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MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI 

MEDIULUI 

Perioada de raportare de la 18.01.2019  până  la 24.01.2019  
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 83 acte de inspectare 

• au fost încheiate 43 procese-verbale:  (art.109 al.3 – 1;  art.111  – 1;  

art.114 al.1 – 13; art.114 al.2 – 3; art.122 al.1 – 4; art. 128 al.2 –  1;  

art. 135 – 1;  art.136 – 1;  art.138  – 1; art.142 al.2 – 4; art.147 – 1;  

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

 

• au fost prestate servicii contra plată în valoare de 34 254 lei. 

• au fost înaintate amenzi în valoare de 47 800 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate 7 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 14 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 4 comisii de 

recepţie finală a  obiectivelor. 

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

subdiviziunile IPM în formă de plîngeri şi semnale 
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2. Circuitul 

informați

onal la 

Centru 

 

 

 

 

 

 

 

  

            În perioada 18-24 ianuarie, 2019 cancelaria Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului a înregistrat  57 de documente la intrare, dintre care 16 au 

parvenit  spre examinare  prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului: 

        -  14 doc . direct prin curierul MADRM; 

        -  2 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 – 14. 

          Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului au fost perfectate 38 de scrisori, 13 dintre care în adresa 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

3. Cazuri 

relevante 
• Au fost efectuate 34 raiduri antibraconaj, încheiate 17 procese-verbale în 

cadrul acestora, prejudiciul cauzat  mediului constituie 24 207 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: 

• petiția dlui Alexandru Mițcul, Președintele Asociației Obștești ,,La 

Porțile Raiului” privind modul de administrare a Zonei Umede de 

Importanță Internațională ,,Ramsar” - Nistrul de Jos, de către dl Nicolae 

Molozea, președintele Consiliului administrativ al Zonei ,,Ramsar” și 

președinte al raionului Ștefan Vodă și acțiunile/inacțiunile șefului 

Inspecției pentru Protecția Mediului Ștefan Vodă (IPM Ștefan Vodă) 

referitor la problemele expuse în petițiile precedente. 

• solicitarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

privind depistarea stocurilor de pesticide perimate pe teritoriul 

Republicii Moldova. 

• două solicitări ale S.A. ,,Cariera Cobusca” cu privire la scoaterea de la 

balanța întreprinderea volumului de nisip extras ilicit de ,,Cobușcian 

Alexei” și furnizarea informației referitor la etapa procesului de evaluare 

a prejudiciului cauzat mediului. 

• demersul Agenției de Mediu referitor la stabilirea și calcularea 

prejudiciului cauzat mediului în rezultatul construcției complexului de 

transbordare a cerealelor de pe fluviul Dunărea a SRL ,,TRANS Cargo 

Terminal”. 

• solicitarea petiționarului Tudoroglo M.P. nr. 2260 din 19.12.2018 cu 

deplasarea în mun. Comrat  privitor la acapararea nelegitimă a terenului 

din or. Comrat, str. Chirov. 

• solicitarea IPM Rîșcani privind acordarea ajutorului consultativ în 

examinarea dosarului depus de IPOT  cu privire la reconstrucția 

LEA110 kv Bălți - 330-Briceni. 

• indicația MADRM cu privire la petiția locatarilor din str. Albișoara, 

mun. Chișinău. 

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

destinației terenului. 

• hotărârea Judecătoriei Chişinău (sediul Rîşcani) şi s-a trimis recurs către 

Curtea de Apel Chişinău intentat în privinţa cet. Ghendighilian Valeriu 

Tudor privind învinuirea în comiterea contravenţiei. 
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• în comun cu Agenţia „Moldsilva” şi MADRM petiţia unui grup de 

vânători referitor la comportamentul reprezentantului ÎSC Străşeni, 

responsabil de efectuarea vânătorii la mistreţ în perioada 08-

09.12.2018. Ca rezultat i s-a dat răspuns. 
 

Participat: 

• la seminarele de instruire în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului privind utilizarea Sistemului Informațional 

Automatizat ,,Registrul Emisiilor și Transferului de Poluanți (RETP) și 

Sistemului informațional automatizat ,,Managementul deșeurilor 

(SIAMD)”, organizat de către Oficiul Prevenirea Poluării Mediului 

(OPPM), pe lângă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului. 

 

Pregătit:  

• informația conform Dispoziției nr. 13-d din 14.11.2018 privind carierele 

abandonate și locurile de extragere ilicită a resurselor minerale cu 

pregătirea sesizării în adresa administrațiilor publice locale. 

 

Expediat: 

• informaţia către MADRM cu privire la Staţiile de epurare, tratare, 

pompare construite/reconstruite, inclusiv pentru anii 2015-2018. 

 

Elaborat: 

• dispoziția și colectat datele referitor la stocurile de pesticide inutilizabile 

aflate pe teritoriul Republicii Moldova ce nu au fost evacuate în cadrul 

acordului de Implementare între Guvernul Republicii Moldova și NATO 

privind distrugerea pesticidelor și produselor chimice periculoase. 

 

Efectuat: 

• raiduri  în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite. 

 

Încheiat: 

• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Darie Vasile pentru 

tăierea ilegală a arborilor în temeiul art. 122, alin. (1), Cod 

contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de  1500 lei. 

