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MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI 

MEDIULUI 

Perioada de raportare de la 20.10.2018  până  la 25.10.2018  
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 195 acte de inspectare, dintre care 30 de către 

Serviciul Piscicol;  

• au fost încheiate 183  procese-verbale, dintre care 21 de către 

Serviciul Piscicol  ( art.109 al.1 – 1;  art.109 al.5 – ; art.109 al.3 – ;  

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

art.114 al.1 – 16; art.114 al.2 – 2; art.114 al.3 – 3;  art.119 al.11 – ; 

art.119 al.1 – ;  art.115 al.1 – ; art.115 al.3 – 4;  art. 116 al. 1 – 2; 

art.116 al.2 – 2;  art.118  – ;  art. 121  – ; art.122 al.1 – 12;  art.122 

al.2 – 3;  art.122 al.4 – ; art 123 – ; art 126 – ; art.127 al.1 – 2; 127 

al.2 – ; art.128 al.1 – 6;   art. 128 al.2 –  1;  art. 120 – 1;  art. 135 – 1;  

art.132 – ; art.136 – 8;  art.137  – 6; art. 140 al. 1 – ;  art.141 al.1 – ; 

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

art.143 – 4;   art. 145 – ; art.146 – ; art.147 – 3;  art. 149 – ;  art. 129  

– ; art.154 al.1 –  97;  art.154 al.3 –  ; art.154 al.2 – ; art.154 al.10 – ; 

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

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

 

• au fost prestate servicii contra plată în valoare de 30 691 lei, din 

care 7 260 de către Serviciul Piscicol.  

• au fost înaintate amenzi în valoare de 157 450 lei,  din care 15 700 de 

către Serviciul Piscicol. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate 54 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: 

 -   8 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 - 6 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în    

atmosferă; 

-   3 autorizații de folosință specială a apei; 

-  2 avize ale expertizei ecologice de stat; 

     -   2 coordonări AMFSA. 

 

• S-a participat în lucru a 20 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 3 comisii de 
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recepţie finală a  obiectivelor. 

• Au fost examinate şi s-a răspuns la 35 petiţii parvenite în 

subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale 

 

          În perioada 22 – 25 octombrie, 2018 cancelaria Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului a înregistrat  42 de documente la intrare, dintre care 7 au 

parvenit  spre examinare  prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului: 

        -  4 doc . direct prin curierul MADRM; 

        -  3 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 – 6; 

b) Ordin – 1. 

          Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului au fost perfectate 20 de scrisori, 12 dintre care în adresa 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

 Cazuri 

relevante 
• Au fost efectuate 49  raiduri antibraconaj, încheiate 23  procese-verbale 

în cadrul acestora, prejudiciul cauzat  mediului constituie 28 698 lei, din 

care 120 lei au fost calculați de către Serviciul Piscicol. În contextul 

combaterii braconajului piscicol în această  săptămână au fost efectuate 

15 raiduri anti-braconaj piscicol la obiectivele acvatice naturale; 

• În cadrul raidurilor antibraconaj piscicol au fost ridicate: 39 plase - 2110 

metri, 212 racile, 12 kg de pește și 14 kg raci prinși și eliberați în stare 

vie în mediul acvatic. 

2. Articole, 

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

 

 

 

1. 

 

 

Acţiuni şi 

măsuri 

curente       

de mediu. 

Examinat: 

• 1 (un) dosar cadastral cu privire la modificarea categoriei destinației 

terenului. 

• și expertizat 5 (cinci) dosare ale produselor de uz fitosanitar înaintate 

spre reomologare. 

• plângerea dlui Mihai Găină, locuitor al or.Cricova, str.Miorița, 122 

privind incomoditățile de trai create din cauza incendierii deșeurilor la 

depozitul din extravilanul com.Pașcani, r-nul Criuleni. 

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

reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale nr.24-

64/18-654 din 20.09.2018 privind încălcarea cerințelor securității 

ecologice în urma depozitării deșeurilor municipale ale mun.Bălți la 

poligonul din or.Cupcini, r-nul Edineț, precum și modul de intervenție a 

Inspecției pentru Protecția Mediului Edineț. 

• problema abordată în cadrul ședinței de Guvern în teritoriu ca urmare a 

vizitelor efectuate în localitățile r-nului Căușeni din data de 21.09.2018 

privind stocarea deșeurilor în s.Hagimus. 

• adresarea Întreprinderii de Stat ,,Moldelectrica” privind contaminarea cu 

BPC a SE Vulcănești-400 Kv, unde se preconizează înlocuirea a trei 

reactoare în baza Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și 

Banca Europeană de Investiții ,,Reabilitarea rețelei electrice de transport 

a Î.S. ,,Moldelectrica”, Nr.F1 No.81.208, Serapis No.2011, 0140, 

ratificat prin Legea nr.179 din 11.07.2012. 
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• petiția dnei Varvara Eliseev, locuitoarea mun.Chișinău, str.Cuza-Vodă, 

nr.34/1, ap.104, înregistrată cu nr.08-2616/18 din 13.09.2018 și adresată 

către Prim-ministrului Republicii Moldova privind depozitarea 

deșeurilor municipale în afara perimetrelor special amenajate pe terenul 

Administrației Publice Locale (APL) a com.Răzeni, r-nul Ialoveni. 

• proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege 

privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe 

periculoase. 

• proiectul Legii vânătorii și fondului cinegetic, elaborat de un grup de 

deputați în Parlamentul Republicii Moldova.   

• solicitarea Î.M„Su-Canal”, mun.Comrat privind starea nesatisfăcătoare 

a colectorului de canalizare din mun.Comrat. 

