MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 15.03.2019 până la 21.03.2019
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 215 acte de inspectare
Inspecto• au fost încheiate 194 procese-verbale: ( art.109 al.1 – 1; art.109 al.3
rat.
– 7; art.109 al.4 – 12; art.111 – 2; art.110 al.2 – 2; art.113 al.3 – 1;
(Centru –
art.113 al.5 – 3; art.114 al.1 – 3; art.114 al.2 – 4; art.115 al.5 – 1; art.
Teritoriu
116 al. 1 – 3; art.116 al.2 – 2; art.122 al.1 – 25; art.122 al.2 – 1;
)
art.122 al.3 – 1; art 126 – 5; art.127 al.1 – 1; art. 135 – 2; art.136 –
6; art.137 – 3; art.142 al.1 – 2; art.142 al.2 – 3; art. 144 – 1; art.147
– 2; art.154 al.1 – 88; art.154 al.10 – 9; art.153 – 2; art.181 – 1; art.
95 al. 2 – 1).
•
•

au fost prestate servicii contra plată în valoare de 45 374 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 165 150 lei.

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 94 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 11 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 36 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 15-21 martie, 2019 cancelaria Inspectoratului pentru
Protecția Mediului a înregistrat 71 de documente la intrare, dintre care 14 au
parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului:
- 11 doc . direct prin curierul MADRM;
- 3 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 – 4;
b) Demersuri – 10.
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului pentru
Protecția Mediului au fost perfectate 27 de scrisori, 7 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 28 raiduri antibraconaj, încheiate 27 procese-verbale în
cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 95 077 lei.
Plase ridicate – 4 buc. Peşte realizat prin reţeaua de comerţ – 75 kg.

• au fost amplasate materiale pe site-ul IPM.

Examinat:
• și coordonat 1 (un) dosar cadastral cu privire la modificarea destinației
terenului.
• și expertizat 3 (trei) dosare a produselor biodistructive.
• plângerea dlui Alexandru Rusal referitor la depozitarea neautorizată a
deșeurilor pe terenul Administrației Publice Locale a s.Sofievca,
com.Albota de Sus, r-nul Taraclia.
• demersul Procuraturii mun.Bender privind încălcarea regulilor de
circulație a substanțelor toxice în cadrul cauzei penale nr.2018050177.
• și totalizat rapoartele prezentate de către subdiviziunile teritoriale ale
IPM.
• solicitarea Procuraturii mun. Chișinău pentru verificarea și calcularea
prejudiciului adus mediului prin decopertarea solului de către agentul
economic SRL „D&DR GRUP” prin construcția unor pergole.
• demersul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
privind avizarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului de funcționare a Rezervației Biosferei „Prutul de jos”.
• solicitarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
pentru propuneri argumentate în vederea inițierii procedurii de
modificare a Hotărârii Guvernului nr. 27/2004 cu privire la aprobarea
Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier și
vegetația forestieră din afara fondului forestier.
• în baza dispoziției IPM emisă în comun cu subdiviziunile ce verifică
informația cu privire la sondele arteziene prezentată de către consiliile
raionale în comparație cu cea a subdiviziunilor teritoriale ale IPM.
• și acordat asistență metodologică subdiviziunilor din teritoriu referitor la
controalele planificate.
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Participat:
• în grupul comun de lucru cu deplasare la fața locului în scopul calculării
prejudiciului adus mediului urmare a montării gheretelor în parcul
Rîșcani, str. Braniște 1, mun. Chișinău.
• participarea în cadrul ședinței de lucru cu MADRM pentru discutarea
activităților de eliminare a deșeurilor prin depozitate, inclusiv și a
reglementărilor stabilite de Codul subsolului.
• în cadrul Conferinței ,,3R Moldova, Reducem, Reutilizăm și Reciclăm
e-Deșeurile”, eveniment consacrat ,,Zilei Globale a Reciclării” și parte a
proiectului ,,Oraș curat cu e-Deșeuri reciclat”, organizat cu suportul
Programului de granturi mici al Facilității Globale de Mediu în
parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu,
Asociației ,,Moldrec” și Primăriei mun.Chișinău.
• la emisiunea ,,Puncte de reflecție cu Rodica Gherciu” la Vocea
Basarabiei cu tema ,,Campania de salubrizare 2019”.
• la evenimentul Zilei Mondiale a Apelor cu genericul - Nici un râu fără
atenție.
Pregătit:
• finalizarea controlului la S.R.L.,, Rocaprund” cu evaluarea pierderilor
producției agricole cauzate în urma scoaterii nelegitime a terenurilor din
circuitul agricol în sumă de 1.029.439, 012 lei și evaluarea prejudiciului
cauzat mediului în rezultatul extragerii nelegitime a substanțelor
minerale utile în sumă de 27.266.488 lei cu expedierea materialelor în
adresa organelor de drept pentru atragerea la răspundere penală.
• finalizarea controlului la S.R.L. ,,Goiana Petr.Co” cu evaluarea
pierderilor producției agricole cauzate în urma scoaterii nelegitime a
terenurilor din circuitul agricol în sumă de 788.415,15 lei cu expedierea
materialelor în adresa organelor de drept pentru atragerea la răspundere
penală.
• răspuns la petiția dlui Crucerescu Anatolie, s. Piatra Albă, com. Mileștii
Mici, rl Ialoveni cu privire la incomoditățile de trai provocate de la
haznaua vecinului.
• și sistematizat informaţia cu privire la rezultatul raidurilor efectuate pe
teritoriul republicii.
Expediat:
• delegat un reprezentant pentru a fi inclus în componența Grupului de
Lucru pentru verificarea implementării proiectelor la compartimentul
apeduct –canalizare finanțate din FEN.
Elaborat:
• în comun cu Direcţia juridică proiectul ordinului cu privire la
distrugerea uneltelor interzise pentru pescuit.
Efectuat:
• controlul de stat de tip planificat la zăcământul de nisip-prundiș
,,Slobozia - Dușca”, gestionat de către S.R.L. ,,Remih & Co” cu
deplasarea la fața locului, s. Slobozia - Dușca, r-nul Criuleni și evaluarea
pierderilor producției agricole cauzate în urma scoaterii nelegitime a
terenurilor din circuitul agricol în sumă de 286.176,096 lei cu
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•

