MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 14.06.2019 până la 20.06.2019
Gheorghe MANJERU, șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului;
tel: 226941; fax: 226915.
mediu@ipm.gov.md; str. Constantin Tănase, 9
Nr.

1.

Compo
nenta
I.

Material descriptiv

Activități de mediu ale direcțiilor, secțiilor specializate și subdiviziunilor
teritoriale ale IPM.
a) Generalizarea activității subdiviziunilor teritoriale și specializate ale IPM
Realizări
totalizat- Realizări mai importante din activitatea de bază:
oare pe
• au fost încheiate 139 acte de inspectare
Inspecto• au fost încheiate 100 procese-verbale: ( art.109 al.1 – 1; art.109 al.5
rat.
– ; art.109 al.3 – 1; art.109 al.4 – 1; art.111 – 2; art.110 al.1 – ;
(Centru –
art.110 al.2 – 4; art.110 al.3 – ; art.112 – ; art.113 al.3 – ; art.113
Teritoriu
al.4 – ; art.113 al.5 – 8; art.114 al.1 – 16; art.114 al.2 – 5; art.114
)
al.3 – ; art.119 al.11 – ; art.119 al.1 – ; art.115 al.1 – ; art.115 al.3 –
; art. 116 al. 1 – 1; art.116 al.2 – 3; art.118 – ; art. 121 – ; art.122
al.1 – 7; art.122 al.2 – ; art.122 al.4 – 1; art 123 – ; art 126 – ;
art.127 al.1 – ; 127 al.2 – ; art.128 al.1 – ; art. 128 al.2 – ; art. 120
– 3; art. 135 – 1; art.132 – ; art.136 – ; art.137 – ; art. 140 al. 1 – ;
art.141 al.1 – ; art.141 al.2 – ; art.144 al.1 – 1; art.142 al.2 – 1;
art.142 al.3 – 1 ; art.143 – 1; art. 145 – ; art.146 – ; art.147 – 6; art.
149 – 1 ; art. 129 – ; art.154 al.1 – 30; art.154 al.3 – ; art.154 al.2 –
; art.154 al.10 – 4; art.154 al. 4 – 1; art.155 al.1 – ; art.153 – ;
art.156 – ; art.181 – ; art.182 - ; art. 349 - ; art. 95 al. 2 – ; art. 337 ).
•
•

au fost prestate servicii contra plată în valoare de 7 504 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 183 800 lei.

În contextul campaniei de salubrizare a localităților în această
săptămînă au fost efectuate 24 raiduri de salubrizare în primării și
localități.
Alte activități au fost realizate în volum deplin pe măsura adresării
beneficiarilor sau petiționarilor fără întîrziere.
•
•

S-a participat în lucru a 12 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor.
Au fost examinate și s-a răspuns la 30 petiții parvenite în
subdiviziunile IPM în formă de plângeri și semnale
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2.

Circuitul
informați
onal la
Centru

3.

Cazuri
relevante
Materiale
pe site-ul
IPM

4.

5.

Acțiuni și
măsuri
curente
de mediu
a
subdivizi
unilor
specializa
te.

6.

Proceseverbale
de la
Centru

În perioada 14-20 iunie, 2019 cancelaria Inspectoratului pentru Protecția
Mediului a înregistrat 70 de documente la intrare, dintre care 6 au parvenit
spre examinare
prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului:
- 1 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) Petiții – 0;
b) Demersuri – 6.
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului pentru
Protecția Mediului au fost perfectate 32 de scrisori, 10 dintre care în adresa
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
•

Au fost efectuate 27 raiduri antibraconaj, încheiate 25 procese-verbale
în cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 4 623 lei.
• au fost amplasate materiale pe site-ul IPM.

