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MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI 

MEDIULUI 

Perioada de raportare de la 01.03.2019  până  la 06.03.2019  
Gheorghe MANJERU, șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului; 

tel: 226941; fax: 226915. 

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

Nr. 

Compo

nenta 
Material descriptiv 

I. Activități de mediu ale direcțiilor, secțiilor specializate  și subdiviziunilor 

teritoriale ale IPM. 

a) Generalizarea activității 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 99 acte de inspectare 

• au fost încheiate 112 procese-verbale:  ( art.109 al.1 – ;  art.109 al.5 

– ; art.109 al.3 – 3;  art.109 al.4 – ; art.111  – ;  art.110 al.1 – ; 

art.110 al.2 –  2; art.110 al.3 –  ; art.112 – ; art.113 al.3 – ;   art.113 

al.4 – ;  art.113 al.5 – 4; art.114 al.1 – 15; art.114 al.2 – ; art.114 al.3 

– ;  art.119 al.7 – 3; art.119 al.1 – ;  art.115 al.1 – 1; art.115 al.3 – ;  

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

al.1 – 14;  art.122 al.2 – ;  art.122 al.4 – ; art 123 – ; art 126 – 4; 

art.127 al.1 – ; 127 al.2 – ; art.128 al.1 – ;   art. 128 al.2 –  ;  art. 120 

– ;  art. 135 – ;  art.132 – ; art.136 – 3;  art.137  – 3; art. 140 al. 1 – 4;  

art.141 al.1 – ; art.141 al.2 – ; art.142 al.1 – 1; art.142 al.2 – 5; 

art.142 al.3 – ;  art.143 – 3;   art. 145 – ; art.146 – ; art.147 – 1;  art. 

149 – ;  art. 129  – ; art.154 al.1 –  39;  art.154 al.3 –  ; art.154 al.2 – ; 

art.154 al.10 – ; art.154 al. 11 – ; art.155 al.1 –  ;   art.153 – ; art.156 

– ; art.181 – 1;  art.182 - ; art. 349 - ; art. 34 al. 1 – ; art. 337 -  ).  

 

• au fost prestate servicii contra plată în valoare de 28 561 lei. 

• au fost înaintate amenzi în valoare de 96 400 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităților în această 

săptămînă au fost efectuate 30 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 8 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor și în lucru a 0 comisii de 

recepție finală a  obiectivelor. 

• Au fost examinate și s-a răspuns la 33 petiții parvenite în 

subdiviziunile IPM în formă de plângeri și semnale 
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2. Circuitul 

informați

onal la 

Centru 

 

 

 

 

 

 

 

  

            În perioada 01-06 martie, 2019 cancelaria Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului a înregistrat  41 de documente la intrare, dintre care 6 au 

parvenit  spre examinare  prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului: 

        -  3 doc . direct prin curierul MADRM; 

        -  3 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 – 5. 

          Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului au fost perfectate 26 de scrisori, 5 dintre care în adresa 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

3. Cazuri 

relevante 
• Au fost efectuate 32  raiduri antibraconaj, încheiate 40  procese-verbale 

în cadrul acestora, prejudiciul cauzat  mediului constituie 4 356 lei. 

4. Materiale 

pe site-ul 

IPM 

• au fost amplasate materiale pe site-ul IPM. 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Acțiuni și 

măsuri 

curente       

de mediu 

a 

subdivizi

unilor 

specializa

te. 

 

 

 

Procese-

verbale 

de la 

Centru 

Examinat: 

• solicitarea de la SVPM a informației privind rezultatele 

sezonului de vânătoare și starea fondului cinegetic pentru anul 2018; 

• ordonanța de dispunere a constatării tehnico-științifice a 

Procuraturii raionului Nisporeni pentru examinarea cauzei penale nr. 

