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MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI 

MEDIULUI 

Perioada de raportare de la 07.03.2019  până  la 14.03.2019  
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 162 acte de inspectare 

• au fost încheiate 134 procese-verbale:  ( art.109 al.1 – 1; art.109 al.3 

– 2; art.110 al.2 –  2;  art.113 al.5 – 1; art.114 al.1 – 11; art.114 al.2 – 

1; art.115 al.3 – 3;  art.116 al.2 – 2;  art.122 al.1 – 22; art.122 al.3 – 

1; art 126 – 9;  art.137  – 6; art.142 al.1 – 2; art.142 al.2 – 3; art.142 

al.3 – 1;  art.143 – 1;  art.146 – 2; art.147 – 4;  art.154 al.1 –  58;  

art.154 al.10 – 1; art. 95 al. 2 – 1).  

 

• au fost prestate servicii contra plată în valoare de 28 270 lei. 

• au fost înaintate amenzi în valoare de 127 200 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate 56 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 3 comisii de 

recepţie finală a  obiectivelor. 

• Au fost examinate şi s-a răspuns la 31 petiţii parvenite în 

subdiviziunile IPM în formă de plângeri şi semnale 
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2. Circuitul 

informați

onal la 

Centru 

 

 

 

 

 

 

 

  

            În perioada 07-14 martie, 2019 cancelaria Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului a înregistrat  87 de documente la intrare, dintre care 8 au 

parvenit  spre examinare  prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului: 

        -  5 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) Demersuri – 8. 

          Inclusiv, în această perioadă, de către angajații Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului au fost perfectate 22 de scrisori, 5 dintre care în adresa 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

3. Cazuri 

relevante 
• Au fost efectuate 30 raiduri antibraconaj, încheiate 31  procese-verbale 

în cadrul acestora, prejudiciul cauzat  mediului constituie 27 034 lei. 

• Plase ridicate – 6 buc. 

 

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: 

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

terenului. 

• și expertizat 2 (două) dosare a produselor biodistructive. 

• solicitarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

nr.401 din 07.03.2019 privind măsurile/acțiunile de salubrizare 

întreprinse la nivel național. 

• la indicația Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

plângerea locuitorilor com.Stăuceni, mun.Chișinău privind depozitarea 

neautorizată a deșeurilor municipale din str.Industrială, teren gestionat 

de către Administrația Publică Locală (APL) a com.Stăuceni, 

mun.Chișinău. 

• verificat și totalizat rapoartele prezentate de către subdiviziunile 

teritoriale ale IPM. 

 

Participat: 

• la şedinţa Inspectoratului pentru Protecţia Mediului privind atribuirea 

sectoarelor de protecţie a resurselor piscicole. 

• la şedinţa convocată în comun cu Ministrul MADRM şi activul 

Inspectoratului pentru Protecţia Mediului. 

• în cadrul ședinței de lucru în comun cu reprezentanții Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Ministerului 

Finanțelor privind solicitarea agentului economic de a lansa o linie de 

reciclare a deșeurilor de cablaj provenite din cadrul activității, care va fi 

amplasata în Zona Economică Liberă (regiunea Bălți).  

• la atelierul de lucru cu privire la Directiva 2010/75/UE privind Emisiile 

Industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării).  

• la conferinţa regională privind Starea ecologică a resurselor acvatice din 

regiunea de Centru a R Moldova. ,,Reglementări şi solutii pentru 

utilizarea, protecţia şi conservarea resurselor de apă”, (organizată de 
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către Mişcarea Ecologistă din Moldova). 

• la ședinţă la MADRM cu privire la Planul de acţiuni ce ţine de 

implementarea HG 977 din 16.08.16 cu privire la aprobarea 

Regulamentului de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor. 

 

Pregătit:  

• răspuns către MADRM cu privire la solicitarea AGRM privind 

examinarea cazurilor de neprezentare de către beneficiarii de subsol a 

raportului anual confirm formei 5gr și 7gr. 

• și publicat pe pagina web a Inspectoratului a Dispoziției nr.08-d cu 

privire la prevenirea și contracararea arderii învelișului vegetal uscat și 

resturilor vegetale. 

• informaţia pentru Anuarul IPM-2018 la compartimentele resurse 

acvatice şi aer atmosferic. 

 

Expediat: 

• solicitarea către Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale pentru 

obținerea informației despre costul unui m3 de decopertă stâncoasă în 

scopul calculării prejudiciului cauzat mediului pe faptul extragerii ilicite 

a substanțelor minerale utile depistate în temeiul controlului de stat de 

tip inopinat la zăcământul de calcar ,,Zăicani” gestionat de 

S.R.L.,,Rocaprund” din s. Zăicani, r-nul Rîșcani. 

• solicitarea către Agenția pentru Protecție a Mediului cu privire la  

delegarea unui colaborator pentru prelevarea probelor de sol, în cadrul 

participării în grupul comun la controlul planificat la S.R.L.,,Goiana 

Petr. Co” 

 

Efectuat: 

• controlul de stat de tip planificat la zăcămîntul de nisip-prundiș 

,,Răculești” gestionat de către S.R.L.,,Goiana Petr. Co” cu deplasarea la 

fața locului, s. Răculești, r-nul Criuleni. 

• calcularea prejudiciului cauzat mediului în temeiul controlului de stat de 

tip inopinat la 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. 

