MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 29.03.2019 până la 04.04.2019
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 186 acte de inspectare
Inspecto• au fost încheiate 181 procese-verbale: ( art.109 al.1 – 3; art.109 al.3
rat.
– 3; art.109 al.4 – 5; art.110 al.2 – 1; art.110 al.3 – 1; art.113 al.5 –
(Centru –
1; art.114 al.1 – 11; art.114 al.2 – 6; art.115 al.1 – 1; art.115 al.3 – 1;
Teritoriu
art.116 al.2 – 2; art.122 al.1 – 22; art.122 al.2 – 3; art 126 – 2;
)
art.127 al.1 – 1; art.128 al.1 – 1; art. art. 135 – 3; art.136 – 1;
art.137 – 1; art.142 al.1 – 3; art.142 al.2 – 4; art.142 al.3 – 1; art. 144
– 2; art.147 – 1; art.154 al.1 – 96; art.154 al.10 – 2; art.182 - 1; art.
139 - 1; art. 349 – 1).
•
•

au fost prestate servicii contra plată în valoare de 19 909 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 205 255 lei.

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 66 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 5 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 35 petiţii parvenite în
subdiviziunile IPM în formă de plângeri şi semnale
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În perioada 29 martie- 04 aprilie, 2019 cancelaria Inspectoratului pentru
Protecția Mediului a înregistrat 72 de documente la intrare, dintre care 17 au
parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului:
- 12 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 – 4;
b) Demersuri – 13.
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului pentru
Protecția Mediului au fost perfectate 35 de scrisori, 10 dintre care în adresa
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

2.

Circuitul
informați
onal la
Centru

3.

Cazuri
relevante

•

4.

Materiale
pe site-ul
IPM

• au fost amplasate 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 30 raiduri antibraconaj, încheiate 31 procese-verbale în
cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 70 455 lei. Plase
ridicate – 6 buc și răcile – 3 buc..

Examinat:
• solicitarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
privind identificarea producătorilor care plasează și distribuie pe piață
echipamente electrice și electronice și informarea acestora referitor la
respectarea prevederilor Regulamentului privind deșeurile de
echipamente electrice și electronice (DEEE), aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.212 din 07.03.2018.
• la indicația Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
plângerea dlui Fiodor Bocan privind incomoditățile de trai create prin
întreținera/creșterea animalelor și deversarea apei uzate de către
cet.Serghei Cucu, locuitor al s.Cruglic, r-nul Criuleni.
• adresarea către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului cu privire la inițierea măsurilor de rigoare către S.R.L.
,,Rocaprund” urmare finalizării controlului la zăcământul de calcar
,,Zăicani”;
• adresarea către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului urmare finalizării controlului de stat de tip inopinat la
solicitarea S.R.L ,,CENAR”.
• și coordonat 2 (două) dosare cadastrale cu privire la modificarea
destinației terenului.
• și expertizat 6 (șase) dosare a produselor de uz fitosanitar și fertilizanți
înaintate spre omologare și extinderea sferei de utilizare.
• solicitarea Consiliului Raional Ungheni ce are ca obiect cofinanţarea
unui sistem de monitorizare a mediului în cadrul implementării
proiectului: ,,Black Sea Joint Environmental Monitoring and
Protection”.
• solicitarea Dlui Anatolie Cucerescu privind evacuarea haznalei
impermeabile a vecinului.
• solicitarea MADRM privind implementarea HG nr. 977 din 16 august,
2016 cu privire la aprobarea Regulamentului tip de exploatare a lacurilor
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de acumulare/iazurilor.
• în legătură cu stabilirea de către Agenţia de Mediu a perioadelor şi
zonelor de prohibiție a pescuitului pentru anul 2019 proiectul de ordin
cu privire la depistarea și contracararea cazurilor de pescuit ilegal în
perioada de prohibiție.
Participat:
• la seminar Regional privind implementarea şi interpretarea legislaţiei de
mediu privind desfășurarea controlului la compartimentul protecţiei
aerului atmosferic şi resurselor acvatice.
• la ședința de lucru cu MADRM pe marginea subiectului ce ține de
utilizarea terenurilor agricole gestionate de către I.P.,,Institutul
Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare”.
• la ședința de lucru dintre conducerea IPM și Agenția Navală a R
Moldova, care a avut loc la 02.04.2019, în incinta Inspectoratului, unde
s-a discutat despre participarea în controale comune pe căile navigabile
interne. Totodată a fost pus în discuție modul de reînregistrare a
transportului naval şi a motoarelor suspendabile care se află la evidența
IPM.
• la prima reuniune a grupului de lucru public-privat focusat pe
internaționalizarea și consolidarea legăturilor lanțului de aprovizionare
în sectorul procesării produselor alimentare din Republica Moldova,
organizat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii cu suportul
OECD.
Pregătit:
• materialele privind desfășurarea controlului la compartimentul protecției
aerului atmosferic şi resurselor acvatice.
• acţiunile Direcţiei control și gestionare resurse de apă și aer atmosferic
din planul de acţiuni al anului 2019, trimestrul I.
• informația cu privire la rezultatele activității DCGRF pentru trimestrul
I, la compartimentele protecția solului și subsolului.
• informația despre transportul naval şi motoarele suspendabile care stau
la evidența IPM pentru a fi transmisă în prealabil ANRM prin
intermediul poștei electronice pentru a stabili modalitatea de
reînregistrare a acestora la IPM.
Efectuat:
• control de stat de tip planificat la zăcământul de calcar pentru construcții
,,Criciva I” (sectorul ,,Făurești”), gestionat de către S.R.L. ,,Magia
Pitrei”, or. Cricova, mun. Chișinău (deplasare la fața locului).
• și finalizat controlul de stat de tip planificat la zăcământul de calcar
pentru tăierea blocurilor și plăcilor ,,Mileștii Mici”, gestionat de către
Î.S. ,,Mina de piatră din Mileștii Mici”, s. Piatra Albă, r. Ialoveni
(deplasare la fața locului).
• acțiuni de inițiere a controlului planificat la S.R.L. ,,Sigiliu-Lux” pentru
verificarea respectării legislației de mediu la zăcământul de argilă și
nisip din s. Chirca, r-nul Anenii Noi
Încheiat:
• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Staviţchi Ilie pentru
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și protecția
fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (1), Cod contravențional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 400 lei. A fost ridicată o plasă
de monofilament.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Grimberg Andrei
pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi
protecţia fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (1), Cod
contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 600 lei. A
fost ridicată o plasă de monofilament.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Cerb Andrei pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (1), Cod contravenţional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 600 lei. A fost ridicată o
plasă de monofilament.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Murgu Alexandru
pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi
protecţia fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (1), Cod
contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 600 lei. A
fost ridicată o plasă de monofilament.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Plămădeală Igor pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (1), Cod contravenţional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 600 lei. A fost ridicată o plasă
de monofilament.
un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Popescu Anatolie pentru
tăierea ilegală a arborilor în temeiul art. 122, alin. (1), Cod
contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1200 lei.
Prejudiciul cauzat mediului constituie 144 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Taină Valeriu 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 500 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Gherasim Valentin
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.Boboc Dmitrii pentru
întocmirea incorectă a materialelor primare la efectuarea tăierilor și
recepționarea masei lemnoase, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de
12 000 lei conform art. 142, alin. (3), Cod contravenţional.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Melnic Serghei pentru
încălcarea modului de folosire, de recoltare, de transportare şi de export
al lemnului, în temeiul art. 142, alin. (1), Cod contravenţional, fiindu-i
aplicată o amendă în mărime de 6 000 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Deliu Iurie pentru
încălcarea modului de folosire, de recoltare, de transportare şi de export
al lemnului în temeiul art. 142, alin. (1), Cod contravenţional, fiindu-i
aplicată o amendă în mărime de 9 000 lei.
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• 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, Cod
contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1 500 lei,
prejudiciul cauzat mediului în sumă de 901,8 lei
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Gavriliță Gheorghe
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, Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime
de 1500 lei, prejudiciul cauzat mediului în sumă de 1967,04 lei
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Iazinschii 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, Cod
contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1 500 lei,
prejudiciul cauzat mediului în sumă de 1703,52 lei
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Craftov 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, Cod
contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 1 500 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Deliu Iurie, 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, Cod
contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 3 000 lei.
b) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central).
1.
2
3.

