MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 31.05.2019 până la 06.06.2019
Gheorghe MANJERU, șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului;
tel: 226941; fax: 226915.
mediu@ipm.gov.md; str. Constantin Tănase, 9
Compon
Material descriptiv
Nr enta
.
I.
Activități de mediu ale direcțiilor, secțiilor specializate și subdiviziunilor teritoriale
ale IPM.
a) Generalizarea activității subdiviziunilor teritoriale și specializate ale IPM
1. Realizări
totalizatRealizări mai importante din activitatea de bază:
oare
pe
• au fost încheiate 155 acte de inspectare
Inspecto• au fost încheiate 59 procese-verbale: ( art.109 al.1 – 1; art.109 al.5
rat.
– ; art.109 al.3 – 1; art.109 al.4 – 4; art.111 – ; art.110 al.1 – 1;
(Centru –
art.110 al.2 – 1; art.110 al.3 – ; art.112 – ; art.113 al.1 –1 ; art.113
Teritoriu)
al.4 – 1; art.113 al.5 – 3; art.114 al.1 – 14; art.114 al.2 – 1; art.114
al.3 – ; art.119 al.11 – ; art.119 al.1 – ; art.115 al.1 – ; art.115 al.3 –
; art. 116 al. 1 – ; art.116 al.2 – 2; art.118 – ; art. 120 – 1; art.122
al.1 – 2; art.122 al.2 – ; art.122 al.4 – ; art. 123 – ; art. 126 – ;
art.127 al.1 – ; 127 al.2 – ; art.128 al.1 – ; art. 128 al.2 – ; art. 135
– ; art.132 – ; art.136 – 2; art.137 – 1; art. 140 al. 1 – ; art.141 al.1
– ; art.141 al.2 – ; art.142 al.1 – ; art.142 al.2 – ; art.142 al.3 – ;
art.144 – 1; art. 145 – ; art.146 – ; art.147 – 1; art. 149 – ; art. 129
– ; art.154 al.1 – 19; art.154 al.3 – ; art.154 al.2 – ; art.154 al.10 – ;
art.154 al. 11 – ; art.155 al.1 – 1; art.153 – 2; art.156 – ; art.181 –;
art.182 - ; art. 349 - ; art. 95 al. 2 – ; art. 337 - ).
•
•

au fost prestate servicii contra plată în valoare de 8 025 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 75 100 lei.

În contextul campaniei de salubrizare a localităților în această
săptămână au fost efectuate 26 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

S-a participat în lucru a 11 comisii de selectare a terenurilor
pentru amplasarea obiectivelor și în lucru la o comisie de
recepție finală a obiectivului.
Au fost examinate și s-a răspuns la 40 petiții parvenite în
subdiviziunile IPM în formă de plângeri și semnale.

În perioada 31 mai- 06 iunie, 2019 cancelaria Inspectoratului pentru
Protecția Mediului a înregistrat 69 de documente la intrare, dintre care 10 au
parvenit spre examinare prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului:
- 4 doc. direct prin curierul MADRM;
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6.

Cazuri
relevante
Materiale
pe site-ul
IPM
Acțiuni și
măsuri
curente
de mediu a
subdiviziu
nilor
specializat
e.

Proceseverbale de
la Centru

- 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) Petiții – 1;
b) Demersuri – 9.
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului pentru
Protecția Mediului au fost perfectate 49 de scrisori, 7 dintre care în adresa
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
•

Au fost efectuate 25 raiduri antibraconaj, încheiate 18 procese-verbale
în cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 7 536 lei.
• au fost amplasate materiale pe site-ul IPM.

