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MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI 

MEDIULUI 

Perioada de raportare de la 22.03.2019  până  la 28.03.2019  
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 227 acte de inspectare 

• au fost încheiate 174 procese-verbale:  ( art.109 al.1 – 4;  art.109 al.3 

– 1;  art.109 al.4 – 4; art.111  – 2;  art.110 al.1 – 1; art.110 al.2 –  4; 

art.113 al.3 – 1;   art.113 al.4 – 1;  art.113 al.5 – 1; art.114 al.1 – 7; 

art.114 al.2 – 5;  art.115 al.1 – 2; art.115 al.3 – 2;  art. 116 al. 1 – 1; 

art.116 al.2 – 1; art. 121  – 1; art.122 al.1 – 12;  art.122 al.2 – 2;  art 

126 – 2; art.127 al.1 – 2; art. 135 – 1; art.136 – 6;  art.137  – 2; art. 

140 al. 1 – 2;  art.142 al.1 – 3; art.142 al.2 – 1;  art. 149 – 1;  art. 139  

– 4; art.154 al.1 –  97;  art.154 al.10 – 1).  

 

• au fost prestate servicii contra plată în valoare de 27 621 lei. 

• au fost înaintate amenzi în valoare de 149 000 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate 81 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 7 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor. 

• Au fost examinate şi s-a răspuns la 42 petiţii parvenite în 

subdiviziunile IPM în formă de plângeri şi semnale 
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2. Circuitul 

informați

onal la 

Centru 

 

 

 

 

 

 

 

  

            În perioada 22-28 martie, 2019 cancelaria Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului a înregistrat  82 de documente la intrare, dintre care 8 au 

parvenit  spre examinare  prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului: 

        -  4 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 – 7. 

          Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului au fost perfectate 33 de scrisori, 9 dintre care în adresa 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

3. Cazuri 

relevante 
• Au fost efectuate 25  raiduri antibraconaj, încheiate 29  procese-verbale 

în cadrul acestora, prejudiciul cauzat  mediului constituie 14 430 lei. 

• Plase ridicate – 2 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: 

• solicitarea dnei Aurelia Bahnaru, Președintele Asociație pentru 

Valorificarea Deșeurilor privind posibilitatea de a procura noile ediții a 

revistei ,,Managementul deșeurilor” pentru colaboratorii IPM și 

subdiviziunile teritoriale. 

• la indicația Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, 

petiția dlui Grigore Grigorescu, nr.08-706/19 din 15.03.2019 adresată 

Guvernului Republicii Moldova referitor la întreprinderea măsurilor de 

conștientizare a populației cu privire la importanța unei educații 

corespunzătoare referitor la colectarea selectiva a deșeurilor municipale 

și la impactul pe care îl poate avea asupra sănătății necunoașterea unor 

reguli de bază privind protecția mediului, întreprinderea acțiunilor de 

salubrizare și amenajare a curților, parcurilor, stațiilor de transport 

urban, obiectivelor acvatice, etc. 

• la indicația Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, 

solicitarea de distrugere a bateriilor uzate din regiunea transnistreană în 

contextul discuțiilor în cadrul ședinței de lucru ce ține de evacuarea 

bateriilor uzate din regiunea transnistreană, desfășurată pe data de 23 

ianuarie curent. 

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

terenului.  

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

înaintate spre omologare și extinderea sferei de utilizare. 

 

Participat: 

• la ședința de lucru în comun cu Agenția de Mediu și Institutul de 

Zoologie referitor la examinarea petiției cu privire la operarea 

modificărilor la Legea nr. 149/2006, adresată Cancelariei de Stat de 

către Federația Națională de Pescuit Sportiv și Amatori.  

• la lucrările ședinței Consiliului republican interdepartamental pentru 

aprobarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților. 
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• în cadrul ședinței de lucru cu MADRM pentru discutarea activităților de 

eliminare a deșeurilor prin depozitate, inclusiv și a reglementărilor 

stabilite de Codul subsolului. 