2017248011 din 25.10.2018 pe faptul extragerii ilicite a substanțelor 

minerale utile din extravilanul s. Bălăurești, r-nul Nisporeni în scopul 

exercitării controlului inopinat de stat și calculării prejudiciului cauzat 

mediului; 

• efectuarea controlului inopinat în temeiul art. 19, alin. (2) din 

Legea nr.131 din 08.06.12 la zăcămîntul de calcar pentru construcții 

,,Zăicani” gestionat de către S.R.L.,,Rocaprund” cu deplasare la fața 

locului în s. Zăicani, r-nul Rîșcani; 

• și coordonat  2 (două) dosare cadastrale cu privire la modificare 

destinației terenului; 

• și expertizat 3  (trei) dosare a produselor biodistructive. 

• în limita competențelor, solicitarea Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului nr.140 din 24.01.2019 privind 

măsurile întreprinse pe parcursul anului 2018 la implementarea 

Strategiei de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru 

anii 2013-2017, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.248 din 

10.04.2013; 

•  responsabilitatea pentru participarea în componența Grupului de 

lucru privind Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale 

(prevenirea și controlul integrat al poluării); 

• și prezentat răspuns la MADRM privind informația referitor la 

tipurile de activitate și instalații care activează pe teritoriul țării privind 

Directiva  2010/75/UE; 

•  petiția dlui Grișca Anatolie, s. Hîrtop, rl Florești, care are ca 

obiect acțiunile/inacțiunile Șefului Inspecției pentru Protecția Mediului 
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Florești, asupra cazului amplasării pe terenul privat a haznalei pentru 

acumularea apelor uzate menajerie în zona de protecție  a fântânii de 

mină publică din loc. Hîrtop, raionul Florești.  

 

 

Pregătit:  

• raportul anual în baza informației recepționate din teritoriu privind 

activitatea în domeniul controlului geologic și resurselor funciare;  

• informația pentru Anuarul IPM - 2018 la compartimentele resurse 

acvatice și aer atmosferic; 

• răspuns la interpelarea Uniunii Avocaților, Cabinetului Avocatului 

Daniel Cobzac pentru elaborarea Proiectului Hotăririi Guvernului de 

modificare a ,,Hotărîrii Guvernului nr.950 pentru aprobarea 

Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a 

apelor uzate în sistemul de canalizare și /sau în emisarul de apă pentru 

localitățile urbane și rurale,,. 

 

Efectuat: 

• verificarea și totalizarea rapoartelor prezentate de către 

subdiviziunile teritoriale ale IPM; 

• controlul inopinat în temeiul art. 19, alin. (2) din Legea nr.131 din 

08.06.12 la zăcământul de calcar pentru construcții ,,Zăicani” gestionat 

de către S.R.L.,,Rocaprund” cu deplasarea la fața locului în s. Zăicani, 

r-nul Rîșcani; 

 

 

Expediat: 

• o circulară Inspecțiilor IPM în vederea prezentării informației 

privind rezultatele finale a evaluării (calculul efectivului cinegetic 

după specie și vârstă).   

  

Elaborat: 

•  solicitare către Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale cu 

scopul informării în scris despre costul unui m3 de nisip-argilos în 

scopul calculării prejudiciului cauzat mediului; 

• 2 solicitări către Agenția pentru Protecție a Mediului cu privire la 

delegarea  colaboratorilor  Agenției pentru participarea la control în 

cadrul grupului comun pentru prelevarea probelor de sol în cazul 

controalelor inopinate din s. Bălăurești, r-nul Nisporeni și s. Zăicani, r-

nul Rîșcani; 

 

Participat: 

• la ședința privind legalitatea exploatării sondelor arteziene. 

 

Încheiat: 

• locuitorului satului Malovata, raionul Dubăsari Gavrilaș Ion 

pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și 
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protecția fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (1), Cod 

contravențional a fost încheiat proces-verbal cu privire la 

contravenție, fiindu-i aplicată amendă în mărime de  300,0 lei.  

•      un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Petrușca 

Ghenadie pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind 

folosirea și protecția fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (1), 

Cod contravențional, fiindu-i aplicată amendă în mărime de  300,0 

lei. 

