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MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI 

MEDIULUI 

Perioada de raportare de la 15.02.2019  până  la 21.02.2019  
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 107 acte de inspectare 

• au fost încheiate 61 procese-verbale:  ( art.109 al.1 – 1;  art.109 al.4 

– 1; art.111  – 1;  art. 112 – 1; art.114 al.1 – 3; art.114 al.2 – 2;  art. 

116 al. 1 – 1; art.116 al.2 – 1;  art.122 al.1 – 21;  art 126 – 2;  art. 135 

– 1;  art.142 al.1 – 1; art.142 al.2 – 7; art.143 – 3;  art.154 al.1 –  11;  

art. 95 al. 2 – 3).  

 

• au fost prestate servicii contra plată în valoare de 140 880 lei. 

• au fost înaintate amenzi în valoare de 59 000 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate 12 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 10 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 2 comisii de 

recepţie finală a  obiectivelor. 

• Au fost examinate şi s-a răspuns la 24 petiţii parvenite în 

subdiviziunile IPM în formă de plângeri şi semnale 
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2. Circuitul 

informați

onal la 

Centru 

 

 

 

 

 

 

 

  

            În perioada 15-21 februarie, 2019 cancelaria Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului a înregistrat  58 de documente la intrare, dintre care 9 au 

parvenit  spre examinare  prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului: 

        -  5 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 – 1; 

b) Demersuri – 8. 

          Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului au fost perfectate 42 de scrisori, 4 dintre care în adresa 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

3. Cazuri 

relevante 
• Au fost efectuate 35 raiduri antibraconaj, încheiate 20 procese-verbale în 

cadrul acestora, prejudiciul cauzat  mediului constituie 11 175 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: 

• demersul Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale privind 

impunerea măsurilor de rigoare beneficiarilor de subsol, care nu au 

prezentat raportul anual și nota informativă în conformitate cu  

prevederile Regulamentului cu privire la prezentarea de către 

beneficiarii subsolului a rapoartelor privind mișcarea rezervelor de 

substanțe minerale utile cu indicația inițierii procedurii contravenționale 

asupra agenților economici din 19 subdiviziuni ale IPM. 

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

informației recepționate din teritoriu privind activitatea în domeniul 

exploatării miniere și exploatării zăcămintelor de ape subterane. 

• și coordonat un dosar cadastral cu privire la modificarea destinației 

terenului. 

• și expertizat 7 (șapte) dosare a produselor de uz fitosanitar înaintate spre 

reomologare. 

• demersul dnei Pănuță Efrosinia, adresat Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului privind emisile de poluanți în aerul 

atmosferic de la restaurantul ,,La Crîșmă”, localizat pe str.Hipodromului 

9/1, mun.Chișinău. 

• cererea dnei Maria Rusu adresată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului privind depozitarea neautorizată a deșeurilor 

municipale în afara perimetrilor special amenajate pe terenul 

Administrației Publice Locale a com.Rublenița, r-nul Soroca. 

• demersul Institutului de Zoologie referitor la livrarea materialelor pentru 

confecţionarea cuiburilor de depunere a icrelor din uneltele interzise 

pentru pescuit supuse distrugerii. 

• petiţia dlui Grişca Anatolie din satul Hîrtop, raionul Floreşti privind 

construcţia unei haznale în apropierea fântânii de unde se 

aprovizionează cu apă de către cet. Rabii Victor şi Roibu Carolina.   

• petiţia locuitorilor din str.Hipodromului 5/1,7A şi 9, mun.Chişinău 

referitor la incomodităţile de trai provocate în rezultatul activităţii SRL 

,,La Crîşma”, amplasată în str.Hipodromului, 5/1, mun.Chişinău. 
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Participat: 

• în lucrările Ședinței în Plen a Consiliului Republican Interdepartamental 

pentru aprobarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților. 

• la pronunţarea Hotărîrii Judecătoriei Hîncesti cu privire la comiterea de 

către Jangă Emilian a contravenţiei prevăzute de art. 128, alin. (2), Cod 

contravenţional. Ca rezultat a fost aplicată o amendă în mărime de 30 

u.c.- 1500 lei cu trecerea armei şi cartuşelor în proprietatea statului. 

 

Pregătit:  

• predarea-primirea stației GPS, model Trimbler-R6 de la balanța Agenției 

pentru Geologie și Resurse Minerale Inspectoratului pentru Protecția 

Mediului. 

• informaţia cu privire la rezultatul  raidurilor efectuate pe  teritoriul 

republicii. 

• informaţia cu privire la rezultatul vânătorii la vulpi efectuate pe  

teritoriul republicii. 

