MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
MEDIULUI
Perioada de raportare de la 20.06.2019 până la 27.06.2019
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 219 acte de inspectare
Inspecto• au fost încheiate 88 procese-verbale: ( art.109 al.1 – 2; art.109 al.5
rat.
– ; art.109 al.3 – 1; art.109 al.4 – 2; art.111 – 1; art.110 al.1 – ;
(Centru –
art.110 al.2 – 1; art.110 al.3 – ; art.112 – ; art.113 al.3 – ; art.113
Teritoriu
al.6 – 1; art.113 al.5 – 3; art.114 al.1 – 17; art.114 al.2 – 2; 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 – 7; art.118 – ; art. 121 – ; art.122
al.1 – 1; art.122 al.2 – 1; art.122 al.4 – ; art 123 – ; art 126 – ;
art.127 al.1 – ; 127 al.2 – ; art.128 al.1 – 1; art. 128 al.2 – ; art. 120
– 1; art. 135 – ; art.132 – ; art.136 – 1; art.137 – ; art. 140 al. 1 – ;
art.141 al.1 – ; art.141 al.2 – ; art.144 al.1 – ; art.142 al.2 – ; art.142
al.3 – ; art.143 – 1; art. 145 – ; art.146 – ; art.147 – 4; art. 149 – ;
art. 129 – ; art.154 al.1 – 36; art.154 al.3 – ; art.154 al.2 – ; art.154
al.10 – 2; art.154 al. 11 – 1; art.155 al.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 7 636 lei.
au fost înaintate amenzi în valoare de 103 500 lei.

În contextul campaniei de salubrizare a localităților în această
săptămînă au fost efectuate 21 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 5 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor și în lucru a 3 comisii de recepție finală a
obiectivelor.
• Au fost examinate și s-a răspuns la 32 petiții parvenite în
subdiviziunile IPM în formă de plângeri și semnale
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3.
4.

Circuitul
informați
onal la
Centru

Cazuri
relevante
Materiale
pe site-ul
IPM

5.

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

6.

Proceseverbale
de la
Centru

În perioada 21-27 iunie, 2019 cancelaria Inspectoratului pentru Protecția
Mediului a înregistrat 58 de documente la intrare, dintre care 3 au parvenit
spre examinare
prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului: 3 doc. prin poșta electronică.
În urma analizei documentelor parvenite la Inspectorat prin intermediul
Ministerului s-a stabilit că s-a primit spre examinare, 3 demersuri.
Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului pentru
Protecția Mediului au fost perfectate 23 de scrisori, 2 dintre care în adresa
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
•

Au fost efectuate 23 raiduri antibraconaj, încheiate 20 procese-verbale
în cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 4 913 lei.
• au fost amplasate materiale pe site-ul IPM.

Examinat:
• și pregătit avize la două dosare cu privire la transmiterea și schimbarea
categoriei de destinație a unor terenuri;
• și pregătit aviz la proiectul standardului SM 155-2018. „Material săditor
pomicol. Pomi altoiți de specii sămânțoase și sâmburoase”;
• două dosare a produselor biocide;
• proiectul Ghidului privind gestionarea nămolului de epurare și limitele
de evacuare a apei reziduale în corpurile de apă și de suprafață;
• solicitarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului
nr. 16-07/2034 din 29.05.2019 ce ţine de Planul de Acţiuni pentru anii
2018-2019 privind implementarea Hotărîrii Guvernului nr. 977/2016 cu
privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de
acumulare/iazurilor.
• solicitarea dlui Munteanu Grigore, Primarul satului Negureni, r-l
Telenesti referitor la folosirea apelor subterane pentru irigarea culturilor
agricole de către cet. Zmuncilă Vitalie făra AMFSA.
• solicitarea dlui Petru Brijatii, or. Chişinău ce are ca subiect evacuarea
apelor menajere din curtea vecinului Covalciuc Alexei.
Participat:
• în cadrul ședinței comisiei de experți pentru înregistrarea produselor
biocide, organizată de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică;
• în cadrul Atelierului de lucru privind cadrul legislativ actualizat pentru
managementul apelor uzate în R.Moldova;
• în cadrul ședinței Grupurilor de lucru responsabile de elaborarea și
promovarea proiectelor de acte normative în domeniul subsolului,
instituite prin ordinele MADRM nr.161, 162 și 163 din 20.06.2019.
Efectuat:
• controlul de stat de tip inopinat la SRL ,,RUTADOR”, în extravilanul s.
Cornești, r-nul Ungheni referitor la extragerea ilegală a argilei de pe un
teren agricol cu suprafața de 0,46 ha cu calcularea prejudiciului adus
mediului în sumă de 483876 lei;
• control inopinat la zăcământul de gresie ,,Nistru”, amplasat în
2

