MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 25.01.2019 până la 31.01.2019
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
totalizat- Realizări mai importante din activitatea de bază:
oare pe
• au fost încheiate 75 acte de inspectare
Inspecto• au fost încheiate 46 procese-verbale: (art.109 al.3 – 1; art.110 al.2 –
rat.
1; art.114 al.1 – 2; art.116 al.2 – 5; art.122 al.1 – 14; art.122 al.2 –
(Centru –
1; art.128 al.1 – 1; art. 128 al.2 – 5; art.136 – 2; art.142 al.1 – 1;
Teritoriu
art.142 al.2 – 2; art.147 – 2; art.154 al.1 – 8; 95 al. 2 – 1).
)
• au fost prestate servicii contra plată în valoare de 20 000 lei.
• au fost înaintate amenzi în valoare de 51 800 lei.
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 5 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 3 comisii de
recepţie finală a obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 23 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 25-31 ianuarie, 2019 cancelaria Inspectoratului pentru
Protecția Mediului a înregistrat 49 de documente la intrare, dintre care 8 au
parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului:
- 5 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 – 2;
b) Demersuri – 6.
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului pentru
Protecția Mediului au fost perfectate 30 de scrisori, 11 dintre care în adresa
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
•

Au fost efectuate 30 raiduri antibraconaj, încheiate 21 procese-verbale în
cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 3 796 lei.
• au fost amplasate materiale pe site-ul IPM.

Examinat:
• solicitarea Inspectoratului de Poliție Rîșcani al Direcției de Poliție a
mun. Chișinău privind efectuarea investigațiilor de laborator cu scopul
identificării argilei extrase din s. Hulboaca, mun. Chișinău, folosită la
lucrările de construcție a drumului din localitate.
• la indicația MADRM, solicitarea Inspectoratului General al Poliției de
Frontieră al MAI privind transmiterea datelor actualizate cu privire la
activitatea Portului Internațional Giurgiulești.
• demersul Agenției de Mediu referitor la stabilirea și calcularea
prejudiciului cauzat mediului în rezultatul construcției complexului de
transbordare a cerealelor de pe fluviul Dunărea a SRL ,,TRANS Cargo
Terminal”.
• solicitarea S.A. ,,Cariera Cobusca” cu privire la furnizarea informației
referitor la etapa procesului de evaluare a prejudiciului cauzat mediului.
• și coordonat 2 (două) dosare cadastrale cu privire la modificarea
destinației terenului.
• și expertizat 3 (trei) dosare a produselor de uz fitosanitar înaintate spre
reomologare.
• solicitarea Agenţiei de Mediu referitor la efectuarea în condiţiile legii a
acţiunilor de inspectare în cadrul procedurii de obţinere a autorizaţiei
pentru emisia poluanţilor în atmosferă de la sursele fixe de poluare.
• solicitarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
referitor la informația solicitată despre realizarea acțiunilor în anul 2018
a Strategiei naționale cu privire la reducerea și eliminarea poluanților
organici persistenți (POP) și a Planului Național de implementare a
Convenției de la Stocholm privind poluanții organici persistenți, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1155 din 20.10.2004
și prevederilor altor tratate internaționale care reglementează substanțele
menționate.
• solicitarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
privind depistarea unor noi stocuri de pesticide perimate pe teritoriul
Republicii Moldova și planificarea acțiunilor de distrugere a acestora în
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•

•
•

•
•

scopul prevenirii poluării mediului.
solicitarea dlui Iurii Eriomin, Președintele Consiliului municipal
Chișinău al Veteranilor, adresată dlui Adrian Candu, Președintele
Parlamentului Republicii Moldova referitor la întreprinderea măsurilor
privind participarea activă de către locuitorii municipiului Chișinău la
vinerile sanitare, salubrizarea și amenajarea curților, gazoanelor,
parcurilor, stațiilor de transport urban, obiectivelor acvatice, etc.
recepționarea/verificarea rapoartelor prezentate de către subdiviziunile
teritoriale ale IPM.
în comun cu Agenţia „Moldsilva” petiţia unui grup de vânători cu
privire la pretinsele nereguli de organizare a vânătorii la mistreț în
fondul forestier din cadrul ocolului silvic Basarabeasca al Întreprinderii
de Stat „Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara” şi în fondul de
vânătoare arendat în scop cinegetic de către cetăţeanul Lipcan Victor.
Ca rezultat i s-a dat răspuns.
solicitarea MADRM referitor la modul de dobândire, întreţinere şi
comercializare a animalelor sălbatice de către G.Ţ. „Revenco Eduard
Victor”. Ca rezultat i s-a dat răspuns.
materialele înaintate de Institutul de Zoologie privind programul de
cercetări științifice a Laboratorului de Ihtiologie și Acvacultură,
preconizate în perioada februarie- decembrie 2019.