Examinat:
• în limita competențelor, adresarea ÎM ,,Regia Autosalubritate” privind
prelungirea contractului de societate civilă cu Primăria comunei
Țînțăreni, r-nul Anenii Noi în contextul exploatării depozitului de
deșeuri municipale a mun.Chișinău;
• în limita competențelor, la indicația Ministerului Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului petiția dlui Oleg Sandul privind
incomoditățile de trai create prin depozitarea deșeurilor de diferit
caracter în curtea comună din str.M.Eminescu 4, mun.Chișinău;
• și pregătit avize la proiectele standardelor ,,Material săditor pomicol”;
• expertizat 3 (trei) dosare a produselor biocide;
• coordonat 1 (un) dosar cadastral, cu privire la modificare destinației
terenului.
• solicitarea Agenției de Mediu ce ține delegarea unui reprezentant al
instituției pentru convocarea unui grup de analiză tehnică a informației
din documentele de evaluarea a impactului asupra mediului prezentate
in etapa procedurală, căt și pentru obținerea în scris a propunerilor și
recomandărilor asupra activității planificate ,,Soluții de adaptare la
schimbările climatice pentru bazinul râului Bâc” (pentru segmentul:
barajul Ghidighici – or. Chișinău), inițiator – Agenția ,,Apele
Moldovaei”;
• petiția dnei Valentina ROMANOV care are ca subiect ținerea nelegitimă
a unei porțiuni de pământ de către SRL ,,Almiviono” amplasat în s.
Balabani, r-nul Taraclia;
• petiția Primarului s.Larga, r-nul Briceni, dl. Radu URECHEAN, care
are ca subiect construcția unui pod pe traseul public național G2 (M5 –
Hlina – Coteala –Larga - G1);
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• și expediat răspuns la petiția domnului Manole Tudor din r.Edeneț,
s.Rotunda;
• și expediat răspuns la petiția doamnei Elena Corsac s.Hrușova,
r.Criuleni.
• și expediat răspuns la petiția Mișcării Ecologice din Moldova privind
poluarea râulețului Durlești.
Participat:
• în cadrul controlului în comun cu Agenția de Mediu privind perfectarea
actului de inspectare pentru obținerea avizului autorizației de mediu
pentru gestionarea deșeurilor de către Asociația pentru Reciclare a
Deșeurilor ,,MoldRec”;
• în cadrul ședinței privind examinarea oportunității de realizare a
permiselor pentru pescuitul de amatori de către ÎS “Direcția Nodului
Hidraulic “Costești-Stînca”, care a avut loc la data de 20.06.2019.
Pregătit:
• informația privind raziile efectuate în perioada de prohibiție de către
Inspecțiile teritoriale și DCRCP a IPM cu plasarea rezultatelor pe siteul Inspectoratului;
• informația pentru MADRM ce ține de planul de acțiuni 2018-2019
privind implementarea Hotărîrii Guvernului nr. 977/2016 cu privire
la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor
de acumulare/iazurilor.
Efectuat:
• controlul de stat de tip planificat la zăcământul de calcar ,,Ștefănești”
din s. Beleavinti, r-nul Bricei, gestionat de S.A „Calcar”;
• controlul de stat de tip planificat la zăcământul de calcar brut pentru
construcții ,,Ștefănești” din s. Ștefănești, r-nul Florești, gestionat de
S.R.L. ,,Divaserv Media” și sancționarea pentru ocuparea temporară a
terenului cu întocmirea procesului verbal în temeiul art. 116 al Codului
Contravențional cu stabilirea amenzii în mărime de 240 unități
convenționale - 12000 lei;
• controlul de stat de tip planificat la zăcământul de calcar pentru tăierea
blocurilor și plăcilor ,,Lalova” din s. Lalova, r-nul Rezina, gestionat de
S.R.L. ,,Mina de Piatră Lalova” prin inspectare vizuală, măsurări
topografice și examinarea proiectului de exploatare și a actelor
permisive.
Încheiat:
• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Rotari Veaceslav
pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și
protecția fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (2), Cod
contravențional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 450 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Gavrilaș Ghenadie
pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și
protecția fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (2), Cod
contravențional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 450 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Leahu Fiodor pentru
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încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și protecția
fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (2), Cod contravențional,
fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 450 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Panfilii Ion pentru
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 600 lei.
Au fost ridicate șase jupuitoare.
un proces-verbal cu privire la contravenție cet.Donică Irina pentru
tăierea ilegală sau vătămarea arborilor și arbuștilor în temeiul art. 122,
alin. (1), Cod contravențional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de
1200 lei, prejudiciul cauzat mediului este în sumă de 162,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenție cet.Munteanu Victor pentru
întocmirea incorectă a materialelor primare și efectuarea tăierilor și
recepția masei lemnoase în temeiul art. 142, alin. (3), Cod
contravențional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 12000 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenție cet, Usatîi Boris pentru
tăierea ilegală sau vătămarea arborilor și arbuștilor în temeiul art.
122, alin. (1), Cod contravențional, fiindu-i aplicată o amendă în
mărime de 1250 lei, prejudiciul cauzat mediului este în sumă de 243,0
lei.
un proces-verbal cu privire la contravenție cet.Brasnuev Alexandru
pentru tăierea ilegală sau vătămarea arborilor și arbuștilor în temeiul
art. 122, alin. (3), Cod contravențional, fiindu-i aplicată o amendă în
mărime de 3000 lei, prejudiciul cauzat mediului este în sumă de 504,0
lei
un proces-verbal cu privire la contravenție cet.Gulii Serhei pentru
tăierea ilegală sau vătămarea arborilor și arbuștilor în temeiul art. 122,
alin. (4), Cod contravențional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de
3000 lei, prejudiciul cauzat mediului este în sumă de 162,0 lei