• la lansarea proiectului ,,Suport pentru planificarea acţiunilor la nivel 

național în vederea reducerii poluanţilor climatici de scurtă durată, și 

raportării în cadru Convenției asupra poluării atmosferice 

transfrontaliere pe distanțe lungi”.  

• la seminarul de finalizarea a proiectului  ,,Republica Moldova: activități 

privind pregătirea celui de al doilea raport bienal actualizat către 

Convenția –cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la 

schimbarea climei”. 

• la atelierul de lucru  la MADRM privind ,,Exercițiul de elaborare a 

Raportului de performanță a sectorului de alimentare cu apă și de 

canalizare, precum și a managementului integrat al resurselor de apă”. 

 

Pregătit:  

• demersul către CCRGA „ACVAGENRESURS” referitor la coordonarea 

activităților de pescuit științific în zona administrativă, unde se vor 

efectua cu întocmirea actelor necesare la încheierea lor. 

• avizul la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea hotărârii 

guvernului nr. 404 din 1994 despre aprobarea Principiilor de bază pentru 

restabilirea terenurilor degradate 

• s-a nominalizat o persoană în grupul de lucru pentru agricultură și 

ocrotirea mediului pentru a discuta aspecte ce țin de mediu și starea 

ecosistemului bazinului râului Nistru. 

• s-a acordat asistență metodologică IPM Ialoveni, IPM Strășeni şi IPM 

Criuleni. 

• informația cu privire la rezultatul  raidurilor efectuate pe teritoriul 

republicii. 

• informația cu privire la rezultatul vânătorii la vulpi efectuată pe  

teritoriul republicii. 

 

Expediat: 

• prin intermediul poștei electronice propuneri şi sugestii la Proiectul 

Planului de cooperare dintre IPM şi IGPF. 

• nota informativă către Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și 

Mediului cu privire la finalizarea controlului la zăcământul de calcar 

,,Zăicani”, gestionat de S.R.L.,, Rocaprund”; 

 

Elaborat: 

• solicitarea către Agenția „Moldsilva” a rezultatelor sezonului de 

vânătoare la mistreț pentru anul 2018. 

• procesele-verbale de control pentru compartimentele: aer, apă, deşeuri, 

subsol, floră, care au fost înaintate pentru verificare cu scopul 

prezentării ulterioare a acestora subdiviziunilor din teritoriu. 

 

Efectuat: 

• deplasare în adresa str.Melestiu, 26/6, mun.Chişinău privind examinarea 

petiţiei locatarilor blocului de locuit cu privire la ilegalitatea strămutării 

platformei pentru colectarea deşeurilor municipale din locaţia existentă 

în imediata apropiere a Parcului ,,Valea Trandafirilor”, în perimetrul 
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blocurilor locative din str.Melestiu, 26/6 şi str.Melestiu, 22/2. 

• deplasare în rl Taraclia, or. Tvardiţa în vizită de lucru privind  

verificarea măsurilor întreprinse de către APL şi Agenţii economici din 

or.Tvardiţa în scopul protecției mediului. 

• controlul de stat de tip planificat la zăcământul de calcar pentru tăierea 

blocurilor și plăcilor ,,Mileștii Mici”, gestionat de către Î.S. ,,Mina de 

piatră din Mileștii Mici” cu deplasarea la fața locului, s. Piatra Albă, 

com. Mileștii Mici, r-nul Ialoveni. 

• controlul de stat de tip inopinat la solicitarea agentului economic cu 

deplasarea la fața locului în scopul verificării galeriilor miniere 

subterane exploatate în scopuri nelegate de extragerea substanțelor 

minerale utile gestionate de către S.R.L ,,CENAR” 

 

Încheiat: 

• un proces-verbal cu privire la contravenţie locuitorului satului Costeşti, 

raionul Rîşcani Ganciar Andrei 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  600 lei. Prejudiciul cauzat mediului în urma 

acestor acţiuni ilicite constituie 1 520,0 lei. 