• informaţia pentru Anuarul IPM 2018 la compartimentele resurse 

acvatice şi aer atmosferic. 

 

Efectuat: 

• deplasarea în s.Rublenița, r-nul Soroca privind examinarea cererii 

depuse de către dna Russu Maria, adresată MADRM referitor la 

depozitarea neautorizată a deșeurilor municipale în afara perimetrilor 

special amenajate pe terenul Administrației Publice Locale a 

com.Rublenița, r-nul Soroca. 

 

Elaborat: 

• actele de prestare a serviciilor în comun cu sistemul ,,MOLDPOS” 

pentru prestarea Serviciilor de asigurare cu corecții diferențiale de înaltă 

precizie. 

• proiectul Planului de cooperare a IPM și IGPF în domeniul asigurării 

securităţii frontierei de stat şi protecţiei mediului în zona de frontieră şi 

la frontiera de stat. 

• proiectul de ordin cu privire la  ridicarea, evidenţa şi distrugerea 

uneltelor de pescuit. 

 

Încheiat: 

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

încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia 

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

Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de  400 lei. Prejudiciul 

cauzat mediului constituie 200 lei. A fost ridicată o plasă de tip 

„ecran”. 

• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Poprițac Vladimir pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia 

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

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

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

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

a lemnului în temeiul art. 142, alin. (1), Cod contravenţional al R 

Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de  4000 lei. 
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• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Bivol Sergiu pentru 

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

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

Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de  800 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Zavatin Marcel pentru 

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

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

Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de  4000 lei. 

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

încălcarea prevederilor actelor normative privind tăierea ilegală sau 

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

contravenţional al R Moldova, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de  

1200 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Terzi Victor pentru 

încălcarea regulilor de gestionare a deșeurilor în temeiul art. 154,                                                                                    

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

în mărime de  1500 lei. 

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

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 291 

2 Finanțe • Veniturile pentru săptămâna curentă constituie –  96, 8 mii lei. 

3. Activitate 

juridică 

la Centru 

Examinat: 

• cererea SRL „Dalima Cons” privind efectuarea tranzacției cu privire la 

achitarea eșalonată a prejudiciului cauzat mediului,  fiind  perfectat 

răspunsul în limitele competenței. 

 

Participat: 

• în cadrul ședinței de judecată pe cazul SRL„Lukoil Moldova” vs IPM 

Chișinău, dosar contravențional privind contestarea procesului-verbal și 

a deciziei agentului constatator, Judecătoria Chișinău (sed.Ciocana), 18-

02-2019. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Țurcanu Gheorghe vs IPM, dosar 

contravențional privind contestarea procesului-verbal și a deciziei 

agentului constatator, Judecătoria Chișinău (sed.Buiucani), 18.02.2019. 

• în ședința de judecată pe cauza penală pornită de Procuratura RM pe 

semnele infracțiunii prevăzute de art. 328, alin. (3), Cod Penal în privința 

factorilor de decizie ai Preturii sect.Rîșcani, mun. Chișinău, care au 

depășit atribuțiile de serviciu la autorizarea plasării unor pergole în 

parcul „Rîșcani” în preajma str. Braniștii nr.1, Judecătoria Chișinău (sed. 

Buiucani), 20.02.2019. 

• 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 

(sed.Buiucani), 20.02.2019. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Alcaz Gheorghe vs IPM, dosar 

contravențional privind contestarea procesului-verbal și a deciziei 

agentului constatator, Curtea de Apel Chișinău, 21.02.2019. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Întovărășirea Pomicolă „Lotsind” 

vs IPM Chișinău, dosar contravențional privind contestarea procesului- 
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Gheorghe MANJERU, 

                                  Şeful Inspectoratului  

 
Ex. D. Osipov 

0-22-22-69-51                       

verbal și a deciziei agentului constatator, Judecătoria Chișinău 

(sed.Centru), 21.02.2019. 

• în cadrul ședinței de judecată pe cazul Costru Gheorghe vs IPM 

Chișinău, dosar contravențional privind contestarea procesului-verbal și 

a deciziei agentului constatator, Judecătoria Chișinău 

(sed.Ciocana), 22.02.2019. 

 

Perfectat: 

• scrisoarea de informare către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului privind spațiul folosit anterior de laboratorul 

Inspectoratului Ecologic de Stat. 

• cererea de apel motivata pe dosarul civil Andrieș Roman vs IES privind 

contestarea actului administrativ. 

• referința pe dosarul civil Izman Vladimir vs Inspectoratul pentru 

Protecția Mediului. 

• formularele model de completare a delegațiilor de control în procedura  

de control inopinat, planificat și eliberare a actului permisiv pentru  

subdiviziunile cu funcții de control ale  IPM. 

 

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. 


