MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 18.05.2019 până la 23.05.2019
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 231 acte de inspectare
Inspecto• au fost încheiate 163 procese-verbale: ( art.109 al.2 – 1; art.109 al.3
rat.
– 3; art.109 al.4 – 2; art.110 al.1 – 1; art.110 al.2 – 2; art.113 al.3 –
(Centru –
2; art.113 al.5 – 1; art.114 al.1 – 37; art.114 al.2 – 9; art.119 al.2 – 1;
Teritoriu
art.115 al.1 – 1; art. 116 al. 1 – 3; art.116 al.2 – 4; art.122 al.1 – 7;
)
art.122 al.2 – 3; art 126 – 1; art.127 al.1 – 3; art. 128 al.2 – 1;
art.136 – 1; art.137 al.1 – 3; art.142 al.1 – 2; art.142 al.2 – 5; art.143
– 1; art.147 – 1; art.154 al.1 – 62; art.154 al.3 – 4).
•
•

au fost prestate servicii contra plată în valoare de 13 157 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 136 750 lei.

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această
săptămînă au fost efectuate 52 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.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 52 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 18-23 mai, 2019 cancelaria Inspectoratului pentru Protecția
Mediului a înregistrat 80 de documente la intrare, dintre care 19 au parvenit
spre examinare
prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului:
- 13 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 – 4;
b) Demersuri – 15.
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului pentru
Protecția Mediului au fost perfectate 53 de scrisori, 8 dintre care în adresa
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
•

Au fost efectuate 57 raiduri antibraconaj, încheiate 42 procese-verbale în
cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 32 765 lei.
• Au fost ridicate în total plase – 6 buc.,două ecrane şi o fatcă.
• au fost amplasate materiale pe site-ul IPM.

Examinat:
• raportul pe cazul extragerii ilicite din str. Feroviarilor, or. Vatra, mun.
Chișinău cu întocmirea actului de inspectare nr. 001832 din 22.05.2019
și cu evaluarea prejudiciului cauzat mediului în rezultatul extragerii
nelegitime a substanțelor minerale utile în sumă de 13 844 072,01
(treisprezece milioane opt sute patru zeci și patru mii șaptezeci și doi)
lei, cu expedierea materialelor în adresa organelor de drept pentru
atragerea la răspundere penală.
• și expertizat 5 (cinci) dosare a produselor de uz fitosanitar înaintate spre
omologare în R Moldova.
• și coordonat 2 (două) dosare cadastrale cu privire la modificarea
destinației terenului.
• și perfectat răspunsul la scrisoarea Cancelariei de Stat a RM nr. 15-031822 din 27.03.2019 privind executarea controalelor în perioada
20.05.2019-24.05.2019 în baza Legii nr.131 din 08.06.2012.
• petiția dlui Corsac Grigore cu privire la efectuarea lucrărilor de tăiere
în absența unor acte permisive.
• solicitarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
pentru propuneri argumentate în vederea inițierii planului național de
extindere a suprafețelor cu vegetație forestieră pentru anii 2019-2024.
• solicitarea dnei Valentina Ţapiş, Secretar de Stat al MADRM ce are ca
subiect evacuarea apelor uzate ce conţin depăşiri ale valorilor limită de
încărcături cu poluanţi admisibili în sistemul de canalizare a localităţii
Măgdăceşti, rl Criuleni.
• solicitarea MADRM cu privire la verificarea implementării proiectelor
finanţate din Fondul Ecologic Naţional.
• demersul IP Botanica referitor la informaţia înregistrată privind
pescuitul ilegal în lacul din oraşul Sîngera. Ca rezultat s-a dat răspuns.
Participat:
• la ședința Consiliului Republican Interdepartamental pentru aprobarea
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•

•

•
•
•

produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților.
la ședința le lucru organizată de către Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului privind eficientizarea procesului de
planificare și efectuare a controalelor privind protecția mediului
înconjurător și folosirea rațională a resurselor naturale de către
Inspectoratul pentru Protecția Mediului.
la Masa rotundă privind Datele Deschise şi E-Guvernarea de mediu în
cadrul proiectului regional al Comisiei Europene ,,Punerea în aplicare a
principiilor şi practicilor Sistemului Informaţional Comun de Mediu în
ţările Parteneriatului Estic (ENI-SEIS II EAST).
la invitaţia Agenţiei de Mediu la lansarea Sistemului Informaţional
Automatizat (SIA) de eliberare a permiselor de pescuit sportiv, amator şi
de agrement în obiectivele acvatice piscicole naturale „e-Pescuit”.
la şedinţa de judecată din 21.05.2019 la sediul Buiucani privind
contestarea depusă de cet. Grinco Anatolie Chiril împotriva procesuluiverbal nr. 061528 din 06.10.2018.
la şedinţa de judecată din 23.05.2019 la sediul Buiucani privind
contestarea depusă de cet. Grinco Anatolie Chiril împotriva procesuluiverbal nr. 061528 din 06.10.2018.

