectuate 54 raiduri antibraconaj, încheiate 16 procese-verbale
în cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 21 480 lei.
• au fost amplasate materiale pe site-ul IPM.

Examinat:
• și expertizat 3 (trei) dosare a produselor de uz fitosanitar înaintate spre
reomologare.
• și coordonat 2 (două) dosare cadastrale cu privire la modificare
destinației terenului.
• plângerea dlui Alexandru Mițcul, Președintele Asociației Obștești ,,La
Porțile Raiului” privind subiectivitatea abordată de către Consiliul
raional Ștefan Vodă la examinarea petiției referitor la impactul negativ
asupra fluviului Nistru în Zona Umedă de Importanță Internațională
,,Ramsar”- ,,Nistrul de Jos” și neîntreprinderea măsurilor de către
Administrația Publică Locală din s.Tudora în domeniul gestionării
deșeurilor municipale.
• petiția locatarilor blocurilor locative din str.Albișoara privitor la
construcția ilegală de către compania de construcții SRL ,,ExfactorGrup” a unui drum ce ar uni străzile Albișoara cu I.Zaikin în
mun.Chișinău cu încălcarea dreptului la un spațiu public comun.
• solicitarea Procuraturii raionului Dubăsari în vederea prezentării
procesului-verbal de consemnare a opiniei organului de control pe cazul
extragerii nisip-prundișului pentru construcții din limitele zăcământului
de nisip-prundiș ,,Ohrincea” (partea de Est), situat la 0,5 km Est de
s.Ohrincea, r-nul Criuleni.
• solicitarea dlui Caras Marcel cu privire la incomodităţile de trai
provocate în rezultatul activităţii agenţilor economici amplasați în str.
M. Dragan 17, or. Chişinău.
• solicitarea Centrului Naţional Anticorupţie cu privire la modul de
folosinţă a apei de către un grup de persoane fizice şi agenţi economici
cu sediul în sat. Iorjniţa, com. Cosăuţi, rl Soroca.
• demersul parvenit din partea primăriei Braniște, rl Rîșcani privind
autorizarea tăierii de conservare rasă, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 200,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
• demersul parvenit din partea primăriei Burlănești, rl Edineț privind
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•

•

•

•

autorizarea tăierii de regenerare rasă, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 13,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea com.Lipoveni, rl Cimișlia privind
autorizarea tăierii de igienă rasă, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 114,58,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea Î.M.„Spații Verzi Vadul lui Vodă”
privind autorizarea tăierii de igienă, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 15,65m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea primăriei Cigîrleni, rl Ialoveni privind
autorizarea tăierii de conservare rasă, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 40,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
demersul parvenit din partea primăriei Hîjdieni, rl Glodeni privind
autorizarea tăierii de conservare rasă, fiind preconizată obţinerea unui
volum de 208,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.

Participat:
• la emisiunea ,,Bună dimineața” la Jurnal TV cu tema: ,,Interzicerea
sacoșelor din plastic”.
• la Agenția de presă IPN cu tema: ,,Gestionarea deșeurilor din plastic pungilor din plastic”.
Pregătit:
• informaţia cu privire la rezultatul raidurilor efectuate pe teritoriul
republicii.
6.

Proceseverbale
de la
Centru

Încheiat:
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Vizitiu Pavel 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 3000 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Chicu Vasile 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 3000 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Teacă Roma pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (1), Cod contravenţional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 300 lei. Prejudiciul cauzat
mediului constituie 810 lei.
A fost ridicată o plasă din monofilament.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Garabajiu Veaceslav
pentru încălcarea modului de folosire, de recoltare, de transportare şi de
export al lemnului în temeiul art. 142, alin. (2), Cod contravenţional,
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fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 900 lei.
Masa lemnoasă în volum de 2,5 metri steri prin actul predare-primire a
fost dat la păstrare Primăriei Costeşti, raionul Ialoveni.
b) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central).
1.
2
3.

Resurse
umane
Finanțe

Numărul de personal - 291

Activitate
juridică
la Centru

Examinat:
• cererea dlui Izman Vladimir privind ridicarea sechestrului conform
titlului executoriu, fiind perfectat răspunsul în limitele competenței.
• încheierea executorului judecătoresc de remitere altui executor după
competența teritorială, fiind perfectat răspunsul în limitele competenței.
• plângerea dlui Chetrean Serghei, urmează a fi perfectat răspunsul în
limitele competenței.

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

Elaborat:
• regulamentul privind remunerarea muncii în cadrul Inspectoratului
pentru Protecția Mediului.
• regulament cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanța
personalului Inspectoratului pentru Protecția Mediului.
Expertizare juridică:
• a fost coordonată emiterea a circa 5 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.
operative,
etc.)
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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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