Participat:
• la procesul de distrugere a 100 rochii din fibre sintetice pentru femei, ce
ar aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale companiei
,,GUCCIO GUCCI”.
Pregătit:
• informația cu privire la rezultatul raidurilor efectuate pe teritoriul
republicii.
• informația cu privire la rezultatul vânătorii la vulpi efectuate pe
teritoriul republicii.
Expediat:
• sesizarea în adresa IPM Chișinău, Criuleni, Ialoveni și Rezina cu privire
la coordonarea și nominalizarea inspectorilor responsabili pentru
participarea în cadrul grupului comun de lucru întru îndeplinirea
graficului controalelor planificate.
• către IPM Criuleni solicitarea Î.M. ,,Apă –Canal Măgdăceşti” privind
rezultatele probelor de apă uzată prelevate de la agenții economici din
localitatea Măgdăcești, raionul Criuleni.
Efectuat:
• controlul privind îndeplinirea indicațiilor obligatorii prescrise anterior în
actul de control nr.19-AC/C-17 din 08.11.2017, cu referire la starea
ecologică actuală din zona de influență a depozitului de deșeuri
municipale din str.Uzinelor, 211, mun.Chişinău.
b) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central).
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1.
2
3.

Resurse
umane
Finanțe

Numărul de personal - 291

Activitate
juridică
la Centru

Examinat:
• rapoartele Inspecțiilor pentru Protecția Mediului, Leova, Florești,
Cantemir, Dubăsari, Glodeni, Telenești, Ștefan Vodă, Șoldănești,
Drochia, Briceni, Criuleni, Hîncești, pe compartimentul Asistența
Juridică.
• încheierea executorului judecătoresc de remitere altui executor după
competența teritorială, fiind perfectat răspunsul în limitele competenței.
• plângerea dlui Chetrean Serghei, fiind perfectat răspunsul în limitele
competenței.

• Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 14, 0 mii lei.

Participat:
• în ședința de judecată pe cazul Transgrupservice vs IPM Chișinău, dosar
contravențional privind contestarea procesului-verbal cu privire la
contravenție și a deciziei agentului constatator, Judecătoria Chișinău,
sediul Ciocana, 28-01-2019.
• în ședința de judecată pe cazul ,,Moldavian Auto Center” vs IPM
Chișinău, dosar contravențional privind contestarea procesului-verbal cu
privire la contravenție și a deciziei agentului constatator, Judecătoria
Chișinău, sediul Ciocana, 29-01-2019.
• în ședința de judecată pe cazul Plămădeală Ion vs IPM Chișinău, dosar
contravențional privind contestarea procesului-verbal cu privire la
contravenție și a deciziei agentului constatator, Judecătoria Chișinău,
sediul Ciocana, 31-01-2019.
• în ședința de judecată pe cazul SMA ,,Fertilitate” vs IPM, dosar civil
privind contestarea actului administrativ, Judecătoria Chișinău, sediul
Ciocana, 31-01-2019.
Perfectat:
• definitivarea Regulamentul privind remunerarea, organizarea și
funcționarea Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul
Inspectoratului pentru Protecția Mediului.
• planul de activitate a Direcției Juridice pentru anul 2019 și obiectivele
angajaților Direcției Juridice din cadru IPM.
Expertizare juridică:
• a fost coordonată emiterea a circa 25 acte administrative ale IPM cu
asigurarea legalităţii acestora.
2. Planificarea orientativă a activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu
IPM teritoriale pentru săptămâna următoare.
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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.
1.

Gheorghe MANJERU,
Şeful Inspectoratului

Ex. D. Osipov
0-22-22-69-51
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