MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 19.04.2019 până la 25.04.2019
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 143 acte de inspectare
Inspecto• au fost încheiate 149 procese-verbale: (art.109 al.3 – 3; art.109 al.4
rat.
– 6; art.111 – 2; art.110 al.2 – 1; art.113 al.5 – 3; art.114 al.1 – 24;
(Centru –
art.114 al.2 – 13; art.119 al.1 – 3; art.115 al.1 – 1; art.115 al.3 – 1;
Teritoriu
art. 116 al. 1 – 3; art.116 al.2 – 3; art.122 al.1 – 9; art.122 al.2 – 2;
)
art.127 al.1 – 2; 127 al.2 – 1; art. 120 – 1; art.136 – 6; art.137 – 1;
art.142 al.1 – 3; art.146 – 1; art.147 – 2; art.154 al.1 –54; art.181 – 6).
•
•

au fost prestate servicii contra plată în valoare de 13 948 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 106 700 lei.

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămână au fost efectuate 60 raiduri de salubrizare în primării şi
localităţi.
Alte activităţi au fost realizate în volum deplin pe măsura adresării
beneficiarilor sau petiţionarilor fără întârziere.
•
•

S-a participat în lucru a 11 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 1 comisie de
recepţie finală a obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 43 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 19 – 25 aprilie, 2019 cancelaria Inspectoratului pentru
Protecția Mediului a înregistrat 60 de documente la intrare, dintre care 8 au
parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului:
- 1 doc . direct prin curierul MADRM;
- 7 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 51 de scrisori, 15 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 38 raiduri antibraconaj, încheiate 34 procese-verbale în
cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 19 728 lei.
A fost ridicate – 6 plase.
La 23.04.2019, în jurul orei 0030, pe malul râului Nistru în sectorul din
extravilanul satului Talmaza au fost identificate două persoane, locuitori
al satului C. Vasile şi C. Igor, care în perioada de prohibiţie efectuau
pescuitul ilegal pe timp de noapte. Ca rezultat, în barca gonflabilă pe
care o deţineau, au fost depistate zece răcile în care erau capturaţi 146
raci de râu şi 5 peşti de specia somn. Prejudiciul cauzat resurselor
piscicole a constituit 15 850 lei.

• au fost amplasate materiale pe site-ul IPM.

