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MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI 

MEDIULUI 

Perioada de raportare de la 01.02.2019  până  la 07.02.2019  
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 de mediu ale direcţiilor, secţiilor specializate  şi subdiviziunilor 

teritoriale ale IPM. 

a) Generalizarea activităţii subdiviziunilor teritoriale și specializate ale IPM 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări 

totalizat-

oare pe  

Inspecto-

rat. 

(Centru – 

Teritoriu

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări mai importante din activitatea de bază: 

• au fost încheiate 84 acte de inspectare 

• au fost încheiate 52 procese-verbale:  ( art.109 al.1 – 1;  art.113 al.2 

– 1;   art.114 al.1 – 4; art. 116 al. 1 – 1; art.116 al.2 – 6;  art.122 al.1 

– 16;  art.122 al.2 – 2;  art.136 – 1;  art.142 al.1 – 1; art.142 al.2 – 5; 

art.147 – 1;  art. 149 – 1;  art.154 al.1 – 11;  art.154 al. 11 – 1; ).  

 

• au fost prestate servicii contra plată în valoare de 36 059 lei. 

• au fost înaintate amenzi în valoare de 59 800 lei. 

 

În contextul activităților de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate 13 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 11 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 1 comisie de 

recepţie finală a  obiectivelor. 

• Au fost examinate şi s-a răspuns la 23 petiţii parvenite în 

subdiviziunile IPM în formă de plîngeri şi semnale 
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2. Circuitul 

informați

onal la 

Centru 

 

 

 

 

 

 

 

  

            În perioada 01-07 februarie, 2019 cancelaria Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului a înregistrat  44 de documente la intrare, dintre care 13 au 

parvenit  spre examinare  prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului: 

        -  9 doc . direct prin curierul MADRM; 

        -  4 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 – 2; 

b) Demersuri – 11. 

          Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului au fost perfectate 29 de scrisori, 7 dintre care în adresa 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

3. Cazuri 

relevante 
• Au fost efectuate 33 raiduri antibraconaj, încheiate 15 procese-verbale în 

cadrul acestora, prejudiciul cauzat  mediului constituie 1 850 lei. 

4. Materiale 

pe site-ul 

IPM 

• au fost amplasate materiale pe site-ul IPM. 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Acţiuni şi 

măsuri 

curente       

de mediu 

a 

subdivizi

unilor 

specializa

te. 

 

 

 

Procese-

verbale 

de la 

Centru 

Examinat: 

• indicația Dlui Iurie Ușurelu, Secretar general de stat referitor la 

examinarea declarațiilor publicate în revista ,,Коммунист” privind 

gestionarea deșeurilor în anii '80 la Uzina Biochimică din mun.Bălți. 

• solicitarea Ministerului Economiei și Infrastructurii referitor la măsurile 

întreprinse asupra realizării acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni 

pentru anii 2017-2020 privind implementarea Strategiei de dezvoltare a 

comerțului interior în Republica Moldova pentru anii 2014-2020, 

aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.948/2013. 

• în teritoriu cu deplasare la fața locului s. Suruceni, r-nul Ialoveni a 

petiției cetățeanului Iulia Legreid cu privire la examinarea riscului de 

alunecare de teren în Întovărășirea pomicolă ,,Lăcușoare”; 

• și perfectat actele pentru inițierea procesului de transmitere a stației 

GPS, model Trimbler - R6, de la balanța Agenției pentru Geologie și 

Resurse Minerale Inspectoratului pentru Protecția Mediului. 

• și sistematizat întroducerea în baza de date pentru raportul anuar a 

informației recepționate din teritoriu privind activitatea în domeniul 

exploatării miniere și exploatării zăcămintelor de apă subterane. 

• verificarea și recepționarea rapoartelor anuale din teritoriu – 5 (cinci) 

raioane:  Hîncești, Cahul, Bălți, Ialoveni, Soroca. 

• și coordonat un dosar cadastral cu privire la modificarea destinației 

terenului. 

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

reomologare. 

• solicitarea MADRM privind examinarea şi avizarea proiectului Hotărîrii 

Guvernului referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la 

reglementarea efectivului de animale sălbatice în ariile naturale 

protejate de stat din afara fondului forestier de stat.  

Ca rezultat s-au înaintat obiecţii şi propuneri. 

• și nominalizat o persoană responsabilă privind nominalizarea cadrului 

instituțional în sectorul apă și sanitație în R  Moldova și anume 

,,Revizuirea și elaborarea cadrului legislativ și normativ în sectorul de 



 

 

 

  3  

 

ape uzate”. 