b) Probleme de asistență și dezvoltare. (Aparatul Central).
1.
2
3.

Resurse
umane
Finanțe

Numărul de personal - 291

Activitate
juridică
la Centru

Examinat:
•
Solicitarea Procuraturii Generale a Republicii Moldova privind
pretinsele acțiuni ilegale ale factorilor de decizie ai SRL„Inamstro”.

• Veniturile pentru săptămâna curentă constituie – 46,1 mii lei.

Participat:
•
La ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău la
examinarea cauzei contravenționale ÎP „Losind” vs IPM, 18.06.2019.
•
La ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău la
examinarea cauzei civile SRL „Inamstro” vs IPM, 19.06.2019.
•
La ședința de judecată în cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Centru)
la examinarea cauzei contravenționale Caraman Igor vs Serviciul
Piscicol.
4

Perfectat:
•
Cerere de chemare în judecată privind recuperarea prejudiciului
cauzat mediului (poluarea resurselor de sol cu ape uzate deversate din
rețeaua de ape uzate) de către SRL „Făclia”.
•
Cerere de chemare în judecată privind recuperarea prejudiciului
cauzat mediului (poluarea resurselor de sol cu ape uzate deversate din
rețeaua de ape uzate) de către ÎI „Servicii Publice Cimișlia”.
•
Referință la cererea de chemare în judecată SRL „Grand Oil” vs
Primarul or.Cimișlia, intervenind accesoriu Inspectoratul pentru
Protecția Mediului privind recuperarea prejudiciului material.
•
Referință la cererea de chemare în judecată Poalelungi Lidia vs
Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției, Inspectoratul pentru Protecția
Mediului privind recuperarea prejudiciului material și moral.
Expertizare juridică:
• A fost coordonată emiterea a circa 20 de acte administrative ale IPM cu
asigurarea legalității acestora.
2. Planificarea orientativă a activităților direcțiilor și secțiilor și celor comune cu
IPM teritoriale pentru săptămâna următoare.
1.
Acțiuni și
măsuri
a. Activități cotidiene – conform Regulamentelor subdiviziunilor și al IPM.
(ieșiri pe
b. Activități cu planificare concretă:
teren,
c. Examinarea petițiilor cu ieșire pe teren.
raiduri
d. Indicațiile factorilor de decizie parvenite pe parcursul săptămânii.
operative,
etc.)
Text standard despre profilul instituției (cuprinde informații care ajută la definirea contextului în
care respectiva organizație performează):
• Denumirea organizației: Inspectoratul pentru Protecția Mediului
• Structura organizatorică, principalele divizii subsidiare: IPM Chișinău, Bălți, Cahul, UTA
Găgăuzia, Anenii Noi, Basarabeasca, Briceni, Cantemir, Cimișlia, Criuleni, Călărași,
Căușeni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Fălești, Florești, Edineț, Glodeni, Hîncești,
Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnița, Orhei, Rezina, Rîșcani, Ștefan Vodă, Sîngerei,
Soroca, Strășeni, Șoldănești, Taraclia, Telenești, Ungheni.
• locația sediului principal, telefon, fax, email: Chișinău, str. Constantin Tănase, 9; nr. contact:
022 226941, 022 226915, mediu@ipm.gov.md
• forma juridică de înregistrare, dacă există servicii prestate: Instituție publică (prestează
servicii de mediu);
• mărimea organizației, numărul angajaților: Instituție desconcentrată în teritoriu; 291 angajați.

Victor DUMNEANU,
Șef interimar al Inspectoratului

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