MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 11.01.2019 până la 17.01.2019
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 88 acte de inspectare
rat.
• au fost încheiate 48 procese-verbale: (art.109 al.3 – 1; art.110 al.1 –
(Centru –
1; art.113 al.5 – 2; art.114 al.1 – 2; art.114 al.3 – 1; art.122 al.1 – 17;
Teritoriu
art.122 al.2 – 1; art.128 al.1 – 1; art. 128 al.2 – 2; art. 120 – 1;
)
art.142 al.1 – 8; art.142 al.2 – 4; art.147 – 2; art.154 al.1 – 4; art. 95
al. 2 – 1).
•
•

au fost prestate servicii contra plată în valoare de 25 525 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 68 400 lei.

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 8 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 10 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 22 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 11-17 ianuarie, 2019 cancelaria Inspectoratului pentru
Protecția Mediului a înregistrat 39 de documente la intrare, dintre care 13 au
parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului:
- 11 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 – 2;
b) Demersuri – 11.
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului pentru
Protecția Mediului au fost perfectate 44 de scrisori, 12 dintre care în adresa
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
•

Au fost efectuate 38 raiduri antibraconaj, încheiate 21 procese-verbale
în cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 19 455 lei.
• au fost amplasate materiale pe site-ul IPM.

Examinat:
• și expertizat 2 (două) dosare a produselor de uz fitosanitar înaintate spre
reomologare.
• și coordonat 3 (trei) dosare cadastrale cu privire la modificare destinației
terenului.
• solicitarea petiționarului Tudoroglo M.P. nr. 2260 din 19.12.2018 cu
deplasare în mun. Comrat cu privire la acapararea nelegitimă a terenului.
• petiţia dlui Anatolie Cucerescu cu privire la incomodităţile de trai
provocate în urma exploatării haznalei de acumulare a apelor uzate din
gospodăria dlui Ciobanu Iurie.
• solicitarea Inspectoratului de Poliţie Botanica cu privire la legalitatea
Spălătoriei Auto din str.Sarmizigetusa, 88, or. Chişinău.
• în limita competenţelor cu ieșire la fața locului declarațiile publicate în
revista ,,Коммунист” privind gestionarea deșeurilor în anii '80 la Uzina
Biochimică din mun.Bălți.
• solicitarea Centrului de Cooperare Polițienească Internațională al
Inspectoratului General al Poliției privind interpelarea din partea
Biroului Național Central Interpol Ankara referitor la furnizarea
informației privind companiile care produc anhidridă acetică (Acetic
Anhydride) pe teritoriul Republicii Moldova.
• solicitarea Ministerului Economiei și Infrastructurii referitor la măsurile
întreprinse pentru realizarea acțiunilor prevăzute de Planul de acțiuni
pentru perioada a doua (2017-2020) privind implementarea Strategiei în
domeniul protecției consumatorilor pentru perioada 2013-2020, aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr.560 din 24.07.2013.
• scrisoarea Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului
referitor la demersul Agenţiei de Mediu privind soluţionarea
impedimentelor ce ţin de eliberarea permiselor de pescuit.
• demersul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
privitor la instituirea grupului de lucru la elaborarea proiectului de lege
la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de
reproducere.
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•
•

trei proiecte privind împădurirea terenurilor degradate din raionul
Fălești.
scrisoarea referitor la eliberarea documentelor confirmative privind
achitarea amenzii stabilite prin procesul-verbal nr. 074124, prejudiciul
cauzat mediului în sumă de 22 759,2 lei de către Crăciun Iurie, ca
rezultat al efectuării controlului în cantonul silvic nr.13 O.S. Vatici din
,,Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei”.

Participat:
• în 2 ședințe de lucru organizate de Ministerul Economiei privind
examinarea conținutului întrebărilor expuse în listele de verificare, în
vederea suprapunerii competențelor în domeniul controlului de stat ale
Agenției pentru Supraveghere Tehnică și IPM.
• în cadrul ședințelor organizate de către Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului privind metoda de achitare a plății
pentru poluarea mediului de către agenții economici pentru anul 2018.
• într-o şedinţă preparatorie la Ministerul Agriculturii în comun cu
Agenţia de Mediu şi reprezentanţii Institutului de zoologie referitor la
stabilirea perioadei de prohibiţie pentru anul 2019.
Pregătit:
• informația conform Dispoziției nr. 13-d din 14.11.2018 privind carierele
abandonate și locurile de extragere ilicită a resurselor minerale cu
pregătirea sesizării în adresa administrațiilor publice locale.
• analiza graficului controalelor planificate pentru 2019 actualizat și
publicat pe situl IPM.
• solicitarea către MADRM și AGRM cu privire la acordarea cu titlu de
împrumut a stației GPS.
Expediat:
• informaţia către MADRM cu privire la staţiile de epurare, tratare,
pompare construite/reconstruite, inclusiv pentru anii 2015-2018.
Elaborat:
• Hotărîrea cu privire la aprobarea indicaţiilor executării referitoare la
organizarea vînătorii la vulpi cu informarea IPM teritoriale şi SVPM.
• Planurile de activitate ale Direcţiilor/Secțiilor pentru anul 2019.
Încheiat:
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Mitrofan Sergiu 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. Antoci Ştefan pentru
încălcarea modului de folosire, de recoltare, de transportare şi de export
al lemnului în temeiul art. 142, alin. (2), Cod contravenţional, fiindu-i
aplicată o amendă în mărime de 900 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Domenti Feodor pentru
încălcarea regimului de protecţie a apelor, care spăla autovehicolul în
loc neautorizat în temeiul art. 109, alin. (3), Cod contravenţional, fiindui aplicată o amendă în mărime de 600 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:
• demersul Primăriei mun. Chișinău privind problemele ce țin de
examinarea cauzelor contravenționale privind ocuparea ilegala a loturilor
de pământ proprietate municipală , urmează a fi perfectat răspunsul în
limitele competenței.
• solicitarea Cancelarie de Stat privind numărul controalelor planificate și
inopinate executate în perioada ianuarie-decembrie 2018, urmează a fi
perfectat răspunsul în limitele competenței.

• Veniturile pentru săptămâna curentă constituie – 13, 5 mii lei.

Participat:
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Serviciul Piscicol vs Consiliul
pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității,
dosar civil, contestarea actului, Curtea de Apel Chișinău, 17-01-2019.
Perfectat:
• cererea de recurs la Curtea Supremă de Justiție pe dosarul civil SRL
,,Moldavschii Standart”, SRL ,,Zolotoi Aist”, SRL ,,Carne Sud”, SRL
,,Bulgari Wineri” vs MADRM, IES privind anularea actului
administrativ.
• referința pe dosarul civil Serviciul Piscicol vs Consiliul pentru
Prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității privind
anularea actului.
• dispoziția cu privire la reglementarea unor aspecte procedurale privind
exercitarea controlului de stat.
• pretențiile privind achitarea prejudiciului cauzat mediului.
• demersul către MADRM privind transmiterea materialelor din dosarul
civil SRL „Cobuscian Alexei” vs IES privind anularea actului
administrativ pentru înaintarea prejudiciului cauzat mediului.
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.
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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