Resurse
umane
Finanțe

Numărul de personal - 291

Activitate
juridică
la Centru

Examinat:
• interpelarea avocatului Cazacu Veaceslav privind prezentarea
informației cu privire la tăieri și modul de calculare a prejudiciului.
• scrisoarea Ministerului Afacerilor Interne privind realizarea acțiunilor
privitor la actele permisive.
• scrisoarea Inspectoratului de Poliție Buiucani privind examinarea
materialelor conform competenței în temeiul art. 405, Cod
Contravențional.

• Veniturile pentru săptămâna curentă constituie – 30, 0 mii lei.

Participat:
• la 04.04.2019 la ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău la
examinarea cauzei contravenționale privind contestarea procesuluiverbal și a deciziei agentului constatator depuse de SRL „Apartament
Confortabil” vs IPM.
• la 05.04.2019 la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei mun. Chișinău
(sediul Buiucani) la examinarea cauzei contravenționale privind
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contestarea procesului-verbal și a deciziei agentului constatator depuse
de Întovărășirea Pomicolă „Lotsind” vs IPM.
• la 05.04.2019 la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei mun. Chișinău
(sediul Centru) la examinarea cauzei civile privind contestarea actului
administrativ depusă de AO „Comunitatea Evreiasca” vs IPM.
Perfectat:
• scrisoarea către Agenția de Mediu privind prezentarea informației
conform competenței.
• raportul cu privire la executarea Planului de Acțiuni ale Inspectoratul
pentru Protecția Mediului, anul 2019, trimestrul I pentru compartimentul
Direcției Juridice și Direcției Metodologie, Evaluarea Riscurilor și
Planificarea Controalelor.
• cererea de recurs pe dosarul contravențional Bisir Svetlana vs IPM.
• susțineri verbale pe dosarul SRL „Inamstro” vs IPM.
• susțineri verbale pe dosarul Întovărășirea Pomicolă „Lotsind” vs IPM.
Expertizare juridică:
• a fost coordonată emiterea a circa 15 acte administrative ale IPM cu
asigurarea legalității acestora.
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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