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MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI 

MEDIULUI 

Perioada de raportare de la 02.11.2018  până  la 08.11.2018  
Gheorghe MANJERU, şeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului; 

tel: 226941; fax: 226915. 

mediu@ipm.gov.md; str. Constantin Tănase,  9 

Nr. 

Compo

nenta 
Material descriptiv 

I. Activităţi curente de mediu ale direcţiilor şi secţiilor specializate ale IPM.  

a) Generalizarea activităţii subdiviziunilor teritoriale și specializate ale IPM 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări 

totalizat-

oare pe  

Inspecto-

rat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Realizări mai importante din activitatea de bază: 

• au fost încheiate 185 acte de inspectare.   

• au fost încheiate 162, din care  15 de către Serviciul Piscicol.  

•  procese-verbale  ( art.109 al.1 – 1;  art.109 al.5 – ; art.109 al.3 – 2;  

art.109 al.4 – 2; art.111  – 2;  art.110 al.1 – ; art.110 al.2 –  ; art.110 

al.3 –  ; art.112 – ; art.113 al.3 – ;   art.113 al.4 – ;  art.113 al.5 – 3; 

art.114 al.1 – 11; 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 – 2;  art. 116 al. 1 – 2; 

art.116 al.2 – 2;  art.118  – ;  art. 121  – ; art.122 al.1 – 19;  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 –  4;  art. 120 – ;  art. 130 – 1;  

art.135 – 1; art.136 – 3;  art.137  – 5; art. 140 al. 1 – ;  art.141 al.1 – ; 

art.141 al.2 – ; art.142 al.1 – 3; art.142 al.2 – ; art.142 al.3 – ;  art.143 

– ;   art. 144 – 1; art.146 – ; art.147 – ;  art. 149 – ;  art. 129  – ; 

art.154 al.1 –  89;  art.154 al.3 –  ; art.154 al.2 – ; art.154 al.10 – 1; 

art.154 al. 11 – 1; art.155 al.1 –  ;   art.153 – 1; art.156 – ; art.181 – ;  

art.182 - ; art. 349 - 1; art. 95 al. 2 – ; art. 337 -  ).  

 

• au fost prestate servicii contra plată în valoare de 25 319 lei, din 

care 5 340 de către Serviciul Piscicol.  

• au fost înaintate amenzi în valoare de 134 350 lei, din care 5 650 de 

către Serviciul Piscicol. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate 48 raiduri  de salubrizare în primării şi 

localităţi. 

Alte activităţi au fost realizate în volum deplin pe măsura adresărilor 

beneficiarilor sau petiţionarilor fără întîrziere. 

• În această perioadă s-au eliberat: 

 -   21 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 - 6 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în  

atmosferă; 

-   7 autorizații de folosință specială a apei; 

-  3 avize ale expertizei ecologice de stat. 

     - Coordonare proiect de execuție „Construcția bazinului   

acvatic în s. Pruteni, rn. Fălești. 

-   permise pentru pescuit sportiv/amator  116 buc. 
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• S-a participat în lucru a 23 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 5 comisii de 

recepţie finală a  obiectivelor. 

• Au fost examinate şi s-a răspuns la 53 petiţii parvenite în 

subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale 

 

          În perioada 02 - 08 noiembrie, 2018 cancelaria Inspectoratului Ecologic 

de Stat a înregistrat  55 de documente la intrare, dintre care 9 au parvenit  spre 

examinare  prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului: 

        -  7 doc . direct prin curierul MADRM; 

        -   2 doc. prin poșta electronică. 

          În urma analizei documentelor parvenite la Inspectorat prin intermediul 

Ministerului Mediului s-a stabilit că am primit spre examinare: 

a) Petiţii – 3; 

b) Demersuri – 6. 

          Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului Ecologic de 

Stat au fost perfectate 33 de scrisori, 14 dintre care în adresa Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

 

 Cazuri 

relevante 
• Au fost efectuate 49  raiduri antibraconaj, încheiate 9 procese-verbale în 

cadrul acestora, prejudiciul cauzat mediului constituie 47 685 lei, din 

care 2 410 lei au fost calculați de către Serviciul Piscicol. În contextul 

combaterii braconajului piscicol în această  săptămână au fost efectuate 

3 raiduri anti-braconaj piscicol la obiectivele acvatice naturale; 

• În cadrul raidurilor antibraconaj piscicol au fost ridicate: 8 plase - 525 

metri, 20 racile. 

2. Articole, 

emisiuni 
• au fost amplasate materiale pe site-ul IES. 

 

 

 

1. 

 

 

Acţiuni şi 

măsuri 

curente       

de mediu. 

Examinat: 

• expertizat 4 (patru) dosare a produselor de uz fitosanitar înaintate spre 

reomologare. 