•      un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Malai Vitalie 

Alexei pentru încălcarea regulilor de gestionare a deșeurilor în 

temeiul art. 154, alin. (1), Cod contravențional, fiindu-i aplicată 

amendă în mărime de 600,0 lei.  

• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Cazacu Lilian 

pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și 

protecția fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (1), Cod 

contravențional, fiindu-i aplicată amendă în mărime de  400 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Popescu Sergiu 

pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și 

protecția fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (1), Cod 

contravențional, fiindu-i aplicată amendă în mărime de  400 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Vedeanu Vasile 

pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și 

protecția fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (1), Cod 

contravențional, fiindu-i aplicată amendă în mărime de  300 lei. 

Ridicată o plasă de tip „ecran”. 

• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Galușca Grigorie 

pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și 

protecția fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (1), Cod 

contravențional, fiindu-i aplicată amendă în mărime de  300 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Purcel Nicolae 

pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și 

protecția fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (1), Cod 

contravențional, fiindu-i aplicată amendă în mărime de  300 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Popa Dumitru 

pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și 

protecția fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (1), Cod 

contravențional, fiindu-i aplicată amendă în mărime de  300 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. David Anatoli 

pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și 

protecția fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (1), Cod 

contravențional, fiindu-i aplicată amendă în mărime de  400 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Timoșco Emil 

pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și 

protecția fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (1), Cod 

contravențional, fiindu-i aplicată amendă în mărime de  400 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Izman Veaceslav 

pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și 
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protecția fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (1), Cod 

contravențional, fiindu-i aplicată amendă în mărime de  300 lei. A fost 

ridicată o plasă de tip „ecran”. 

Prejudiciul cauzat mediului constituie 200,0 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Rozmeriță Vasile 

pentru încălcarea modului de folosire, de recoltare, de transportare și de 

export al lemnului în temeiul art. 142, alin. (2), Cod contravențional, 

fiindu-i aplicată amendă în mărime de  900 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Tolică Gheorghe 

pentru încălcarea modului de folosire, de recoltare, de transportare și de 

export al lemnului în temeiul art. 142, alin. (2), Cod contravențional, 

fiindu-i aplicată amendă în mărime de  300 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Tolică Iurie pentru 

încălcarea modului de folosire, de recoltare, de transportare și de export 

al lemnului în temeiul art. 142, alin. (2), Cod contravențional, fiindu-i 

aplicată amendă în mărime de  300 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Vasilița Mihail 

pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind tăierea ilegală 

sau vătămarea  arborilor și arbuștilor în temeiul art. 122, alin. (1), Cod 

contravențional, fiindu-i aplicată amendă în mărime de  1200 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenție  S.A. „OCIDIE 

Construction” pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind 

tăierea ilegală sau vătămarea  arborilor și arbuștilor, în temeiul art. 122, 

alin. (1), Cod contravențional, fiindu-i aplicată amendă în mărime de  

1200 lei 

 

 

 
b) Probleme de asistență și dezvoltare. (Aparatul Central). 

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 291 

2 Finanțe • Veniturile pentru săptămâna curentă constituie –  27,6 mii lei. 

3. Activitate 

juridică 

la Centru 

 

Examinat: 

• Capitolele „Asistența juridică și combaterea contravențiilor de 

mediu” ale Inspecțiilor teritoriale pentru Anuarul IPM - 2018. 

• Demersul Inspectoratului de Poliție Buiucani cu privire la 

restituirea materialelor pe cauza contravențională referitor la uscarea 

unui arbore ca efect al activității SRL „La Vazza”. 

• Demersul Centrului Național Anticorupție cu privire la aspectele 

procedurale privind modificarea suprafețelor spațiilor verzi aflate pe 

terenurile proprietate publică aplicabilă în perioada anilor 2014-2016. 