Pregătit:
• și sistematizat datele/listele cu privire la agenții economici care
plasează/distribuie pe piață echipamente electrice și electronice.
• solicitare în adresa Inspectoratului de Poliţie Ştefan Vodă referitor la
expedierea la adresa Inspectoratului pentru Protecţia Mediului a
ordonanţei (încheierii) privind refuzul pornirii urmăririi penale pe
numele locuitorilor satului Talmaza, rl Ştefan Vodă Caragia Vasile şi
Cojocari Igor, care practicau pescuitul illicit în perioada de prohibiţie în
râul Nistru la data de 23.04.2019.
• referinţa pentru prezentarea în şedinţa de judecată din 21.05.2019 la
sediul Buiucani asupra contestaţiei depuse de cet. Grinco Anatolie Chiril
împotriva procesului-verbal nr. 061528 din 06.10.2018.
Efectuat:
• controlul de stat de tip inopinat în temeiul demersului Administrației
publice locale la zăcământul de nisip din s. Ustia, r-nul Dubăsari,
gestionat de S.A. ,,Crioconstrucția” prin inspectare vizuală și măsurări
topografice.
• și finalizat controlul de stat de tip planificat la zăcământul de nisip
pentru construcții ,,Isacova”,
gestionat de ,,Extracamelcom” cu
evaluarea prejudiciului producției agricole cauzate în urma scoaterii
nelegitime a terenurilor din circuitul agricol în sumă de 12534,91
(douăsprezece mii cinci sute treizeci și patru) lei cauzate în legătură cu
folosirea contrar destinației și întocmirea procesului-verbal în temeiul
art.116 al Codului Contravențional cu stabilirea amenzii în mărime de
120 unități convenționale - 6000 lei.
• controlul cu ieșire în teren și perfectarea ulterioară a actului de control.
Încheiat:
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Zăgăreanu Tudor pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind tăierea ilegală sau
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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 1200 lei,
prejudiciul cauzat mediului este în sumă de 97,2 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Ionaşcu 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. Balandău A 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. Uţa D. 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. Prejudiciul calculat şi înaintat
pentru recuperare este în sumă de 1662,5 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Palancian A. 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. Prejudiciul calculat şi
înaintat pentru recuperare este în sumă de 1 525 lei.
b) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central).
1.
2
3.

Resurse
umane
Finanțe

Numărul de personal - 291

Activitate
juridică
la Centru

Examinat:
• materialele cauzei penale nr. 2019480053 remise de către Procuratura
Republicii Moldova în vederea constatării existenței sau inexistenței
elementelor contravenției prevăzute de art. 116, Cod contravențional în
acțiunile cet. Cebotari Maxim.
• cererea de apel AO „Viitorul Verde” împotriva Hotărârii judecătoriei
Buiucani privind contestarea actului administrativ, urmează a fi
perfectată o referință asupra cererii de apel.

• Veniturile pentru săptămâna curentă constituie – 10, 4 mii lei.

Participat:
• la ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău la examinarea
apelului depus de Belinskaia Nadejda împotriva hotărârii privind
anularea actului administrativ, pe dosarul civil Belinskaia Nadejda către
Primăria Chișinău, intervenient accesoriu IPM Chișinău. Cauza este în
proces de examinare.
• la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani la
examinarea cauzei contravenționale Grinco Anatolie către IPM privind
legalitatea procesului-verbal. Cauza este în proces de examinare.
• la ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău la examinarea
recursului depus IPM Chișinău pe dosarul contravențional Bîtco Andrei
vs IPM Chișinău împotriva hotărârii privind anularea procesului-verbal.
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Cauza este în proces de examinare.
Perfectat:
• răspuns la cererea prealabilă depusă de „Rocaprund” SRL privind
legalitatea procesului-verbal de control.
• răspuns către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
cu referire la examinarea de către IPM a cererii prealabile depuse de
„Rocaprund” SRL privind legalitatea procesului-verbal de control.
• referința pe cauza civilă nr. 24-2-277-05022019 Izman Vladimir către
IPM, privind contestarea actelor executorului judecătoresc, fiind depusă
la Judecătoria Criuleni.
• cererea de recurs asupra Deciziei Curții de Apel Chișinău din 13.03.2019
referitor la apelul declarat de IPM împotriva Hotărîrii Judecătoriei
Chișinău (Sediul Rîșcani) emisă pe cauza civilă la cererea de chemare în
judecată depusă de S.R.L. „Pasana” împotriva Inspectoratului Ecologic
de Stat privind anularea actului” privind legalitatea actului administrativ.
• referința la dosarul contravențional Grinco Anatolie către IPM privind
legalitatea procesului-verbal.
• referința la dosarul civil Primarul com. Stăuceni către IPM Chișinău
privind contestarea actului administrativ.
Expertizare juridică:
• a fost coordonată emiterea a circa 20 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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