Prejudiciul cauzat mediului constituie 192,6 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Ermurache Vasile pentru 

încălcarea regimului de protecţie a apelor, care spăla autovehicolul în 

loc neautorizat, în temeiul art. 109, alin. (3), Cod contravenţional, 

fiindu-i aplicată o amendă în mărime de  600 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Obert Mihail pentru 

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

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

aplicată o amendă în mărime de  500 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Cojocari Igor pentru 

încălcarea regulilor de pescuit, care efectua pescuitul cu undiţa fără 

permis de pescuit în fluviul Nistru, i-a fost întocmit proces-verbal în 

temeiul art. 114, alin.(1), Cod Contravenţional, fiindu-i aplicată o 

amendă în sumă de 300 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Oncea Ion pentru 
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încălcarea regulilor de pescuit, care efectua pescuitul cu undiţa fără 

permis de pescuit în fluviul Nistru, i-a fost întocmit proces-verbal în 

temeiul art. 114, alin.(1), Cod Contravenţional, fiindu-i o aplicată 

amendă în sumă de 300 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Sandu Andrei pentru 

încălcarea regulilor de pescuit, care efectua pescuitul cu undiţa fără 

permis de pescuit în fluviul Nistru, i-a fost întocmit proces-verbal în 

temeiul art. 114, alin.(1), Cod Contravenţional, fiindu-i aplicată o 

amendă în sumă de 300 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Roibu Dmitrii, pentru 

încălcarea regulilor de pescuit, care efectua pescuitul cu undiţa fără 

permis de pescuit în fluviul Nistru, i-a fost întocmit proces-verbal în 

temeiul art. 114, alin.(1), Cod Contravenţional, fiindu-i aplicată o 

amendă în sumă de 300 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Teaca Radu, pentru 

încălcarea regulilor de pescuit, care efectua pescuitul cu fragment de 

plasă fără permis de pescuit în fluviul Nistru, i-a fost întocmit proces-

verbal în temeiul art. 114 alin.(1) Cod Contravenţional, fiindu-i aplicată 

o amendă în sumă de 300 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Fala Vasile pentru 

încălcarea regulilor de pescuit, care efectua pescuitul cu undiţa fără 

permis de pescuit în fluviul Nistru, i-a fost întocmit proces-verbal în 

temeiul art. 114, alin.(1), Cod Contravenţional, fiindu-i aplicată o 

amendă în sumă de 300 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Botnari Valeriu, pentru 

încălcarea regulilor de pescuit, care efectua pescuitul cu undiţa fără 

permis de pescuit în fluviul Nistru, i-a fost întocmit proces-verbal în 

temeiul art. 114, alin.(1), Cod Contravenţional, fiindu-i aplicată o 

amendă în sumă de 300 lei. 

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

încălcarea regulilor de pescuit, care efectua pescuitul o plasă 

monofilament fără permis de pescuit în fluviul Nistru, i-a fost întocmit 

proces-verbal în temeiul art. 114, alin.(1), Cod Contravenţional, fiindu-i 

aplicată o amendă în sumă de 300 lei. 

 

Înaintat: 

• o pretenție cet. Suvorov Vasile pentru recuperarea prejudiciului cauzat 

mediului în rezultatul pescuitului ilegal în mărime de 5 650,0 lei, a fost. 

• o pretenție cet. Cantargi Valeriu pentru recuperarea prejudiciului cauzat 

mediului în rezultatul pescuitului ilegal în mărime de 7 650,0 lei. 

 

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

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 291 

2 Finanțe • Veniturile pentru săptămîna curentă constituie –  19, 7 mii lei. 

3. Activitate 

juridică 

la Centru 

Examinat: 

• solicitarea Cancelariei de Stat privind numărul controalelor planificate și 

inopinate executate în perioada ianuarie-decembrie 2018,  fiind perfectat 

răspunsul în limitele competenței. 
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• demersul Primăriei mun. Chișinău privind problemele ce țin de 

examinarea cauzelor contravenționale privind ocuparea ilegala a loturilor 

de pământ proprietate municipală , fiind perfectată nota informativă în 

limitele competenței. 

 

Participat: 

• în cadrul ședinței de judecată pe cazul SRL „Plovdiv” vs Inspectoratul 

ecologic de Stat, dosar contravențional, privind contestarea procesului 

verbal și a deciziei agentului constatator, Judecătoria Chișinău 

(sed.Buiucani), 23-01-2019. 

Perfectat: 

• acte procedurale pe dosarul SRL „Plovdiv” vs IES. 

• demers către MADRM privind delegarea unei persoane din cadrul 

ministerului în cadrul Consiliului pentru soluționarea disputelor. 

• scrisoare către SRL „Lingvistica” privind traducerea ordinului de 

aprobare a Listelor de verificare în domeniile de competență ale 

Inspectoratului pentru Protecția Mediului și anexele ordinului. 

• regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului de 

soluționarea a disputelor în cadrul Inspectoratului pentru Protecția 

Mediului. 

• Ordinul cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul 

Inspectoratului pentru Protecția Mediului. 

• Ordinul cu privire la constituirea și componența Consiliului pentru 

soluționarea disputelor în cadrul Inspectoratului pentru Protecția 

Mediului. 

• propuneri pentru Planul de activitate a Inspectoratului pentru anul 2019. 

 

Expertizare juridică: 

• a fost coordonată emiterea a circa 20 de 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. 
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Gheorghe MANJERU, 

                                  Şeful Inspectoratului  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 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. 


