MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 22.02.2019 până la 28.02.2019
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 117 acte de inspectare
Inspecto• au fost încheiate 67 procese-verbale: ( art.109 al.1 – 2; art.109 al.3
rat.
– 1; art.110 al.2 – 1; art.112 – 2; art.114 al.1 – 8; art.114 al.2 – 5;
(Centru –
art.119 al.1 – 1; art.122 al.1 – 12; art.122 al.2 – 1; art.127 al.1 – 1;
Teritoriu
art. 128 al.2 – 2; art.136 – 1; art.139 – 1; art.142 al.1 – 2; art.143 –
)
1; art.147 – 1; art. 149 – 1; art.154 al.1 – 23; art. 95 al. 2 – 1).
•
•

au fost prestate servicii contra plată în valoare de 121 799 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 66 900 lei.

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 22 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 12 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 27 petiţii parvenite în
subdiviziunile IPM în formă de plângeri şi semnale
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2.

Circuitul
informați
onal la
Centru

3.

Cazuri
relevante

4.

Materiale
pe site-ul
IPM

5.

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

6.

Proceseverbale
de la
Centru

În perioada 15-21 februarie, 2019 cancelaria Inspectoratului pentru
Protecția Mediului a înregistrat 50 de documente la intrare, dintre care 11 au
parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului:
- 6 doc . direct prin curierul MADRM;
- 5 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 – 9.
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului pentru
Protecția Mediului au fost perfectate 29 de scrisori, 9 dintre care în adresa
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
•

Au fost efectuate 50 raiduri antibraconaj, încheiate 17 procese-verbale
în cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 21 005 lei.
Plase ridicate – 2 buc.
• au fost amplasate materiale pe site-ul IPM.

Examinat:
• solicitarea doamnei Iulia Legred privitor la starea ecologică a terenului
amplasat între tovărășia pomicolă ,,Lăcușoare” și traseul Leușeni –
Chișinău.
• sesizarea Procuraturii raionului Nisporeni nr. 2053 din 25.10.2018 cu
deplasare în s. Bălăurești, r-nul Nisporeni în scopul exercitării
controlului inopinat de stat.
• și coordonat un dosar cadastral cu privire la modificarea destinației
terenului.
• și expertizat 3 (trei) dosare a produselor de uz fitosanitar înaintate spre
reomologare.
• solicitarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
nr.14-09/13 din 06.02.2019 privind prezentarea listei agenților
economici antrenați în procesul de prestare a serviciilor în cadrul
stațiilor și secțiilor de deservire tehnică a automobilelor, inclusiv
cantitatea de anvelope uzate formată și depozitată pe parcursul anului
2018.
• verificat și totalizat rapoartele prezentate de către subdiviziunile
teritoriale ale IPM.
Participat:
• la lucrările Ședinței Platformei Strategiei Naționale de Implicare pentru
soluționarea problemelor Pământului organizată de A.O ,,BIOS”.
• la şedinţa de lucru în comun cu Agenţia de Mediu şi Institutul de
Zoologie referitor la examinarea petiţiei cu privire la operarea
modificărilor la Legea nr. 149/2006, adresată Cancelariei de Stat de
către Federaţia Naţională de Pescuit Sportiv şi Amatori.
Pregătit:
• materialele în temeiul art. 19, alin.(2) din Legea nr.131 din 08.06.12 în
scopul executării controlului inopinat a S.R.L.,,Rocaprund”;
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•
•

și întrodus în baza de date pentru raportul anuar a informației
recepționate din teritoriu privind activitatea în domeniul controlului
geologic și resurselor funciare.
ajustat și conectat stația GPS, model Trimbler R6 pentru controlul
geologic.

Efectuat:
• deplasare în rl Ialoveni privind examinarea petiţiei dlui Cucerescu
referitor la utilizarea ilegală a haznalei vecinului.
Expediat:
• prin poşta electronică pentru propuneri şi sugestii la Proiectul Planului
de cooperare dintre IPM şi IGPF.
• Informația pentru CCRGA „ACVAGENRESURS” referitor la
coordonarea activităţilor de pescuit ştiinţific în zona administrativă unde
se vor efectua, cu întocmirea actelor necesare la încheierea lor.
Elaborat:
• Proiectul răspunsului la solicitarea de către Agenţia „Moldsilva” a
rezultatelor sezonului de vânătoare la mistreţ pentru anul 2018.
Încheiat:
• locuitorului satului Costeşti, raionul Rîşcani, Ganciar Andrei pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (1), Cod contravenţional un
proces-verbal cu privire la contravenţie, fiindu-i aplicată o amendă în
mărime de 600 lei. Prejudiciul cauzat mediului în urma acestor acţiuni
ilicite constituie 1520,0 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Sandu Mihail pentru
tăierea ilegală a 158 arbori din extravilanul s. Molovata, raionul
Dubăsari în temeiul art. 122, alin. (1), Cod contravenţional, fiindu-i
aplicată o amendă în mărime de 1500 lei. Prejudiciul înaintat 4177,8
lei. Masa lemnoasă în volum de 5.75 m3 a fost predată la primărie.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Postica Alexei pentru
tăierea ilegală a 9 arbori din extravilanul s. Molovata, raionul Dubăsari
în temeiul art. 122, alin. (1), Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o
amendă în mărime de 1500 lei. Prejudiciul înaintat 954,0 lei. Masa
lemnoasă în volum de 5.0 m3 a fost predată la primărie.
b) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central).
1.
2
3.

Resurse
umane
Finanțe

Numărul de personal - 291

Activitate
juridică
la Centru

Examinat:
• încheierea Executorului judecătoresc Ciobanu Ruslan privind
modificarea sancțiunii contravenționale în instanța de judecată,
urmează a fi perfectat răspunsul în limitele competenței.

• Veniturile pentru săptămâna curentă constituie – 107, 8 mii lei.
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Participat:
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Plămădeală Ion vs IPM Chișinău,
dosar contravențional privind contestarea procesului-verbal și a deciziei
agentului constatator, Judecătoria Chișinău (sed.Ciocana), 25-02-2019.
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Comunitatea Evreiască vs IPM,
dosar civil privind contestarea actului administrativ, Judecătoria
Chișinău (sed.Buiucani), 27-02-2019.
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Gatman Nicolae vs IPM Chișinău,
dosar contravențional privind contestarea procesului-verbal și a deciziei
agentului constatator, Judecătoria Chișinău (sed.Ciocana), 27-02-2019.
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Bîtco Andrei vs IPM Chișinău,
dosar contravențional privind contestarea procesului-verbal și a deciziei
agentului constatator, Judecătoria Chișinău (sed.Ciocana), 27-02-2019.
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul SRL ,,Transgrupservice” vs IPM
Chișinău, dosar contravențional privind contestarea procesului-verbal și
a deciziei agentului constatator, Judecătoria Chișinău (sed.Ciocana), 2702-2019.
• în cadrul ședinței de judecată pe cazul ,,Building Astrom” vs IPM, dosar
civil privind contestarea actului administrativ, Judecătoria Chișinău
(sed.Buiucani), 28-02-2019.
Perfectat:
• cererea de apel motivată pe dosarul civil Andrieș Roman vs IES privind
contestarea actului administrativ.
• raportul anual pe capitolul asistență juridica.
Expertizare juridică:
• a fost coordonată emiterea a circa 25 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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