• solicitarea MADRM privind vizita de lucru a Guvernului Republicii 

Moldova  în raionul Căuşeni. 

•  petiţia d-nei Cuzneţova Larisa privind deversarea de ape uzate pe 

terenul din str.Caucazului, 11, or. Durleşti. 

• solicitarea dlui V. Ciobanu, str. Timiş, mun. Chişinău privind 

fabricarea cretei în ogradă.  

• solicitarea Agenției ,,Apele Moldovei” privind prezentarea raportului 

referitor la realizarea măsurilor în perioada octombrie 2017-octombrie 

2018. 

• solicitarea parvenită de la grupul de locuitori ai  or. Tvardița, rl 

Taraclia privind incomoditățile de trai cauzate în urma activității 

agenților economici. 

• informația către MADRM referitor la problemele ecologice în ultimii 2-

3 ani din raionul Anenii Noi. 

 

 

Transferuri efectuate:  

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

expertizei ecologice la  2 documentații de proiect –6 998, 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  6  proiecte  de execuţie. 

 

Participat: 

• la ședinţa organizată de MADRM în vederea examinării demersului dlui 

Victor Niculiţă, primarul s.Abaclia, raionul Basarabeasca ce ţine de 

curatarea r. Cogîlnic. 

• la ședinţa organizată de MADRM privind ,,Hidromorfologia bazinului 

hidrografic al Dunării şi restabilirea rîurilor”. 

• la ședința de judecată Serviciul Piscicol vs  Russu Iurii, Curtea de Apel 

Chișinău. 

• la ședința de judecată Coșer Ursu vs Serviciul Piscicol, Curtea de Apel 

Chișinău. 

• la ședința de judecată Comitetului districtului bazinului hidrografic 

Nistru și  Agenției „Apele Moldovei”. 
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Expediat: 

• răspunsul la solicitarea Î.I. „Pcelin Ivan” din or. Drochia privind 

eliberarea autorizației pentru emisia poluanților în atmosferă de la 

sursele fixe de poluare. 

 

Eliberat: 

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

1. „Reutilarea tehnică a centralei termice cu cazane de abur a întreprinderii 

„Călărași Divin” SRL, or. Călărași, str. Călărașilor , 10” al SRL 

„Călărași Divin”. 

2. „Depozit frigorific din r-nul Călărași, satul Vărzăreștii Noii” al SRL 

„Greec Fruit”. 

 

Efectuat: 

• deplasare în r-nul Anenii Noi privind inspectarea respectării legislației 

ecologice în vigoare în procesul tehnologic de extragere a resurselor 

minerale. 

• Raiduri: 

• de comun cu subdiviziunile IPM - 4 ( IPM Ștefan Vodă, IPM Chișinău, 

IPM Soroca);  

• de comun cu subdiviziunile IGP -2 ( IP Soroca, IP Dubăsari);   

• de comun cu PF - 9 (PF sect. Briceni, PF sect. Edineț, PF sect.Soroca PF 

sect. Cahul ) ; 

 

Încheiat: 

• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Vacari Serghei, (rl 

Anenii-Noi)  pentru tăierea ilegală sau vătămarea arborilor și arbuștilor 

art. 122, alin. (1), Cod contravenţional al R Moldova, fiindu-i aplicată o 

amendă în mărime de 1500 lei, prejudiciul cauzat mediului fiind de 

226,8 lei.  

 

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

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 298 

2 Finan- 

ciară 
• Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 27, 0 mii lei. 

 

 

3. 

Juridică Au examinat: 

• solicitarea Cancelarie de Stat privind avizarea expertizei juridice și 

anticorupția proiectului de hotărîre privind Cerințele minime de securitate 

și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de 

suprafață sau subterane,  fiind  perfectat răspunsul în limitele 

competenței. 

• petiția cet. Zmuncilă Vitalie privind ocuparea ilegală a terenurilor cu drept 

de proprietate,  fiind  perfectat răspunsul în limitele competenței 

 

Au participat: 

• în cadrul ședinței de judecată pe cazul SRL „Geomacon” vs IES, dosar 

contravențional privind contestarea procesului-verbal, Curtea de Apel 

Chișinău, sediul Centru, 22-10-2018.  
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• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Luțenco Victor vs IES, dosar 

contravențional privind contestarea procesului-verbal, Judecătoria 

Chișinău, sediul Rîșcani, 22-10-2018. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Staver Mihaela vs AEC, dosar 

contravențional privind contestarea procesului-verbal, Judecătoria 

Chișinău, sediul Centru, 24-10-2018.  

• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Danaila Viorel vs Ministerul 

Finanțelor, IES,  cauza  civilă privind încasarea prejudiciului material, 

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, 24-10-2018. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Glavan Aurelia vs AEC, dosar 

contravențional privind contestarea procesului-verbal, Judecătoria 

Chișinău, sediul Centru, 24-10-2018.  

• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Glavan Aurelia vs AEC, dosar 

contravențional privind contestarea procesului-verbal, Judecătoria 

Chișinău, sediul Centru, 25-10-2018. 

 

Au perfectat: 

• cererea pe dosarul civil Sudacevschi Vasile. vs IES. 

• procuri pentru direcția juridică și Inspecția pentru Protecția Mediului 

Taraclia. 

• acte procedurale pe dosarul civil Danaila Viorel vs Ministerul Finanților, 

IES. 

 

Expertiza juridică: 

• a fost coordonată emiterea a circa 25 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. 
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Vadim STÎNGACI, 

                                  Şef adjunct al Inspectoratului pentru Protecția Mediului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. D. Osipov 

0-22-22-69-51                       

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. 