Examinat:
• demersul Î.M ,,Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” cu privire la
curățirea unui arbore de specia stejar din str. Maria Cebotari,16/1.
• demersul parvenit din partea MADRM privind demararea procedurii de
modificare a cadrului legal în domeniul protecţiei, gestionării eficiente
şi durabile a biodiversităţii prin elaborarea/promovarea proiectului de
lege pentru modificarea unor acte legislative şi proiectului hotărârii de
Guvern pentru modificarea unor acte normative.
Ca rezultat au fost elaborate propunerile pentru modificarea Legii 149
din 08.06-2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura.
• în comun cu secţia protecţia resurselor acvatice interpelarea deputatului
în Parlamentul Republicii Moldova, Dna M. Tauber, remisă de către
MADRM referitor la nivelul de apă a fluviului Nistru.
Ca rezultat a fost pregătit răspuns.
• demersul către Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și
Mediului cu privire rezultatele controlului de stat de tip planificat la
zăcământul de calcar ,,Ghidighici”, gestionat de către S.A. ,,Pietriș”, or.
Vatra, mun. Chișinău.
• și finalizat controlul de stat de tip planificat la zăcământul de nisip
pentru construcții ,,Cobusca”, gestionat de către S.A. ,,Cariera
Cobusca”, s. Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi.
• și coordonat 3 (trei) dosare cadastrale cu privire la modificarea
destinației terenului.
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• petiţia adresată Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale şi
Mediului, ce are ca subiect incomodităţile de trai provocate din
activitatea întreprinderii S.R.L. ,,Orizontul Lux”, amplasată pe str.
Dunării nr. 2 A, mun. Cahul.
• solicitarea Institutului pentru Dezvoltare şi inițiative Sociale (IDIS)
,,Viitorul” din str. Iacob Hîncu 10/1, mun. Chișinău.
• demersul dnei Marina Tauber, primarul comunei Jora de Mijloc, rl Orhei
ce are ca subiect scăderea nivelului de apă în fluviul Nistru și construcția
Hidrocentralei în cascadă de către partea ucraineană.
• la indicația Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
a examinat repetat plângerea dnei Varvara Eliseev înregistrată cu nr.08776/19 din 25.03.2019, adresată către Prim-ministrul Republicii
Moldova, Dnul Pavel Filip privind depozitarea deșeurilor municipale în
afara perimetrelor special amenajate pe terenul Administrației Publice
Locale a com.Răzeni, r-nul Ialoveni.
• petiția anonimă nr.49-A/19 din 25.03.2019 adresată Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului privind gestionarea
deșeurilor din s.Codreanca, r-nul Strășeni, inclusiv starea depozitului de
deșeuri din localitate.
• la indicația Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
petiția dlui Dumitru Roman privind incomoditățile de trai provocate prin
exploatarea depozitului de deșeuri municipale din com.Țînțăreni, r-nul
Anenii Noi.
• la indicația Cancelariei de Stat cu nr.2496 din 02.04.2019 a examinat
adresarea dnei Liuba Ilovan, consilier al com.Țînțăreni, r-nul Anenii Noi
referitor la situația alarmantă la depozitul de deșeuri, amplasat în aceeași
localitate.
• solicitarea dlui Serghei Trofimov, Procuror în Procuratura raionului
Ștefan Vodă privind stabilirea impactului asupra mediului la tăierea și
dezasamblarea navei cu denumirea ,,WOLF”, depistată în dana rîului
Nistru, în apropierea s.Olănești, r-nul Ștefan Vodă.
• solicitarea dlui Cristian Coaje, șef Birou-Biroul transfer Deșeuri,
Direcția Controlul Poluării, Garda de Mediu - Comisariatul General,
Rămânia cu caracter informativ privind transferul în România a 24,28
tone cărămizi refractare pentru valorificarea acestora de către SC
,,Seven Grup”, care nu deține autorizație de mediu valabilă pentru
desfășurarea activității de valorificare pe amplasament.
• solicitarea Agenției de Mediu nr.1079 din 09.04.2019 privind
nominalizarea unei persoane responsabile la examinarea avizelor și
prezentarea actelor de inspectare în vederea eliberării autorizației de
mediu pentru gestionarea deșeurilor în conformitate cu prevederile
Hotărârii de Guvern nr.550 din 13.06.2018 privind utilizarea Sistemului
Informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor
Permisive.
• adresarea dlui N.Carapirea, primarul s.Baurci, r-nul Ceadîr-Lunga
privind starea deplorabilă a depozitului de pesticide din localitate.
Participat:
• în şedinţa de lucru care a avut loc la MADRM la 24.04.2019 cu privire
la vizita de evaluare în R. Moldova întreprinsă de către Directoratul
Afacerii Marine şi Pescuit al Comisiei Europene referitor la pescuitul
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ilegal, nedeclarat şi nereglementat.
• la întâlnirea pentru informare a studenților Universității Agrare pe tema
protecției resurselor funciare.
• la seminarul privind lansarea Proiectului EU4Climate, finanţat de
Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare care are obiectivul de a acorda asistenţă ţărilor
Parteneriatului Estic şi anume Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia,,
Republica Moldova şi Ucraina, în dezvoltarea şi implementarea
politicilor în domeniul schimbărilor climatice, care să promoveze
dezvoltarea cu emisii reduse şi rezilienţă la schimbările climatice,
precum şi implementarea angajamentelor pertinente Acordului de la
Paris privind schimbările climatice.
Pregătit:
• răspuns la scrisoarea Cancelariei de Stat a RM nr. 15-03-1822 din
27.03.2019 privind executarea controalelor în perioada 15.04.201919.04.2019 în baza Legii nr.131 din 08.06.2012.
• și calculat prejudiciul la exploatarea zăcământului de calcar
,,Ghidighici”, gestionat de către S.A. ,,Pietriș”, or. Vatra, mun. Chișinău
cu evaluarea pierderilor producției agricole în urma scoaterii nelegitime
a terenurilor din circuitul agricol în sumă de 1.445.427,76 lei cauzate în
legătură cu folosirea contrar destinației, fără excluderea acestuia din
circuitul agricol în urma alunecărilor de teren din nerespectarea
proiectului tehnic de exploatare și evaluare a prejudiciului cauzat
mediului în rezultatul extragerii nelegitime a substanțelor minerale utile
în sumă de 13.844.072.01 lei.
• răspunsul în adresa S.R.L.,,Rocaprund” cu privire la eliberarea unor
acte emise în rezultatul controlului de stat de tip inopinat din data de 0115.03.2019 și prezentarea informației cu privire la solicitarea asistenței
laboratorului Agenției de Mediu pentru prelevarea probelor de sol.
Efectuat:
• controlul de stat de tip planificat la S.R.L. ,,Ionel Agil” pentru
verificarea respectării legislației de mediu la zăcământul de nisip din s.
Bravicea, r-nul Călărași cu deplasarea la fața locului.
Încheiat:
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Hangan V. 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.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Căpăţină T. 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.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Frunză F. 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.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Busuioc O. pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
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•

•

•

•

•

•

fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (1), Cod Contravenţional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 600 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Grecu V. 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.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Doncilă Gh. 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.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Maler Iv. 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.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Alexeev N. 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.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Ceban V. 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 500 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Mardari Grigore pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind tăierea ilegală sau
vătămarea arborilor și arbuștilor, în temeiul art. 122, alin. (1) săvârșită
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 3130,8lei

b) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central).
1.
2
3.

