MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 05.04.2019 până la 12.04.2019
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 190 acte de inspectare
Inspecto• au fost încheiate 156 procese-verbale: ( art.109 al.1 – 2; art.109 al.3
rat.
– 4; art.109 al.4 – 3; art.111 – 1; art.110 al.2 – 1; art.113 al.5 – 1;
(Centru –
art.114 al.1 – 9; art.114 al.2 – 1; art.115 al.3 – 1; art. 116 al. 1 – 1;
Teritoriu
art.116 al.2 – 2; art.122 al.1 – 24; art.122 al.2 – 1; art.122 al.3 – 1;;
)
art. 120 – 1; art. 135 – 1; art.136 – 3; art.137 al. 1 – 4; art.137 al. 2
– 1; art. 130 – 1; art.142 al.2 – 3; art.142 al.3 – 1; art.147 – 1; art.
149 – 2; art.154 al.1 – 78; art.154 al.10 – 2; art.181 – 2; art. 349 - 3;
art. 95 al. 2 – 1).
•
•

au fost prestate servicii contra plată în valoare de 21 703 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 137 850 lei.

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 70 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 9 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 48 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 05- 12 aprilie, 2019 cancelaria Inspectoratului pentru
Protecția Mediului a înregistrat 85 de documente la intrare, dintre care 15 au
parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului:
- 9 doc . direct prin curierul MADRM;
- 6 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 – 3;
b) Demersuri – 12.
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului pentru
Protecția Mediului au fost perfectate 54 de scrisori, 12 dintre care în adresa
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
•

Au fost efectuate 31 raiduri antibraconaj, încheiate 37 procese-verbale
în cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 43 955 lei.
A fost ridicată o armă subacvatică pneumatică – 1 buc.
• au fost amplasate materiale pe site-ul IPM.

