MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 07.06.2019 până la 13.06.2019
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 148 acte de inspectare
Inspecto• au fost încheiate 77 procese-verbale: ( art.109 al.1 – ; art.109 al.5 –
rat.
; art.109 al.3 – ; art.109 al.4 – 2; art.111 – ; art.110 al.1 – ; art.110
(Centru –
al.2 – 6; art.110 al.3 – ; art.112 – ; art.113 al.1 – 1; art.113 al.4 – ;
Teritoriu
art.113 al.5 – 2; art.114 al.1 – 13; art.114 al.2 – 2; art.114 al.3 – ;
)
art.119 al.11 – ; art.119 al.1 – ; art.115 al.1 – ; art.117 al.1 – 1; art.
116 al. 1 – 3; art.116 al.2 – 5; art.118 – 1; art. 121 – ; art.122 al.1 –
3; art.122 al.2 – ; art.122 al.4 – ; art 123 – ; art 126 – ; art.127 al.1 –
1 ; 127 al.2 – ; art.128 al.1 –1 ; art. 128 al.2 – ; art. 120 – 1; art.
135 – ; art.132 – ; art.136 – ; art.137 –1 ; art. 140 al. 1 – ; art.141
al.1 – ; art.141 al.2 – ; art.142 al.1 – ; art.142 al.2 – 2; art.142 al.3 – ;
art.143 – ; art. 145 – ; art.146 – ; art.147 – 1; art. 149 – ; art. 129 –
; art.154 al.1 – 29; art.154 al.3 – ; art.154 al.2 – ; art.154 al.10 – ;
art.154 al. 11 – ; art.155 al.1 – 1; art.153 – ; art.156 – ; art.181 – ;
art.182 - ; art. 349 - 1; art. 95 al. 2 – ; art. 337 - ).
•
•

au fost prestate servicii contra plată în valoare de 13 958 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 105 600 lei.

În contextul campaniei de salubrizare a localităților în această
săptămână au fost efectuate 29 raiduri de salubrizare în primării și
localități.
Alte activități au fost realizate în volum deplin pe măsura adresării
beneficiarilor sau petiționarilor fără întârziere.
•
•

2.

Circuitul
informați
onal la

S-a participat în lucru a 3 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor.
Au fost examinate și s-a răspuns la 35 petiții parvenite în
subdiviziunile IPM în formă de plângeri și semnale

În perioada 07-13 iunie, 2019 cancelaria Inspectoratului pentru Protecția
Mediului a înregistrat 58 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;

1

Centru

3.
4.

Cazuri
relevante
Materiale
pe site-ul
IPM

5.

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

6.

Proceseverbale
de la
Centru

- 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) Petiții – 1;
b) Demersuri – 7.
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului pentru
Protecția Mediului au fost perfectate 45 de scrisori, 8 dintre care în adresa
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
•

Au fost efectuate 24 raiduri antibraconaj, încheiate 18 procese-verbale
în cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 7 234 lei.
• au fost amplasate materiale pe site-ul IPM.

Examinat:
• avizul la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea
proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte
legislative;
• și coordonat 2 (două) dosare cadastrale cu privire la modificarea
destinației terenului;
• în limita competențelor, cererea Uniunii de Persoane Juridice ,,EcoGreen” privind eliberarea Autorizației de mediu pentru gestionarea
deșeurilor de echipamente electrice și electronice prin sistem colectiv în
numele producătorilor de echipamente electrice - SA ,,Orange Moldova”
și SRL ,,Sun Communications”;
• la indicația Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
petiția dlui Iurie Bradu, locuitor al mun.Chișinău, str. Șoimari, 6, ap.57
privind reamplasarea platformei pentru depozitarea deșeurilor
municipale, care se află în terenul adiacent blocurilor locative din str.
Șoimari, 6 și str. Șoimari, 8, mun.Chișinău;
• în limita competențelor, la indicația Ministerului Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului plângerea dnei Victoria Ciorba,
adresată către Prim-ministrul Republicii Moldova, Dl Pavel Filip
referitor la incomoditățile de trai cauzate prin depozitarea deșeurilor
municipale în preajma sectorului locativ din s. Floreni, r-nul Anenii Noi;
• petiția dnei Liuba Ilovan adresata Cancelariei de Stat ce are ca subiect
verificarea standardelor de calitate a apelor din s. Țînțăreni, raionul
Anenii Noi;
• petiția dlui Scrob Alexandru ce are ca subiect incomoditățile de trai
provocate de la coșul de fum a cazangeriei ce aparține agentului
economic S.R.L. ,,ERGOLEMN” din str. Calea Ieșilor, 59/2, mun.
Chișinău;
• petiția MMM ,,Fitoline grup,, SRL cu privire la construcția unei sonde
în s. Negureni, rl Telenești;
• solicitarea de la organizația necomercială ,,Ecodava”, Fundație pentru
Dezvoltarea Ecologica din R.M privind solicitarea parteneriatului în
proiectul ,,Save the river Bîc”;
• petiția și expediat răspunsul doamnei Legreid Iulia, domiciliată în sat.
Suruceni, r-nul Ialoveni;
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• cererea și expediat răspuns Î.M. ,, Asociația de Gospodărire a Spațiilor
Verzi”.
• petiția cu ieșire la fața locului în sat Bucuria, or. Cahul a Doamnei
Arnautov Maria și urmează a fi dat răspuns.
Participat:
• la lucrările ședinței Comitetului de supraveghere a strategiei naționale de
implicare privind soluționarea problemelor Pământului;
• în cadrul comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor vacante la
proba interviu care a avut loc la data de 11.06.2019 în incinta IPM, unde
a participat 1 concurent.
Pregătit:
• informație pentru Procuratura Generala referitor la expunerea asupra
procedurii legale și organelor abilitate cu dreptul de atribuire în folosință
a sectoarelor de subsol pentru extragerea zăcămintelor minerale utile;
• pregătit informația pentru dna Chicu Olga cu privire la proiectul
EUWI+ „Оценка и улучшение использования экономических
инструментов
управления
водными
ресурсами
и
водохозяйственными системами в Республике Молдова (РМ)”.
Expediat:
• Inspecțiilor teritoriale demersul privind totalizarea informației privind
raziile efectuate în perioada de prohibiție cu prezentarea ulterioară la
centru a acesteia prin poșta electronică.
Efectuat:
• controlul de stat de tip planificat la zăcământul de calcar ,,Ștefănești”
din s. Beleavenți, r-nul Briceni, gestionat de S.A „Calcar” prin
inspectare vizuală, măsurări topografice și examinarea proiectului de
exploatare și a actelor permisive și inițierea controlului inopinat in
raionul Soroca referitor la extragerea ilegală de zăcământ;
• asistență metodologică IPM Comrat(Ceadîr Lunga), IPM Ungheni.
Elaborat:
• și înaintat actele necesare Agenției Navale pentru inițierea procedurilor
de reînregistrare a transportului naval aflat la bilanțul IPM.
•
Perfectat:
• răspuns la scrisoarea Cancelariei de Stat a R.Moldova nr. 15-03-1822
din 27.03.2019 privind executarea controalelor în perioada 10.06.201914.06.2019 în baza Legii nr.131 din 08.06.2012;
• răspuns la scrisoarea Agenției pentru Protecția Consumatorului si
Supravegherea Peții (APCSP) nr.27/03-1511 din 10.06.2019 privind
controlul de stat asupra activității de întreprinzător conform art.17
alin.(1), Legea nr. 131.
Încheiat:
• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Roșca Cristian 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 600 lei. Prejudiciul calculat și
înaintat pentru recuperare este de 900 lei.
A fost ridicată o fatcă.
un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Gavriciuc Vladimir
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.
Prejudiciul calculat și înaintat pentru recuperare este de 360 lei.
A fost ridicată o plasă.
un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Meleca Leonid 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 400 lei. Prejudiciul calculat
și înaintat pentru recuperare este de 800 lei.
A fost ridicată o plasă.
un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Meleca Lionid 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 400 lei. Prejudiciul calculat și
înaintat pentru recuperare este de 810 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Alexeev Nicolae 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 400 lei. Prejudiciul calculat și
înaintat pentru recuperare este de 225 lei.
A fost ridicată o plasă.
un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Găină Evghenii 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. Prejudiciul calculat și
înaintat pentru recuperare este de 945 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Morcov Vadim 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.
un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Izman Veaceslav
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 400 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Botnari Andrei 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.

