MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 05.01.2019 până la 10.01.2019
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
totalizatoare pe Realizări mai importante din activitatea de bază:
Inspecto• au fost încheiate 62 acte de inspectare
rat.
• au fost încheiate 50 procese-verbale: (art.111 – 1; art.114 al.1 – 6;
(Centru –
art.122 al.1 – 14; art.122 al.2 – 2; art.128 al.1 – 1; art. 128 al.2 – 6;
Teritoriu
art.142 al.1 – 2; art.142 al.2 – 9; art.147 – 3; art.154 al.1 – 6).
)
• au fost prestate servicii contra plată în valoare de 7 125 lei.
• au fost înaintate amenzi în valoare de 55 750 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.
•
•

S-a participat în lucru a 7 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 2 comisii 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.

6.

Proceseverbale
de la
Centru

În perioada 05-10 ianuarie, 2019 cancelaria Inspectoratului pentru
Protecția Mediului a înregistrat 31 de documente la intrare, dintre care 8 au
parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului:
- 7 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) Demersuri – 8.
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului pentru
Protecția Mediului au fost perfectate 21 de scrisori, 3 dintre care în adresa
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
•

Au fost efectuate 36 raiduri antibraconaj, încheiate 28 procese-verbale
în cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 14 999 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 modificarea
destinației terenului.
• solicitarea dlui Igor Jizdan, administrator SRL ,,Rocaprud” în vederea
efectuării conform competenței a unui control la zăcământul de calcar
pentru construcții ,,Zăicani”, localizat în s.Zaicani, r-nul Rîșcani.
• ordinul comun al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului și Biroului Național de Statistică nr.244/70 din 30.10.2018,
,,Cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor privind protecția
mediului și a sistemului de colectare a acestora pentru anul 2019”,
înregistrat la IPM cu nr.45 din 09.01.2019.
• 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”.
• problemele abordate în cadrul întâlnirilor cu reprezentanții Guvernului
din data de 07.12.2018 în localitățile rlui Orhei privind stoparea
procesului centralizat de gestionare a deșeurilor în localități, starea
deplorabilă a fântânii arteziene din s.Peresecina, problema gestionării
deșeurilor în s.Step-Soci.
• solicitarea dlui Alexandru Miţcul, preşedintele A.O.,,La Porţile
Raiului”, care are ca obiect o eventuală catastrofă ecologică şi alte
acţiuni presupus negative asupra fluviului Nistru în Zona Umedă de
Importanţă Internaţională - Ramsar ,,Nistrul de Jos”.
• plângerea cet. Crucerescu Anatolie referitor la incomodităţile de trai
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provocate în rezultatul exploatării unei haznale pentru acumulare a
apelor uzate din gospodăria cet.Ciobanu Iurie, localitatea Piatra Albă, rl
Ialoveni cu ieşire la faţa locului la 09 ianuarie, 2019 împreună cu
reprezentanţii IPM Ialoveni.
Participat:
• la emisiunea de la ,,Radio Moldova” privind problema pungilor din
plastic.
• la emisiunea ,,Publika Report” privind reciclarea pungilor din plastic.
Pregătit:
• evaluarea performanţelor profesionale ale colaboratorilor direcțiilor și
secțiilor.
Ca rezultat s-au întocmit fişele de evaluare a performanţelor
profesionale ale inspectorilor.
Elaborat:
• Hotărârea cu privire la organizarea vânătorii la vulpi pentru anul 2019.
Ca rezultat a fost elaborat proiectul de Hotărâre cu privire la
aprobarea indicaţiilor executorii referitor la organizarea vânătorii la
vulpi pentru anul 2019.
b) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central).
1.
2
3.

Resurse
umane
Finanțe

Numărul de personal - 291

Activitate
juridică
la Centru

Examinat:
• solicitarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
privind raportarea și monitorizarea implementării Strategiei Naționale de
Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020, fiind perfectat
răspunsul în limitele competenței.

• Veniturile pentru săptămâna raportată constituie – 8, 6 mii lei.

Perfectat:
• cererea de apel pe dosarul civil SRL ,,Pasana” privind anularea actului
administrativ.
• referința pe dosarul civil SA ,,Moldavschii Standart” privind anularea
actului administrativ.
• referința pe dosarul civil Consiliul pentru prevenirea și eliminarea
discriminării și asigurarea egalității privind anularea actului
administrativ.
Expertizare juridică:
• a fost coordonată emiterea a circa 30 acte administrative ale IPM cu
asigurarea legalităţii acestora.
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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

4