 

Participat: 

• în vizita de lucru în comun cu MADRM și expertul  internațional pe 

teritoriul terminalului Petrom (mun. Chișinău, str. Uzinelor) și a unei 

stații de alimentare cu carburanți din mun. Chișinău. 

• la seminarul privind ,,Dezvoltarea Capacităţilor pentru Alinierea la 

Obiectivele Climatice ale Uniuni Europene în Ţările din Parteneriatul 

Estic”. 

 

Pregătit:  

• tradus și oformat listele de verificare la compartimentul sol și subsol în 

limba rusă. 

• informația cu privire la rezultatul  raidurilor efectuate pe  teritoriul 

republicii. 

• informația cu privire la rezultatul vânătorii la vulpi efectuate pe  

teritoriul republicii. 

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

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 291 

2 Finanțe • Veniturile pentru săptămîna curentă constituie –  18, 5 mii lei. 

3. Activitate 

juridică 

la Centru 

Examinat: 

• solicitarea Ministerului Economiei și Infrastructurii privind graficul 

controalelor planificate pentru anul 2019 în cadrul zonelor economice 

libere,  urmează a fi perfectat răspunsul în limitele competenței. 

 

Participat: 

• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Istrate Sergiu vs IPM Chișinău, 

dosar contravențional privind contestarea procesului-verbal și a deciziei 

agentului constatator, Judecătoria Chișinău (sediul Centru), 04-02-2019. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Serviciul Piscicol vs Consiliul 

pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, 

dosar civil privind contestarea actelor administrative, Curtea de Apel 

Chișinău, 05-02-2019. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Teleaga Marina vs IPM Chișinău, 

dosar contravențional privind contestarea procesului-verbal și a deciziei 

agentului constatator, Judecătoria Chișinău (sediul Centru), 05-02-2019. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cazul SRL „Apartament confortabil” vs 

IPM Chișinău, dosar contravențional privind contestarea procesului 

verbal și a deciziei agentului constatator, Judecătoria Chișinău (sediul 

Centru), 06-02-2019. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Voitic Octavian vs IPM Chișinău, 

dosar contravențional, privind contestarea procesului verbal și a deciziei 

agentului constatator, Judecătoria Chișinău (sediul Centru), 06-02-2019. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Costețchi Vladimir vs Serviciul 

Piscicol, dosar contravențional privind contestarea procesului verbal și a 

deciziei agentului constatator, Curtea de Apel Chișinău, 07-02-2019. 

Perfectat: 

• solicitarea către Judecătoria Chișinău, sediul central privind statutul 
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Gheorghe MANJERU, 

                                  Şeful Inspectoratului  
Ex. D. Osipov 

0-22-22-69-51                       

dosarului SA „Crioconstrucția” vs Inspectorat. 

• scrisoare către Agenția Informațională de Stat „Moldpres” privind 

publicarea listelor de verificare pe domeniul de control în Monitorul 

oficial. 

• și definitivat listele de verificarea pe domeniul de control al 

Inspectoratul pentru Protecția Mediului în varianta rusă. 

• cererea privind recunoașterea Inspectoratului pentru Protecția Mediului 

ca parte vătămată pe cauza penală intentată de către Procuratura UTA 

Găgăuzia urmare a sesizării Agenției Ecologice Găgăuzia din 

26.02.2018. 

• cererea de recurs la Curtea Supremă de Justiție pe dosarul civil AO 

„Viitorul Verde” vs AEC privind contestarea actului administrativ. 

• cererea de recurs la Curtea de Apel Chișinău pe dosarul contravențional 

SRL „Conrep” vs AEC privind contestarea procesului verbal și a 

deciziei agentului constatator. 

• și verificat Rapoartele anuale ale Inspecțiilor pentru protecția mediuliu 

Sîngerei, Bălți, Taraclia, Edineț,  Fălești, Hîncești, Cahul, Criuleni pe 

compartimentul ,,Asistență juridică și combaterea contravențiilor de 

mediu din cadrul Anuarului IPM 2018 teritorial”. 

 

Expertizare juridică: 

• a fost coordonată emiterea a circa 15 acte administrative ale IPM cu 

asigurarea legalităţii acestora. 

2. Planificarea orientativă a activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu 

IPM teritoriale pentru săptămâna următoare. 

1. Acţiuni şi 

măsuri 

(ieșiri pe 

teren, 

raiduri 

operative, 

etc.) 

    

a. Activităţi cotidiene – conform Regulamentelor subdiviziunilor şi al IPM. 

b. Activităţi cu planificare concretă: 

c. Examinarea petiţiilor cu ieşire pe teren. 

d. Indicațiile factorilor de decizie parvenite pe parcursul săptămânii. 

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. 