Examinat:
• adresarea cet.Ion Lașcu, locuitor al or.Ialoveni privind emisiile gazelor
de eșapament de la transportul auto, transportarea deșeurilor și poluarea
bazinelor acvatice din Republica Moldova.
• la indicația dlui Nicolae Ciubuc, Ministru al Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului solicitarea privind prezentarea propunerilor ce țin
de modificarea cuantumului amenzilor stipulate la art.154 din Codul
contravențional al Republicii Moldova.
• demersul președintelui UTA Găgăuzia referitor la alocarea resurselor
financiare pentru acoperirea cheltuielilor de remediere, urmare a
proceselor de alunecări de teren din mun. Ceadâr-Lunga.
• și coordonat 1 (un) dosar cadastral cu privire la modificarea destinației
terenului.
• și expertizat 3 (trei) dosare a produselor biodistructive.
• în comun cu reprezentantul Agenţiei Navale a R Moldova a fost
identificat transportul naval, care a fost înregistrat de către Serviciul
Piscicol la Inspecţia Navală. Urmează a fi stabilită perioada când vor fi
inspectate repetat toate unităţile transportului naval al Inspectoratului
pentru Protecția Mediului.
• solicitarea dlui Vlad Bileţchi, Preşedintele Asociatiei UNIREA-ODIP
privind starea degradată precum şi poluarea albiei rîului Bîc de către
agenţii economici şi de cetăţeni.
• solicitarea adresată Cancelariei de Stat care are ca obiect impunerea
anumitor standarde ce ţin de siguranţa în raport cu fântânile de mina
aflate pe teritoriul R Moldova.
Participat:
• la seminarul organizat de Aparatul Central al Inspectoratului pentru
Protecția Mediului pentru subdiviziunile din teritoriu privind efectuarea
controalelor.
• la ședința de lucru în vederea realizării Strategiei în domeniul siguranței
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alimentelor pentru anii 2018-2022, aprobată prin HG nr.1150 din
20.12.2017 și Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, în mod
special a acțiunii 3.7. ,,Elaborarea și implementarea unui plan de
acțiuni pentru combaterea comerțului stradal, inclusiv a procedurilor
pentru nimicirea produselor confiscate” organizate de către Ministerul
Afacerilor Interne.
• la seminarul Regional privind implementarea şi interpretarea legislaţiei
de mediu privind desfăşurarea controlului la compartimentul protecţiei
aerului atmosferic şi resurselor acvatice.
• la seminarul organizat de MADRM privind lansarea proiectului regional
,,EU4Environement” finanţat de Uniunea Europeană, care are ca scop
acordarea asistenţei parteneriatului Estic ( Republicii Moldova) în
conservarea şi utilizarea durabilă a capitalului natural, îmbunătăţirea
calităţii mediului şi bunăstării populaţiei şi stimulării creșterii
economice.
• la ședința de coordonare privind gestionarea datelor în sectorul apă,
discutarea în continuare a problemelor de dezvoltare (prin sprijinirea
proiectului EUWI+East) a unei platforme ce furnizează servicii web
pentru valorificarea datelor produse în sectorul apă.
Pregătit:
• răspunsul la scrisoarea Cancelariei de Stat a R Moldova nr. 15-03-1822
din 27.03.2019 privind executarea controalelor în perioada 01.04.201905.04.2019 în baza Legii nr.131 din 08.06.2012.
• răspunsul către Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și
Mediului pe marginea subiectului ce ține de utilizarea terenurilor
agricole gestionate de către I.P. ,,Institutul Științifico-Practic de
Horticultură și Tehnologii Alimentare”.
• avizul definitivat a Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea
Hotărârii Guvernului 404/1994 despre aprobarea principiilor de bază
pentru restabilirea terenurilor degradate.
Expediat:
• răspunsul către Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și
Mediului cu privire la nominalizarea în calitate de membri în cadrul
grupului comun de lucru pentru elaborarea și promovarea mai multor
acte normative.
• în legătură cu stabilirea de către Agenţia de Mediu a perioadelor şi
zonelor de prohibiţie a pescuitului pentru anul 2019 Inspecţiilor pentru
protecţia mediului de teritoriu - ordinul cu privire la protecţia resurselor
piscicole din obiectivele acvatice piscicole naturale în perioada de
prohibiţie.
Efectuat:
• deplasare în com.Răzeni, r-nul Ialoveni cu scopul examinării petiției
dnei Varvara Eliseev privind depozitarea deșeurilor municipale în afara
perimetrelor special amenajate pe terenul Administrației Publice Locale
a com.Răzeni, r-nul Ialoveni.
• deplasare în com.Țînțăreni, r-nul Anenii Noi cu scopul examinării
petiției dnelor Liuba Ilovan și D.Roman privind incomoditățile de trai,
create prin exploatarea depozitului de deșeuri din com.Țînțăreni, r-nul
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Anenii Noi.
• controlul de stat de tip planificat la zăcământul de calcar ,,Ghidighici”
gestionat de către S.A. ,,Pietriș”, or. Vatra, mun. Chișinău cu deplasare
la fața locului.
• și finalizat controlul de stat de tip planificat efectuat la zăcământul de
calcar pentru construcții ,,Cricova I” (sectorul ,,Făurești”) gestionat de
către S.R.L. ,,Magia Pietrei”, or. Cricova, mun. Chișinău.
• acțiuni de inițiere a controlului planificat la S.A. ,,Cariera Cobusca”
pentru verificarea respectării legislației de mediu la zăcământul de nisip
din s. Botnărești și Gura Bâcului, r-nul Anenii Noi.
Încheiat:
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Robu Igor 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 600 lei. Prejudiciul
cauzat mediului este de 590,0 lei. A fost ridicată o armă pneumatică
pentru pescuitul subacvatic.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie persoanei cu funcţie de
răspundere pădurarului Întreprinderii pentru Silvicultură „Manta-V”
Postică Ion care transporta 1,0 m/st de lemn moale fără acte legale de
provenienţă în baza art. 142, alin. (2), Cod Contravenţional al R
Moldova, fiind aplicată o amendă în sumă de 6000 lei.
• un proces-verbal în baza art. 154, alin. (1), Cod Contravenţional al R
Moldova, locuitor al satului Crihana Veche, raionul Cahul, Sergiu
Antohi, care a depozitat deşeuri în loc neautorizat, fiindu-i aplicată o
amendă în sumă de 600,0 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Nistor Veceslav pentru
încălcarea modului de folosire, de recoltare, de transportare şi de export
al lemnului în temeiul art. 142, alin. (3), Cod contravenţional al R
Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 600 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Conuța Dumitru pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind tăierea ilegală sau
vătămarea arborilor și arbuștilor în temeiul art. 122, alin. (1), săvârșită
de o persoană responsabilă de protecția și paza vegetației forestiere,
Cod contravenţional al R Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în
mărime de 1500 lei, prejudiciul cauzat mediului în sumă de 3036,6 lei
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Chicu Serghei pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind tăierea ilegală sau
vătămarea arborilor și arbuștilor în temeiul art. 122, alin. (1), săvârșită
de o persoană responsabilă de protecția și paza vegetației forestiere,
Cod contravenţional al R Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în
mărime de 1500 lei, prejudiciul cauzat mediului în sumă de 3420,0ei
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Vasiliu Ștefan pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind tăierea ilegală sau
vătămarea arborilor și arbuștilor în temeiul art. 122, alin. (1), săvârșită
de o persoană responsabilă de protecția și paza vegetației forestiere,
Cod contravenţional al R Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în
mărime de 1500 lei, prejudiciul cauzat mediului în sumă de 5088,6 lei
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Trocin Constantin pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind tăierea ilegală sau
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vătămarea arborilor și arbuștilor, în temeiul art. 122, alin. (1), săvârșită
de o persoană responsabilă de protecția și paza vegetației forestiere,
Cod contravenţional al R Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în
mărime de 1500 lei, prejudiciul cauzat mediului în sumă de 16972,2
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Căruță Gheorghe pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind tăierea ilegală sau
vătămarea arborilor și arbuștilor în temeiul art. 122, alin. (1), săvârșită
de o persoană responsabilă de protecția și paza vegetației forestiere,
Cod contravenţional al R Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în
mărime de 1500 lei, prejudiciul cauzat mediului constituie 917,28 lei.
b) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central).
1.
2
3.