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

tăierea ilegală a 158 arbori din extravilanul s. Molovata, raionul 

Dubăsari în temeiul art. 122, alin. (1), Cod contravenţional al R 

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

înaintat este de 4177,8 lei. Masa lemnoasă în volum de 5.75 m3 a fost 

transmisă la primărie.  

• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Postica Alexei pentru 

tăierea ilegală a 9  arbori din extravilanul s. Molovata, raionul Dubăsari 

în temeiul art. 122, alin. (1), Cod contravenţional al R Moldova, fiindu-i 

aplicată o amendă în mărime de  1500 lei. Prejudiciul înaintat este  de 

954,0 lei. Masa lemnoasă în volum de 5.0 m3 a fost transmisă la 

primărie.  

 

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

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 291 

2 Finanțe • Veniturile pentru săptămâna curentă constituie –  34, 1 mii lei. 

3. Activitate 

juridică 

la Centru 

Examinat: 

• capitolele „Asistența juridică și combaterea contravențiilor de mediu” ale 

Inspecțiilor teritoriale pentru Anuarul IPM - 2018. 

• încheirea Judecătoriei Chișinău privind acceptarea cererii de chemare în 

judecată și pregătirea cauzei pentru dezbateri judiciare înaintată de 

Munteanu Iurie împotriva Ministerului Finanțelor, Ministerului Justiției, 

Inspectoratul Ecologic de Stat, Inspectoratului General de Poliție privind 

repararea prejudiciului cauzat prin acțiunile și actele ilicite ale 

autorităților statului. 

  

Participat: 

• la 25.03.2019 la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei mun. Chișinău 

(Sediul Ciocana) la examinarea cauzei civile depusă de SRL 
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„Fertilitatea” către IPM cu privire la anularea actului administrativ. 

• la 26.03.2019 la ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău la 

examinarea cauzei contravenționale privind contestarea procesului-

verbal și a deciziei agentului constatator depuse de Alcaz Gheorghe vs 

IPM. 

• la 27.03.2019 la Comisia de concurs a Inspectoratului pentru ocuparea 

funcțiilor vacante în cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului. 

• la 28.03.2019 la ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău la 

examinarea cauzei contravenționale privind contestarea procesului-

verbal și a deciziei agentului constatator depuse de SRL „Conrep Fic”  

vs IPM. 

• la 28.03.2019 la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei mun. Chișinău 

(Sediul Centru), la examinarea cauzei contravenționale privind 

contestarea procesului-verbal și a deciziei agentului constatator depuse 

de Istrati Sergiu  vs IPM. 

 

Perfectat: 

• cererea de chemare în judecată privind încasarea prejudiciului cauzat 

resurselor biologice acvatice în sumă de 5650 lei. 

• cererea de chemare în judecată privind încasarea prejudiciului cauzat 

resurselor biologice acvatice în sumă de 7650 lei. 

• Ordinul cu privire la aprobarea însemnelor corporative ale 

Inspectoratului pentru Protecția Mediului. 

• scrisoarea către Comisia Națională de Heraldică cu privire la 

înregistrarea în Armorialul General al Republicii Moldova a însemnelor 

corporative ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului, avizate prin 

Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 146-V.01 din 12 martie, 

2019. 

• raportul statistic generalizat nr.1-cc cu privire la numărul contravențiilor 

constatate ale Serviciului Piscicol. 

• scrisoarea către Inspecția pentru protecția Mediului Criuleni privind 

examinarea materialelor înaintate sub aspectul componentei de 

contravenție prevăzute de art. 154, alin. (1), Cod Contravențional. 

 

Expertizare juridică: 

• a fost coordonată emiterea a circa 16 acte administrative ale IPM cu 

asigurarea legalității 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. 