• demersul Procuraturii mun.Bender privind condițiile de stocare a 

mercurului depistat în garajul nr.5, amplasat în sectorul nr.6, cart. 

,,Severnîi”, mun. Bender în cadrul cauzei penale nr.2018050123. 

• în limita competenţelor problema abordată în cadrul ședinței de Guvern 

din data de 19.10.2018 în localitățile raionului Strășeni privind starea 

gunoiștii din s.Roșcani, precum și expunerea aspectelor privind lipsa 

serviciului de salubrizare în s.Greblești. 

• adresarea dlui Iulian Paciurca privind eliberarea actului ce dovedește 

lipsa impactului negativ al deșeurilor stocate la depozitul de deșeuri, 

amplasat pe terenul cu suprafața de 5,0207 ha, nr.cadastral 7417102.445 

din com.Bilicenii Noi, r-nul Sîngerei și terenul cu suprafața de 19,5454 

ha, nr.cadastral 7473107.089 din com.Țambula, r-nul Sîngerei. 

• proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se 

operează în Hotărîrea Guvernului nr.973/2010 cu privire la aprobarea 

Programului național privind managementul durabil al substanțelor 

chimice în Republica Moldova. 

• solicitarea dlui Alexandru Nichita, Procuror-șef al Direcției politici, 

reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale privitor 
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la exercitarea controlului asupra unor aspecte la compartimentul 

valorificării industriale a zăcămintelor minerale utile. 

•  programul sectorial de supraveghere a pieței. 

• solicitarea MADRM privind vizita de lucru a Guvernului în r-nul 

Teleneşti.  

• solicitarea MADRM privind vizita de lucru a Guvernului în raionul 

Şoldăneşti privind soluționarea problemei apeductului şi canalizare din 

localitatea Cobîlea.  

• nota informativă către MADRM privind vizita de lucru a Guvernului în 

or. Tvardiţa ce are ca obiect poluarea r.Kirgij Kitai cu ape uzate. 

• demersul MADRM referitor la colaborarea cu stânga Nistrului în 2018. 

• demersul parvenit de la Agenția de Mediu referitor la permisele de 

pescuit. 

• demersul parvenit de la Agenția de Mediu referitor la ANPA România. 

 

Transferuri efectuate:  

• suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice la  1 documentație de proiect –5000, 00 lei.  

 

Primit:  

• prin verificarea prealabilă a complexităţii documentaţiei de proiect, 

dispunerii de coordonările necesare, corespunderii normelor în baza 

Instrucţiunii nr.188 din 10.09.02, p.2,3. din nota anexei 2 şi expertiza 

ecologică ulterioară a  1  proiect  de execuţie. 

 

Participat: 

• la ședința Comisiei de experți pentru înregistrarea produselor 

biodistructive, care a avut loc în incinta Ministerului Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale. 

• la ședința organizată de Corporația Financiară Internațională cu 

participare a șefilor de Direcție pe fiecare domeniu de control întru 

oferirea suportului și explicarea mecanismului de întocmire a listelor de 

verificare. 

• la corporaţia Financiară Internaţională prin intermediul proiectului său 

,,Reforma Climatului Investiţional în Moldova”, care acordă asistență 

Guvernului R Moldova în implementarea instrumentelor pe bază de risc 

la planificarea şi efectuarea controalelor. 

 

Expediat: 

• în adresa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

răspunsul la solicitarea Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și 

Relații Funciare a primăriei mun. Chișinău privind posibilitatea 

amplasării unui locaș de cult pe terenul cu nr. cadastral 0100119256 din 

str. Băcioii Noi, mun. Chișinău. 

• în adresa Regiei „Apă-Canal-Bălți” răspunsul cu privire la legalitatea 

eliberării Autorizației de mediu pentru folosința specială a apei 

(AMFSA) S.A. „Barza Albă” și S.A. „Biopetrol” din or. Bălți. 

• în adresa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

răspunsul la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat privind prezentarea 

listei actelor permisive și taxele pentru resursele naturale. 

• răspunsul la solicitarea  primăriei s. Măgdăcești, r-nul Criuleni privind 
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examinarea și eliberarea Avizului expertizei ecologice de stat la 

proiectul de execuție „Măsuri privind amenajarea albiei ce asigură 

protecția construcțiilor și terenurilor contra inundațiilor în s. Măgdăcești, 

r-nul Criuleni”. 

 

Eliberat: 

• 3  avize ale expertizei ecologice de stat  la proiectele de execuţie: 

1. „Rețele exterioare de canalizare din s. Șuri, r-nul Drochia”, primăria 

com. Șuri. 

2. „Construcția rețelelor de canalizare din satul Chetrosu, r-nul Drochia”, 

primăria s. Chetrosu. 

