MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 08.02.2019 până la 14.02.2019
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 109 acte de inspectare
Inspecto• au fost încheiate 76 procese-verbale: (art.114 al.1 – 6; art.115 al.1 –
rat.
1; art.115 al.3 – 2; art.116 al.2 – 10; art.122 al.1 – 16; art.128 al.1 –
(Centru –
1; art. 128 al.2 – 3; art. 139 – 3; art.142 al.1 – 4; art.142 al.2 – 4;
Teritoriu
art.143 – 3; art.147 – 3; art.154 al.1 – 17; art.154 al. 11 – 1; art. 95
)
al. 2 – 2).
•
•

au fost prestate servicii contra plată în valoare de 107 980 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 83 400 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.
•
•

S-a participat în lucru a 15 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 23 petiţii parvenite în
subdiviziunile IPM în formă de plângeri şi semnale
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2.

Circuitul
informați
onal la
Centru

3.

Cazuri
relevante

În perioada 08-14 februarie, 2019 cancelaria Inspectoratului pentru
Protecția Mediului a înregistrat 39 de documente la intrare, dintre care 5 au
parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului:
- 3 doc . direct prin curierul MADRM;
- 2 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 – 1;
b) Demersuri – 4.
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului pentru
Protecția Mediului au fost perfectate 25 de scrisori, 3 dintre care în adresa
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
•
•

4.

Materiale
pe site-ul
IPM

5.

Acţiuni şi
măsuri
curente
de mediu
a
subdivizi
unilor
specializa
te.

6.

Proceseverbale
de la
Centru

Au fost efectuate 45 raiduri antibraconaj, încheiate 25 procese-verbale în
cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 8 404 lei.
Plase ridicate – 10 buc., cu o lungime totală de 500 metri.

• au fost amplasate materiale pe site-ul IPM.

Examinat:
• și sistematizat privind întroducerea în baza de date pentru raportul anuar
a informației recepționate din teritoriu privind activitatea în domeniul
exploatării miniere și exploatării zăcămintelor de apă subterane.
• verificarea și recepționarea rapoartelor anuale din teritoriu – 5 (cinci)
raioane Edineț, Sîngerei, Basarabeasca, Ocnița și mun. Chișinău.
• și perfectat Ordinului MADRM cu privire la transmiterea stației GPS,
model Trimbler - R6 de la balanța Agenției pentru Geologie și Resurse
Minerale Inspectoratului pentru Protecția Mediului.
• și coordonat un dosar cadastral cu privire la modificarea destinației
terenului.
• și expertizat 6 (șase) dosare a produselor de uz fitosanitar înaintate spre
reomologare.
• solicitarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
referitor la informația solicitată despre cantitatea de anvelope uzate
generate de către agenții economici antrenați în procesul de prestare a
serviciilor în cadrul stațiilor de deservire tehnică a automobilelor,
inclusiv cantitatea de anvelope uzate reciclate.
• solicitarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
privind prezentarea listei agenților economici antrenați în procesul de
prestare a serviciilor în cadrul stațiilor și secțiilor de deservire tehnică a
automobilelor.
• petiţia dlui Popovici Viorel privind efectuarea unui control în scopul de
a verifica exploatarea corespunzătoare a lacurilor de acumulare din sat.
Scăieni, r-nul Donduşeni, în special ce ţine de conformarea la
prevederile Hotărîrii de Guvern nr.977 din 16 august, 2016 cu privire la
aprobarea Regulamentului-tip de exploatarea a lacurilor de
acumulare/iazurilor.
• demersul privind verificarea informațiilor expuse în cererea nr.01/02 din
01.02.2019 și în documentele anexate ce au fost prezentate de SRL
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,,Bioproduct Group”, care a solicitat obținerea acordului de mediu
pentru export al obiectelor regnului vegetal.
• demersul domnului Balan Mihai nr. 80 din 28.01.2019 cu privire la
ocuparea ilegală a unei porțiuni de teren public amplasat în mun.
Chișinău, or. Durlești.
Participat:
• la ședința Comisiei de experți pentru înregistrarea produselor
biodistructive, care a avut loc în incinta Ministerului Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale.
• la ședinţa privind grupul de lucru pentru elaborarea proiectului hotărîrii
de modificare şi completare a Hotărîrii de Guvern nr.950 din 25
noiembrie, 2013 privind aprobarea Regulamentului privind cerinţele de
colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi
în emisarul pentru localităţile urbane şi rurale.
• în grupul de lucru în comun cu MADRM, Agenţia „Moldsilva” şi
Agenţia de Mediu privind efectuarea a unor modificări la proiectul HG
privind aprobarea Regulamentului cu privire la reglementarea
efectivului de animale sîlbatice în ariile naturale din afara fondului
forestier.
• la comisariatul de Poliție Centru, unde au fost date depoziții în calitate
de martor pe cazul acaparării a trei loturi de teren în preajma străzii
Avicena din parcul Valea Trandafirilor.
Pregătit:
• și documentat în scopul participării la Ședința în Plen a Consiliului
Republican Interdepartamental pentru aprobarea produselor de uz
fitosanitar și al fertilizanților.
• informația cu referire la inventarierea sondelor arteziene prezentată de
AGRM.
• informația cu privire la rezultatul raidurilor efectuate pe teritoriul
republicii.
• informația cu privire la rezultatul vânătorii la vulpi efectuate pe
teritoriul republicii.
Efectuat:
• controlul cu ieșire în teren și perfectarea ulterioară a actului de control.
Încheiat:
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Calaraş Ion pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (1), Cod contravenţional al R
Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 400 lei,
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Andrei Nicolai pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (1), Cod contravenţional al R
Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 400 lei,
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Panfilii Constantin pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului piscicol în temeiul art.114, alin.(1), Cod contravenţional al R
Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 400 lei.
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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 Economiei și Infrastructurii privind graficul
controalelor planificate pentru anul 2019 în cadrul zonelor economice
libere, fiind perfectat răspunsul în limitele competenței.
• cererea SRL „Dalima Cons” privind efectuarea tranzacției cu privire la
achitarea eșalonată a prejudiciului cauzat mediului, urmează a fi
perfectat răspunsul în limitele competenței.

• Veniturile pentru săptămâna curentă constituie – 75, 5 mii lei.

Participat:
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Plămădeală Pavel vs IPM
Chișinău, dosar contravențional privind contestarea procesului-verbal și
a deciziei agentului constatator, Judecătoria Chișinău (sed.Centru), 1102-2019.
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Costru Gheorghe vs IPM, dosar
contravențional privind contestarea procesului-verbal și a deciziei
agentului constatator, Judecătoria Chișinău (sed.Centru), 12-02-2019.
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Țurcanu Gheorghe vs IPM, dosar
contravențional privind contestarea procesului-verbal și a deciziei
agentului constatator, Judecătoria Chișinău (sed.Rîșcanu), 12-02-2019.
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Magla Angela vs IPM, dosar
contravențional privind contestarea procesului-verbal și a deciziei
agentului constatator, Curtea de Apel Chiținău, 13-02-2019.
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul SRL „Spectrum Consgrup”, dosar
contravențional privind contestarea procesului verbal și a deciziei
agentului constatator, Curtea de Apel Chișinău, 13-02-2019.
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul SRL „Art Vest” vs IPM, dosar
contravențional privind contestarea procesului-verbal și a deciziei
agentului constatator, Curtea de Apel Chișinău, 13-02-2019.
Expertizare juridică:
• a fost coordonată emiterea a circa 10 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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