expedierea materialelor în cauză în adresa Administrației Publice Locale
pentru încasarea prejudiciului.
controlul cu ieșire în teren și perfectarea ulterioară a actului de control.

Încheiat:
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Puşcă Andrian 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 300 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Martîniuc Sergiu 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 300 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Colţa Ion pentru
încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154, alin.
(1), Cod contravenţional al R Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în
mărime de 600,0 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Porubin 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 300 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie pădurarului Şevcenco Sergiu
pentru încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de
recoltare şi transportare a lemnului în baza art. 142, alin. (1), Cod
Conrtavenţional al R Moldova, fiind aplicată o amendă în sumă de
3000,0 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Butnari Mihail pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind tăierea ilegală sau
vătămarea arborilor și arbuștilor în temeiul art. 122, alin. (1), săvârșite
de persoane responsabile de protecția și paza vegetației forestiere, Codul
contravenţional al R Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de
1500 lei, prejudiciul cauzat mediului este de 901,8 lei.
b) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central).
1.
2
3.

Resurse
umane
Finanțe

Numărul de personal - 291

Activitate
juridică
la Centru

Examinat:
• capitolele „Asistența juridică și combaterea contravențiilor de mediu” ale
Inspecțiilor teritoriale pentru Anuarul IPM - 2018.
• demersul Inspectoratului de Poliție Fălești referitor la materialele
acumulate în privința ocupării nelegitime a terenurilor.

• Veniturile pentru săptămâna curentă constituie – 58, 6 mii lei.

Participat:
• la 18.03.2019 la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei mun. Chișinău
(Sediul Buiucani) la examinarea contestației depuse de SRL „Inamstro”
asupra procesului-verbal cu privire la contravenție nr.070114 din
25.09.2017 întocmit în baza prevederilor art. 120 și 144 ale Codului
contravențional al R Moldova.
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• la 18.03.2019 la Comisia de concurs a Inspectoratului pentru ocuparea
funcțiilor vacante în cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului.
• la 20.03.2019 la Comisia de concurs a Inspectoratului pentru ocuparea
funcțiilor vacante în cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului.
• la 20.03.2019 la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei mun. Chișinău
(Sediul central), la examinarea cauzei civile la cererea AO ,,Viitorul
Verde” către IPM cu privire la anularea actului administrativ.
• la 20.03.2019 la ședința în cadrul MADRM cu participarea
reprezentanților Inspectoratului, Agenției de Mediu și Centrului pentru
Implementarea reformelor organizată pe marginea problemei create ce
vizează poligonul de deșeuri amplasat pe terenurile administrative ale s.
Bilicenii Noi și com. Țambula, r-nul Sîngerei.
• la ședința Comisiei privind utilizarea stabilă și protecția bazinului
fluviului Nistru, care activează în baza Acordului dintre Guvernul
Republicii Moldova și Cabinetul de miniștri al Ucrainei privind
colaborarea în domeniul protecției și dezvoltării durabile a bazinului
fluviului Nistru semnat la Roma la 29 noiembrie, 2012.
• la 21.03.2019 la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei mun. Chișinău
(Sediul central), la examinarea cauzei civile la cererea cet. Savva Benni
către Primăria mun. Chișinău, ASP, Inspectoratul Ecologic de Stat
privind anularea actelor administrative.
• la 22.03.2019 la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei mun. Chișinău
(Sediul Buiucani), la examinarea contestației depuse de S.A. ,,Plovdiv”
împotriva procesului-verbal cu privire la contravenție.
• la 22.03.2019 la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei mun. Chișinău
(Sediul Buiucani), la examinarea contestației depuse de SRL ,,Gonvaro
Com” împotriva procesului-verbal cu privire la contravenție.
Perfectat:
• notă informativă asupra demersului Agenției de Mediu referitor la
ordinul MADRM nr. 53 din 01 martie, 2019 „Cu privire la monitorizarea
procesului de eliberare de către Agenția de Mediu a actelor permisive de
mediu”.
• notă informativă către Centrul pentru Implementarea Reformelor pe
marginea problemei create ce vizează poligonul de deșeuri amplasat pe
terenurile administrative ale s. Bilicenii Noi și com. Țambula, r-nul
Sîngerei.
• răspunsul la cererea prealabilă depusă Î.M. Regia „Autosalubritate”
privind procesul-verbal de control inopinat nr. 23 PV/C-19 din
08.02.2019.
• cerere de recurs pe dosarul contravențional Casapu Valerii vs IPM
Chișinău.
• cerere de recurs pe dosarul contravențional Bîtcu Andrei vs IPM
Chișinău.
• cerere de recurs pe dosarul contravențional Bișir Svetlana vs IPM
Chișinău.
Expertizare juridică:
• a fost coordonată emiterea a circa 16 acte administrative ale IPM cu
asigurarea legalității 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
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