• deplasare în rl Taraclia, or. Tvardiţa  cu privire la verificarea măsurilor                    

întreprinse de către APL şi Agenţii economici din or.Tvardiţa în scopul 

protecţiei mediului. 

 

Încheiat: 

• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Dumbrava Oleg pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia 

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

fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 300 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Mrug Sergiu pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia 

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

fiindu-i aplicată o amendă în mărime de  300 lei. 

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

încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia 
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fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (1), Cod contravenţional, 

fiindu-i aplicată o amendă în mărime de  300 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Dimitriu A. pentru 

încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154, alin. 

(1), Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 600,0 

lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Ragulin Maxim pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia 

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

fiindu-i aplicată o  amendă în mărime de  300 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenţie pădurarului Zuico Serghei 

pentru încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de 

recoltare şi transportare al lemnului în baza art. 142, alin. (1), Cod 

Contravenţional,  fiindu-i aplicată o amendă în sumă de 3000,0 lei.  

• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Burduja Ion pentru 

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

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

aplicată o amendă în mărime de  300 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Slobodniuc Vitalie  

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

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

fiindu-i aplicată o amendă în mărime de  300 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet.Cristal Ion pentru 

întocmirea incorectă a materialelor primare, efectuarea tăierilor și 

recepționarea masei lemnoase, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de  

12000  lei  conform art. 142, alin. (3), Cod contravenţional. 

• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Vascan Anton pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind tăierea ilegală sau 

vătămarea  arborilor și arbuștilor în temeiul art. 122, alin. (3), săvârșite 

de persoane responsabile de protecția și paza vegetației forestiere  Cod 

contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 3000 lei. 

 

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

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 291 

2 Finanțe • Veniturile pentru săptămâna curentă constituie –  19,8 mii lei. 

3. Activitate 

juridică 

la Centru 

Examinat: 

• cererea prealabilă depusă de către ÎM Regia „Autosolubritate” împotriva 

procesului-verbal de control nr.23 PV/C-19 din 08.02.2019. 

 

Participat: 

• la ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău la examinarea 

recursului depus de SRL „Spectrum Consgrup” împotriva hotărârii 

privind legalitatea procesului-verbal cu privire la contravenție întocmit 

în baza prevederilor art. 156, Cod contravențional. 

• la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei mun. Chișinău (Sediul 

Buiucani) la examinarea dosarului contravențional în privința cet. Donțu 

Valeriu privind luarea deciziei asupra procesului-verbal cu privire la 

contravenție întocmit pe baza prevederilor art. 142, Cod contravențional  
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al R Moldova. 

• la ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău la examinarea 

apelului declarat de IPM pe dosarul SRL „Pasana” privind legalitatea 

Hotărârii instanței de fond, asupra legalității actului administrativ emis 

de IPM. 

• la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei mun. Chișinău (Sediul 

Ciocana) la examinarea contestației depuse de SRL „Transgrupservice” 

asupra procesului-verbal cu privire la contravenție întocmit pe baza 

prevederilor art. 154 alin.(5), Cod contravențional  al R Moldova. 

• la ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău la examinarea 

recursului depus de Magla Angela împotriva hotărârii privind legalitatea 

procesului-verbal cu privire la contravenție întocmit în baza prevederilor 

art. 116, alin.(2), Cod contravențional. 

• la ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău la examinarea 

recursului depus de Alcaz Gheorghe împotriva hotărârii privind 

legalitatea procesului-verbal cu privire la contravenție întocmit în baza 

prevederilor art. 128, alin.(2), Cod contravențional. 

• la ședința Consiliului disputelor privind examinarea cererii prealabile 

depuse de către ÎM „Autosolubritate” asupra legalității controlului 

efectuat de către IPM Chișinău. 

• la 2 ședințe ale Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante 

în cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului. 

• la ședința Comisiei de Licitație din cadrul IPM. 

 

Perfectat: 

• referință asupra Recursului depus de SRL „Spectrum Consgrup” 

împotriva hotărîrii instanței de fond privind legalitatea procesului-verbal 

cu privire la contravenție întocmit în baza prevederilor art. 156 al 

Codului contravențional. 

• referință pe dosarul Donțu Valeriu privind luarea deciziei asupra 

procesului-verbal cu privire la contravenție întocmit pe baza prevederilor 

art. 142, Cod contravențional  al R Moldova. 

• referință pe SRL „Transgrupservice” asupra procesului-verbal cu privire 

la contravenție întocmit pe baza prevederilor art. 154, alin.(5), Cod 

contravențional  al R Moldova. 

• referință asupra recursului cet. Magla Angela împotriva hotărârii privind 

legalitatea procesului-verbal cu privire la contravenție întocmit în baza 

prevederilor art. 116, alin.(2), Cod contravențional pe faptul abaterii 

neautorizate de la proiectele de organizare a teritoriului sau de folosință 

a terenului. 

• demers către MADRM privind transmiterea dosarului SA 

„Crioconstrucția” pentru calcularea prejudiciului cauzat resurselor 

naturale. 

• decizia Consiliului disputelor privind examinarea cererii prealabile 

depuse de către ÎM Regia „Autosolubritate” împotriva procesului-verbal 

de control nr.23 PV/C-19 din 08.02.2019. 

 

 

Expertizare juridică: 

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

asigurarea legalității acestora. 
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Gheorghe MANJERU, 

                                  Şeful Inspectoratului  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex. D. Osipov 

0-22-22-69-51                       

 

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. 