• Încheierea executorului judecătoresc Ciobanu Ruslan privind 

încetarea procedurii de executare silită a amenzii aplicate de către 

Inspectorat, fiind perfectată cererea către instanța de judecată privind 
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înlocuirea amenzii cu o altă sancțiune contravențională în condițiile art. 

34,  alin.(4), Cod contravențional.  

• Proiectul Convenției de parteneriat între Inspectoratul pentru 

protecția mediului și Colegiul de Ecologie din Chișinău înaintat de către 

Colegiul de Ecologie din Chișinău. 

 

Perfectat:  

• Referință asupra Contestației depuse de SRL „Inamstro” asupra 

procesului-verbal cu privire la contravenție nr.070114 din 25.09.2017 

întocmit în baza prevederilor art. 120 și 144 ale Codului contravențional. 

• Referință asupra contestației cet. Plămădeală Pavel asupra 

procesului-verbal cu privire la contravenție întocmit pe baza prevederilor 

art. 116, Cod contravențional  al RM pe faptul abaterii neautorizate de la 

proiectele de organizare a teritoriului sau de folosință a terenului. 

• Referință asupra contestației cet. Casapu Valerii asupra procesului-

verbal cu privire la contravenție întocmit pe baza prevederilor art. 116, 

Cod contravențional  al RM pe faptul abaterii neautorizate de la proiectele 

de organizare a teritoriului sau de folosință a terenului. 

• Materialele necesare pentru organizarea ședinței Consiliului 

Disputelor al Inspectoratului pentru Protecția Mediului întru examinarea 

Contestației depuse de Î.M. „Regia Autosalubritate” asupra procesului-

verbal de control întocmit de IPM Chișinău. 

• Înștiințare adresată S.A. „Art-Vest” cu privire la necesitatea achitării 

sancțiunii contravenționale stabilite prin procesul-verbal cu privire la 

contravenție nr. 070116 din 12.03.2018 în sumă de 12 000 lei și 

prejudiciului cauzat mediului în sumă de 1344 lei, ca rezultat al emiterii 

Deciziei Curții de Apel Chișinău prin care a lăsat în vigoare procesul-

verbal cu privire la contravenție. 

 

 Participat:  

• Ședința de judecată în cadrul Judecătoriei mun. Chișinău (Sediul 

Buiucani) la examinarea contestației depuse de SRL „Inamstro” asupra 

procesului-verbal cu privire la contravenție nr.070114 din 25.09.2017 

întocmit în baza prevederilor art. 120 și 144 ale Codului contravențional. 

• Ședința de judecată în cadrul Judecătoriei mun. Chișinău (Sediul 

central) la examinarea contestației depuse de cet. Plămădeală Pavel 

asupra procesului-verbal cu privire la contravenție întocmit pe baza 

prevederilor art. 116, Cod contravențional  al RM pe faptul abaterii 

neautorizate de la proiectele de organizare a teritoriului sau de folosință a 

terenului. 

• Ședința de judecată în cadrul Judecătoriei mun. Chișinău (Sediul 

central) la examinarea contestației depuse de cet. Casapu Valerii asupra 

procesului-verbal cu privire la contravenție întocmit pe baza prevederilor 

art. 116, Cod contravențional  al RM pe faptul abaterii neautorizate de la 

proiectele de organizare a teritoriului sau de folosință a terenului. 

• Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante în cadrul 

Inspectoratului pentru Protecția Mediului. 
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Gheorghe MANJERU, 

                                  Șeful Inspectoratului  

 

 

 

 

 

 

 
Ex. D. Osipov 

0-22-22-69-51                       

 

     Expertiza juridică: 

 

• A fost coordonată emiterea a circa 16 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 

(ieșiri pe 

teren, 

raiduri 

operative, 

etc.) 

    

a. Activități cotidiene – conform Regulamentelor subdiviziunilor și al IPM. 

b. Activități cu planificare concretă: 

c. Examinarea petițiilor cu ieșire pe teren. 

d. Indicațiile factorilor de decizie parvenite pe parcursul săptămânii. 

 

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. 