Resurse
umane
Finanțe

Numărul de personal - 291

Activitate
juridică
la Centru

Examinat:
• demersul Inspectoratului de Poliție Fălești referitor la cauza
contravențională în privința ocupării nelegitime a terenurilor, fiind
acordată asistență juridică IPM Fălești și întocmit răspunsul în limita
competențelor IPM.
• cauza contravențională referitor la tăierea unor arbori de specia nuc din
proprietate privată, fiind acordată asistență juridică IPM Strășeni cu
elaborarea poziției argumentate în privința speciei în cauză.
• cauza contravențională referitor la ocuparea abuzivă a unui teren din
raza teritorială a s. Cojușna, r-nul Strășeni, fiind acordată asistență
juridică IPM Strășeni cu elaborarea poziției argumentate în privința
problemei abordate.
• petiția dnei Pila Efrosinia privind pretinsele încălcări a legislației de
mediu în s. Baurci Moldoveni, la moment suntem în proces de
acumulare de materiale, pentru ieșirea la fața locului a inspectorilor de
mediu.
• cererea dlui Grădinari Ion privind confirmarea faptului achitării amenzii
stabilite de către Serviciul Piscicol, fiind analizată evidența contabilă
privind încasarea amenzilor și perfectată scrisoarea către executorul
judecătoresc Lilia Scorici, confirmând achitarea amenzii conform
documentului de plată.
• solicitarea Autorității Naționale de Integritate privind eventuala încălcare
a regimului juridic al incompatibilității, fiind acumulate materialele
necesare și perfectat răspunsul în limitele competenței.

• Veniturile pentru săptămâna curentă constituie – 12, 3 mii lei.

Participat:
• la 10.04.2019 la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei mun. Chișinău
(Sediul Centru) la examinarea contestației depuse de cet. Caraman Igor
pe cauza contravențională inițiată în baza art. 114, Cod Contravențional
al R Moldova.
• la ședința organizată de MADRM cu participarea ÎM ,,Autosalubritate”,
Direcția locativ comunală a Primăriei mun. Chișinău referitor la situația
privind gestionarea deșeurilor în mun. Chișinău, revizuirea și elaborarea
propunerilor privind modificarea legislației.
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• s-a acordat asistență juridică-informațională și practică în contextul Legii
nr. 131 din 08.06.2012 privind activitatea de întreprinzător, fiind
consultată Cancelaria de Stat în contextul aplicării art. 22, alin. (1) la
exercitarea controalelor planificate.
Expertizare juridică:
• a fost coordonată emiterea a 16 de 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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