Examinat:
• indicația Prim-ministrului Republicii Moldova referitor la
întreprinderea acțiunilor ce se inpun în legătură cu situația epizootică
nefavorabilă la pesta porcină africană depistată la mistreți în zona de
frontieră la 2,7 km de or. Lipcani, r-nul Briceni.
Ca rezultat despre măsurile întreprinse a fost informată ANSA care
urmează să informeze ulterior Corpul de Control al Prim-ministrului.
• demersul Agenției de Mediu referitor la nominalizarea unui
reprezentant din cadrul IPM ca expert la instituirea colecțiilor de
animale sălbatice;
• proiectul Regulamentului privind modul de corectare a erorilor în
procesul de transmitere în proprietate a terenurilor și pregătit avizul;
• 4 (patru) dosare a produselor de uz fitosanitar înaintate spre omologare
în R.Moldova;
• coordonate 2 (două) dosare cadastrale cu privire la modificarea
destinației terenului.
• în limita competențelor, solicitarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului privind participarea inspectorilor de mediu în
cadrul grupurilor de lucru, comisiilor în domeniul managementului
substanțelor chimice;
• în limita competențelor, adresarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului privind desemnarea unei persoane pentru
includerea în componența grupului de lucru pentru dezvoltarea cadrului
normativ pentru implementarea Legii nr.277/2018 privind substanțele
chimice;
• rezultatele acțiunilor cu privire la salubrizarea și amenajarea localităților
în timpul campaniei de primăvară, 2019.
• solicitarea Serviciului Informație si Securitate privind riscurile cu
impact de poluare a mediului cauzate de încălcarea normelor ecologice
de către exploatațiile non-profesionale de animale (gospodării private) și
cele profesionale (producătorii industriali, inclusiv mari) din
R.Moldova;
• solicitarea MADRM cu privire la verificarea implementării proiectelor
finanțate din Fondul Ecologic Național;
• petiția dlui Dan Odobescu ce ține de poluarea fântânii arteziene din satul
Ohrîncea, raionul Criuleni;
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• petiția dnei Iulia Legred referitor la starea ecologică a terenului din
întovărășirea pomicolă „Lăcușoare”, cu ieșire la fața locului.
• procesul-verbal al ședinței de lucru cu privire la deblocarea situației
referitor la obținerea Autorizațiilor pentru realizarea lucrărilor de
tundere și defrișare a arborilor din zona de protecție a liniilor electrice.
• Și verificate procesele verbale referitor la achitarea lor în termenul
cuvenit.
Participat:
• în cadrul comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor vacante la
proba scrisă care a avut loc la data de 04.06.2019 în incinta IPM, unde
au participat 4 concurenți. De asemenea a fost efectuată evaluarea
lucrărilor concurenților participanți la concurs;
• la ședința de lucru organizată de către Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului privind exploatarea depozitului de
deșeuri din com.Țînțăreni, r-nul Anenii Noi de către ÎM ,,Regia
Autosalubritate”.
Pregătit:
• demersul și actele necesare Agenției Navale
pentru inițierea
procedurilor de reînregistrare a transportului naval aflat la bilanțul
IPM;
• doua dosare pentru obținerea autorizației de folosința specială a apei la
solicitarea Agenției de Mediu.
Încheiat:
• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Demean Iu. 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 300 lei.
A fost ridicată o plasă.
• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Robu Igor 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 250 lei.
A fost ridicată o plasă.
• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Mihalaț Serghei 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 300 lei.
• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Badașco 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 500 lei. Prejudiciul calculat și
înaintat pentru recuperare este de 1025 lei.
A fost ridicată o plasă.
• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Samson Anatolie,
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 500 lei.
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Prejudiciul calculat și înaintat pentru recuperare este de 600 lei.
A fost finalizat:
• controlul de stat de tip planificat la zăcământul de argilă nisipoasă
,,Răuțel”, gestionat de S.R.L.,,Bavir” cu evaluarea prejudiciului
producției agricole cauzate în urma scoaterii nelegitime a terenurilor din
circuitul agricol în sumă de 273 870.52 (două sute șaptezeci și trei mii
opt sute șaptezeci) lei în legătură cu folosirea contrar destinației și
ocuparea temporară a terenului cu întocmirea procesului-verbal în
temeiul art.116 al Codului Contravențional cu stabilirea amenzii în
mărime de 180 unități convenționale - 9000 lei;
• controlul de stat de tip inopinat în temeiul sesizării Centrului Național
Anticorupție la Gospodăria Țărănească ,,Agros” din s. Popovca, r-nul
Fălești prin inspectare vizuală, măsurări topografice a extragerilor ilicite
și întocmirea raportului cu privire la investigațiile geologice.
• A fost efectuat:
• 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” prin inspectare vizuală, măsurări topografice
și examinarea proiectului de exploatare și a actelor permisive;
b) Probleme de asistență și dezvoltare. (Aparatul Central).
1.
2
3.

Resurse
umane
Finanțe

Numărul de personal - 291
• Veniturile pentru săptămâna curentă constituie – 12,2 mii lei.

Activitate
Examinat:
juridică la •
Comunicarea Curții de Apel Chișinău privind examinarea cauzei
Centru
civile Belinscaia Nadejda vs Primăria mun. Chișinău, în baza cererii de apel
depuse de Belinscaia Nadejda împotriva hotărîrii de judecată 28.10.2015.
Participat:
•
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 Curții de Apel Chișinău la
examinarea recursului depus SRL „Inamstro” pe dosarul contravențional
SRL „Inamstro” vs IPM împotriva hotărârii privind anularea procesuluiverbal.
•
La ședința de judecată în cadrul Judecătorie Chișinău, sediul Centru la
examinarea contestației depuse de Caraman Igor pe dosarul contravențional
Caraman Igor către Serviciul Piscicol privind anularea procesului-verbal.
•
La ședința de judecată în cadrul Judecătorie Chișinău, sediul Buiucani
la examinarea contestației depuse de SRL „Plovdiv” pe dosarul
contravențional SRL „Plovdiv” către IPM privind anularea procesuluiverbal.
•
La ședința Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante în
cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului și la evaluare a lucrărilor
participanților la concurs.
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Perfectat:
• Pretenție către SRL „Irida” privind încasarea prejudiciului cauzat
mediului.
• Acte procedurale la dosarul civil Andrieș Roman vs IPM.
• Recurs asupra Hotărîrii Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani pe
cauza contravențională Donțu Valeriu vs IPM privind luarea deciziei
de către instanță asupra amenzii și a corpurilor delicte.
• Recurs asupra Hotărîrii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana pe
cauza contravențională Gogu Oleg vs IPM privind contestarea
procesului-verbal.
• Referință pe dosarul civil Balan Gheorghe și Balan Larisa către
Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Mediului, SRL „ArconicsCom”, Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, Inspectoratul
Ecologic de Stat, Inspecția Ecologică Anenii Noi, Centrul de
Sănătate Publică a raionului Anenii Noi, Primăria satului Puhăceni,
raionul Anenii Noi privind recunoașterea nulității absolute a
contractului.
Expertizare juridică:
•
A fost coordonată emiterea a circa 25 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.

Gheorghe MANJERU,
Șeful Inspectoratului
Ex. D. Osipov
0-22-22-69-51
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