Resurse
umane
Finanțe

Numărul de personal - 291

Activitate
juridică
la Centru

Examinat:
• solicitarea MADRM referitor la avizarea și expunerea opiniei asupra
oportunității aderării la Acordul privind cooperarea statelor-membre ale
CSI în domeniul mediului, semnat la 31 mai, 2013, la Minsk, fiind
perfectat avizul în limita competențelor.
• plângerea cet. L. Perederii și S. Muhina împotriva acțiunilor șefului
Inspecției pentru Protecția Mediului Chișinău, Lilian Munteanu și
atragerea acestuia la răspundere disciplinară, fiind perfectat răspunsul în
limita competențelor.
• cererea cet. Perederii L. și S. Muhina referitor la inacțiunile IPM în
raport cu necesitatea aplicării prevederilor Codului contravențional al
RM, și anume art. 116, alin.(1) în privința SRL „Reconscivil”.
• cererea prealabilă de contestare a procesului-verbal de control nr. 01-PVI/A-19 din 15.03.2019 întocmit de DCGRF, fiind pregătite materialele
necesare pentru informarea membrilor Consiliului pentru soluționarea
disputelor din cadrul IPM și organizarea întrunirii în vederea

• Veniturile pentru săptămâna curentă constituie – 10,7 mii lei.
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soluționării cererii prealabile.
• cererea SRL „Dalima-Cons” cu privire la acceptarea condițiilor impuse
de IPM declarate referitor la achitarea eșalonată a prejudiciului cauzat
mediului în sumă de 439970,00 lei adjudecat, de către IPM prin
intermediul instanțelor de judecată, fiind perfectat proiectul acordului
privind eșalonarea plăților.
• 3 dosare contravenționale parvenite de la alte autorități, în cadrul IPM
Chișinău, fiind perfectate Decizii în conformitate cu legislația în
vigoare.
Participat:
• la ședința organizată de Serviciul Fiscal de Stat cu participarea organelor
competente în domeniul controlului referitor la implementarea
prevederilor Codului administrativ al RM referitor la procedura de
executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public, cu
excepția creanțelor bănești bazate pe dreptul statului de a percepe
impozite, taxe și alte plăți cărora li se aplică prevederile Codului fiscal al
RM.
• la ședința organizată de OSCE pentru membrii Comisiei Nistrene cu
scopul petrecerii trainingului în domeniul negocierilor cu participarea
expertului-mediator din partea proiectului GEF-Nistru, dnei Inna
Tereșcenco.
• la 24.04.2019 a avut loc ședința Colegiului civil, comercial şi de
contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie pentru judecarea
recursului declarat de IPM și MADRM asupra hotărîrii Judecătoriei
Comrat și Deciziei Curții de Apel Comrat pe cauza civilă la cererea ICS
FVD ,,Moldavschii Standart” SRL, ICS ,,Zolotoi Aist” SRL,SC ,,CarneSud” SRL, ICS ,,Bulgary Wineri” SRL vs Ministerul Mediului al RM,
Inspectoratul Ecologic de Stat, intervenient accesoriu IM ,,Tvardisan”
(fără participarea părților), fiind examinate și admise recursurile IPM și
MADRM cu emiterea unei noi hotărîrii prin care cererea reclamanților
a fost respinsă integral.
• la 3 ședințe în cadrul Inspectoratului de Poliție Centru privind
consultarea asupra calculului prejudiciului cauzat mediului și
recunoașterea IPM în calitate de parte civilă pe cauzele penale privind
ocuparea ilegală a terenurilor proprietate municipală (spații verzi).
• la ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău la examinarea
apelului depus de IPM pe dosarul civil Andrieș Roman vs IPM împotriva
hotărârii privind legalitatea actului administrativ emis de IPM.
• la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei mun. Chișinău (Sediul
Buiucani) la examinarea dosarului contravențional privind luarea
deciziei asupra procesului-verbal cu privire la contravenție întocmit pe
baza prevederilor art. 116, alin.(2), Cod contravențional al R Moldova.
Perfectat:
• la solicitarea MADRM a fost re-perfectat raportul privind implementarea
în trimestrul I, 2019 a Planului sectorial de acțiuni anticorupție în
domeniul protecției mediului pentru anii 2018-2020.
• referința asupra apelului depus de SRL „Spectrum Consgrup” împotriva
Hotărîrii instanței de fond pe dosarul civil privind legalitatea actului
administrativ.
6

•

recurs asupra Hotărîrii Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) pe cauza
contravențională SRL ”Gonvaro Con” vs IPM Chișinău privind luarea
deciziei asupra procesului-verbal cu privire la contravenție întocmit pe
baza prevederilor art. 116, alin.(2), Cod contravențional al R Moldova.

Expertizare juridică:
• a fost coordonată emiterea a circa 25 acte administrative ale IES 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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