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

Resurse
umane

Numărul de personal - 291
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2

Finanțe

3.

Activitate
juridică
la Centru

• Veniturile pentru săptămâna curentă constituie –

12,6 mii lei.

Examinat:
• Încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani) referitor la cererea
Inspecției pentru Protecția Mediului Chișinău privind validarea hotîrîrii
nr. 01-22/01 din 22 mai, 2019 cu privire la suspendarea totală de stocare
și înhumare a deșeurilor.
• Solicitarea Procuratura Republicii Moldova privind prezentarea opiniei
IPM asupra existenței/lipsei încălcărilor legislației, precum și a
prejudiciului cauzat în cazurile expuse în solicitarea Procuraturii.
Participat:
• La ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău la examinarea
recursului depus de IPM Chișinău pe dosarul contravențional Bîtco
Andrei vs IPM Chișinău împotriva hotărârii privind anularea procesuluiverbal.
• La ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău la examinarea
recursului depus de Istrati Sergiu pe dosarul contravențional Istrati
Sergiu vs IPM împotriva hotărârii privind legalitatea procesului-verbal
contravențional.
• La Masa rotundă „Funcțiile instituționale ale Agenției de Mediu a
Republicii Moldova care derivă din Acordul de Asociere cu UE și
tratatele Internaționale” în cadrul oficiului Băncii Mondiale.
Perfectat:
• Recurs asupra Hotărîrii Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) pe cauza
contravențională Staver Mihaela vs IPM privind luarea deciziei de către
instanță asupra amenzii și a aplicării măsurii asiguratorii.
• Recurs asupra Hotărîrii Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) pe cauza
contravențională Plămădeală Ion vs IPM privind luarea deciziei de către
instanță asupra amenzii și a aplicării măsurii asiguratorii.
• Recurs asupra Hotărîrii Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) pe cauza
contravențională Boboc Dumitru vs IPM privind contestația împotriva
procesului-verbal cu privire la contravenție și decizia agentului
constatator prin care a fost sancționat în baza art. 142, alin. (3), Cod
Contravențional.
• Recurs la Curtea Supremă de Justiție împotriva Deciziei Curții de Apel
Chișinău din 13.03.2019, emisă asupra apelului declarat de IPM
împotriva Judecătoriei Chișinău din 13.09.2019, emisă pe cauza civilă la
cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Pasana” împotriva
Inspectoratului Ecologic de Stat privind anularea actului.
• Cerere de înlăturare a neajunsurilor la Cererea Inspecției pentru Protecția
Mediului privind suspendarea totală de stocare și înhumare a deșeurilor.
• Răspuns la petiția cet. Eugeniu Cernov privind legalitatea construcției
din str. N. Dimo, 7/3.
• Cerere către instanța de judecată privind schimbarea modului de
executare și prezentarea repetată spre executare.
Expertizare juridică:
• A fost coordonată emiterea a circa 25 de acte administrative ale IPM
cu asigurarea legalității acestora.
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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.

Gheorghe MANJERU,
Șeful Inspectoratului

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