3. „Èxploatarea suplimentară  și recultivarea zăcământului de nisip-prundiș 

„Vasilcău” din s. Vasilcău, r-nul Soroca” al SRL „Fabrica de materiale 

de Construcție”. 

 

Efectuat: 

• deplasare în or. Tvardiţa privind poluarea r. Kirgij Kitai cu ape uzate. 

b) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) . 

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 298 

2 Finan- 

ciară 
• Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 18, 3 mii lei. 

 

3. 

Juridică Au examinat: 

• cererea prealabilă AO „Viitorul Verde” privind prezentarea informației,  

fiind  perfectat răspunsul în limitele competenței. 

• solicitarea Centrului Național Anticorupție privind prezentarea avizului 

expertizei ecologice eliberat pentru SRL „Spectrum Consgrup”, precum și 

toate actele care au stat la baza emiterii acestuia,  fiind  perfectat 

răspunsul în limitele competenței. 

 

Au participat: 

• în cadrul ședinței de judecată pe cazul SRL „Magic PC” vs AEC, dosar 

contravențional privind contestarea procesului-verbal, Judecătoria 

Chișinău, sediul Centru, 05-11-2018.  

• în cadrul ședinței de judecată pe cazul ,,Spectrum Consgrup” vs IES, 

dosar contravențional, contestarea procesului-verbal cu privire la 

contravenție, Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, 05-11-2018. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Calioglo Andrei vs AEC, dosar 

contravențional, recurs privind contestarea procesului-verbal, Curtea de 

Apel Chișinău, 06-11-2018. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cazul  ACC 310 vs AEC, IES, dosar 

contravențional, contestarea procesului-verbal, Curtea de Apel 

Chișinău, 07-11-2018. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cazul AO ,,Viitorul Verde” vs 

Inspectoratul Ecologic de Stat, contestarea actului administrativ, 

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, 07-11-2018. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cazul   AO ,,Comunitatea Evreiasca” vs 

IES, dosar civil privind contestarea actului administrativ, Judecătoria 

Chișinău, sediul Centru, 08-11-2018. 

•  în cadrul ședinței de judecată pe cazul  Glavan Aurelia Gheorghe vs 
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Gheorghe MANJERU, 

                                  Şeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului 

 

 
 Ex. V. Tatiana 

0-22-22-69-15                       

AEC, IES, contestarea procesului-verbal cu privire la contravenție și a 

deciziei agentului constatator, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, 09-11-

2018. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cazul  ÎM ,,Autosolubritate”  vs IES, 

AEC, dosar civil, contestarea actului administrativ, act de control și 

prescripții, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, 09-11-2018. 

• la ședința cu reprezentanții Corporației Financiare Internaționale și șefii 

de direcții/secții din cadrul IPM privind inițierea procedurii de elaborare a 

listelor de verificare pe domeniile de control ale IPM. 

 

Au perfectat: 

• referința la cererea de recurs pe dosarul civil ÎIS „Acva Nord” vs 

Inspectorat. 

• referința la cererea de chemare în judecată SRL „Grandiol ” vs Primăria 

Cimișlia, Inspectoratul intervenient accesoriu. 

 

Expertiza juridică: 

• a fost coordonată emiterea a circa 20 acte administrative ale IPM cu 

asigurarea legalităţii acestora. 

2. Planificarea activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu IPM pentru 

săptămîna următoare. 

1. Acţiuni 

şi măsuri 

    a)  Activităţi cotidiene – conform Regulamentelor subdiviziunilor şi al IES. 

    b)  Activităţi cu planificare concretă: 

      -  Examinarea petiţiilor cu ieşire pe teren. 

      -  Elaborarea autorizaţiilor de folosinţă specială a apei. 

        - Verificarea rapoartelor săptămînale cu privire la controalele planificate şi 

inopinate. 

 

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: AE Chişinău, AE Bălţi, AE Cahul, 

UTA Găgăuzia, IE Anenii Noi, IE Basarabeasca, IE Briceni, IE Cantemir, IE Cimişlia, 

IE Criuleni, IE Călăraşi, IE Căuşeni, IE Donduşeni, IE Drochia, IE Dubăsari, IE 

Făleşti, IE Floreşti, IE Edineţ, IE Glodeni, IE Hînceşti, IE Ialoveni, IE Leova, IE 

Nisporeni, IE Ocniţa, IE Orhei, IE Rezina, IE Rîşcani, IE Ştefan Vodă, IE Sîngerei, IE 

Soroca, IE Străşeni, IE Şoldăneşti, IE Taraclia, IE Teleneşti, IE Ungheni. 

• locaţia sediului principal, telefon, fax, email: Chişinău, str. Constantin Tănase 9; 226941, 

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; 298 angajaţi. 