extravilanul s. Egoreni, r-nul Soroca, exploatat de către SRL ,,DiamaxAgro”.
Acordat:
• suport tehnic Procuraturii Generale, cu deplasarea la fața locului,
referitor la extragerea ilegală a substanțelor minerale de calcar pentru
producerea varului nestins din perimetrul Monumentului Naturii
,,Defileul Trinca”, amplasat în extravilanul s. Trânca, r-nul Edineț.
b) Probleme de asistență și dezvoltare. (Aparatul Central).
1.
2
3.

Resurse
umane
Finanțe

Numărul de personal - 291

Activitate
juridică
la Centru

Examinat:
• Demersul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică din
Republica Moldova privind înaintarea propunerilor de modificare sau
completare a actelor normative ce reglementează procesul de autorizare a
tăierilor vegetației forestiere și activitățile privind gestionarea liniilor
electrice aeriene, fiind perfectat răspunsul în limitele competențelor cu
prezentarea poziției IPM.
• Cererea adresată IPM Rezina cu privire la accesul la informație parte a
procesului contravențional, fiind perfectat răspunsul conform normelor în
vigoare.
• Cererea prealabilă a Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a
Primăriei mun. Chișinău referitor la contestarea Hotărîrii nr. 01-22-01 din
22.05.2019 a IPM Chișinău cu privire la suspendarea totală a stocării și
înhumării deșeurilor de orice tip pe terenul din cuprinsul străzilor I. Pruncul
și Calea Ghidighiciului, răspunsul fiind în proces de elaborare în
conformitate cu normele în vigoare.
• Cererea de chemare în judecată depusă de Poalelungi Lidia împotriva
Ministerului Finanțelor, Ministerului Justiției, Inspectoratului pentru
Protecția Mediului privind repararea prejudiciului material și moral cauzat
prin încălcarea dreptului la judecare în termen legal, fiind elaborat proiectul
referinței asupra cauzei.
• Demersul Procuraturii Republicii Moldova privind prezentarea opiniei
referitor la încălcările constatate în domeniul gestionării deșeurilor în raza
mun. Chișinău, proiectul răspunsului este în curs de elaborare.

• Veniturile pentru săptămâna curentă constituie – 7,2 mii lei.

Participat:
• La ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău la examinarea
recursului depus de IPM asupra Hotărîrii judecătoriei Chișinău (Sediul
Ciocana) pe cauza contravențională inițiată în privința cet. Donțu Valeriu pe
faptul transportării masei lemnoase fără acte de proveniență legală, cauza
este în proces de examinare.
• La ședința de judecată în cadrul Judecătoriei Chișinău la examinarea cauzei
civile la cererea de chemare în judecată depusă de cet. Savva Benni
împotriva Primăriei mun. Chișinău, IPM, IPM Chișinău etc. cu privire la
anularea actelor administrative, cauza este în proces de examinare.
• La ședința organizată de Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat
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referitor la prezentarea conceptului Sistemului Informațional Automatizat
privind evidența proceselor-verbale cu privire la contravenții și măsurilor
procesuale aferente procedurii contravenționale de către SFS, urmează a fi
consolidate opiniile expuse în cadrul ședinței și remise pentru analiză și
prezentarea opiniei oficiale ale organelor implicate.
Expertiză și asistență juridică:
• A fost coordonată emiterea a circa 19 de acte administrative ale IPM cu
asigurarea legalității acestora.
• Materialele cauzei contravenționale pe faptul pretinsului pescuit ilicit remise
de către IP Soroca conform competențelor către IPM Soroca.
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.

Daniel ZUGRAVU,
Șef adjunct interimar al Inspectoratului

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