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MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI 

MEDIULUI 

Perioada de raportare de la 13.04.2019  până  la 18.04.2019  
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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuitul 

informațio

nal la 

 

Realizări mai importante din activitatea de bază: 

• au fost încheiate 170 acte de inspectare 

• au fost încheiate 126 procese-verbale:  ( art.109 al.1 – 3;  art.109 al.5 

– ; art.109 al.3 – 2;  art.109 al.4 – 1; art.111  – 1;  art.110 al.1 – ; 

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

al.4 – ;  art.113 al.5 – 3; art.114 al.1 – 14; art.114 al.5 –7; art.114 al.3 

– ;  art.119 al.11 – ; art.119 al.1 – 1;  art.115 al.1 – ; art.115 al.3 – ;  

art. 116 al. 1 – 3; art.116 al.2 – 3;  art.118  – ;  art. 121  – ; art.122 

al.1 – 15;  art.122 al.2 – 1;  art.122 al.3 – 1; art. 123 – ; art. 126 – 2; 

art.127 al.1 – 4; 127 al.2 – ; art.128 al.1 – ;   art. 128 al.2 –  ;  art. 120 

– ;  art. 135 – ;  art.132 – ; art.136 – 2;  art.137  – 2; art. 140 al. 1 – ;  

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

al.3 – ;  art.143 – ;   art. 145 – ; art.146 – ; art.147 – 5;  art. 149 – 3 ;  

art. 129  – ; art.154 al.1 –  47;  art.154 al.3 –  ; art.154 al.2 – ; art.154 

al.10 – 2; art.154 al. 4 – 1; art.155 al.1 –  ;   art.153 – ; art.156 – 7; 

art.181 –1;  art.182 - ; art. 349 - 1; art. 95 al. 2 –1 ; art. 337 -  ).  

 

• au fost prestate servicii contra plată în valoare de 14 134 lei. 

• au fost înaintate amenzi în valoare de 105 850 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităților în această 

săptămână au fost efectuate 55 raiduri  de salubrizare în primării și 

localități. 

 

Alte activități au fost realizate în volum deplin pe măsura adresării 

beneficiarilor sau petiționarilor fără întârziere. 

 

• S-a participat în lucru a 6 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor și în lucru a 4 comisii de 

recepție finală a  obiectivelor. 

• Au fost examinate și s-a răspuns la 38 petiții parvenite în 

subdiviziunile IPM în formă de plângeri și semnale 
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2. Centru 

 

 

 

 

 

 

 

  

            În perioada 13-18 martie, 2019 cancelaria Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului a înregistrat  69 de documente la intrare, dintre care 14 au 

parvenit  spre examinare  prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului: 

        -  10 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) Petiții – 2; 

b) Demersuri – 12. 

          Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului au fost perfectate 32 de scrisori, 10 dintre care în adresa 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

3. Cazuri 

relevante 
• Au fost efectuate 32  raiduri antibraconaj, încheiate 35 procese-verbale 

în cadrul acestora, prejudiciul cauzat  mediului constituie 23 009 lei. 

• În cadrul controlului efectuat în pr. Elizavetovca cu privire la  gestionarea 

și protecția fondului forestier a fost depistată încălcarea modului  de 

efectuare a lucrărilor silvice întreprinse conform autorizațiilor de tăiere 

eliberate primăriei în cauză și tăierea ilicită a 2140 arbori din fâșiile 

forestiere cont. 397; 398; 3418103550; volumul masei lemnoase 

constituie 139,85 m3, prejudiciul cauzat mediului constituie 109 324,8 lei, 

Materialele pe cazul dat vor fi înaintate Inspectoratului de Poliție 

Dondușeni.  

•  

4. Materiale 

pe site-ul 

IPM 

• au fost amplasate materiale pe site-ul IPM. 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Acțiuni și 

măsuri 

curente       

de mediu a 

subdiviziu

nilor 

specializat

e. 

 

 

 

Procese-

verbale de 

la Centru 

Examinat: 

• și pregătit avizul către MADRM la solicitarea S.R.L. ,,Bavir” cu privire 

la posibilitatea folosirii terenului cu nr. cadastral 4370210006 pentru 

extragerea argilei amplasat în extravilanul s. Răuleț, r-nul Fălești. 

• și pregătirea răspunsului în adresa unui grup de cetățeni cu privire la 

legalitatea construcției unui magazin din str. Independenței, 62/2, com. 

Bacoi, mun. Chișinău. 

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

terenului. 

• solicitarea cet. Chitic Ecaterina cu referire la sesizarea Inspectoratului de 

Poliție Botanica nr.34/20/4-5352 din 03.04.2019 privind incomoditățile 

de trai create angajaților firmei ,,Lismedfarm” S.R.L., (inclusiv 

directorului firmei Chitic Ecaterina) din șos. Muncești 167 B, mun. 

Chișinău de către fumul de la fabrica de mobilă din șos. Muncești, 165. 

• solicitarea MADRM privind  nominalizarea în grupul de lucru pentru 

pregătirea și organizarea Zilei Nistrului. 

• petiția dnei Maria Batrîncea depusă Prim-ministrului Pavel Filip privind 

lucrările de construcție a unei sonde arteziene și a sistemului de apeduct. 

• petiția unui grup de locatari din str. Toma Ciorbă, 32/2, mun. Chișinău 

referitor la incomoditățile de trai create de către restauratul ,,La 

Plăcinte”. 

• demersul parvenit din partea MADRM privind demararea procedurii de 

modificare a cadrului legal în domeniul protecției, gestionării eficiente și 
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durabile a biodiversității prin elaborarea/promovarea proiectului de lege 

pentru modificarea unor acte legislative și proiectului hotărârii de 

Guvern  pentru modificarea unor acte normative.  

  Ca rezultat au fost elaborate propunerile pentru modificarea Legii 149  

din 08.06-2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura. 

• demersul parvenit din partea Colegiului de Ecologie din Chișinău 

referitor la participarea angajaților IPM la desfășurarea examenelor de 

calificare la specialitatea Ecologie și protecția mediului, care vor avea 

loc în perioada  25-27 iunie curent. 

            Ca rezultat au fost delegați pentru participare 2 reprezentanți.  

•  în limita competențelor, la indicația Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului a examinat plângerea dlui Vasile 

Batrînac privind incomoditățile de trai create din cauza incendierii 

deșeurilor și a resturilor vegetale de către locuitorii s.Abaclia, r-nul 

Basarabeasca. 

• în limita competențelor, la indicația Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului a examinat adresarea Asociației 

Businessului European privind situația în care se află industria 

producătoare de peleți/ambalaje din lemn în Republica Moldova, 

precum și identificarea soluțiilor pentru depășirea situației create. 

 

Participat: 

• la seminarul organizat de Aparatul Central al Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului cu participarea subdiviziunilor din teritoriu privind 

efectuarea controalelor. (16.04.2019 si19.04.2019). 

• la 2 seminare Regionale privind implementarea și interpretarea 

legislației de mediu privind desfășurarea controlului la compartimentul 

protecției aerului atmosferic și resurselor acvatice. 

• la o ședință de lucru care a avut loc la MADRM privind necesitatea 

urgentă de elaborare a informației referitor la măsurile întreprinse de 

către autoritățile naționale competente în combaterea pescuitului ilicit, 

neraportat și nereglementat, necesară pentru perioada de 23-26 aprilie, 

când Directoratul Afaceri Marine și Pescuit al Comisiei Europene va 

întreprinde o vizită de evaluare în R. Moldova. 

• la ședința Comitetului de Coordonare al proiectului ,,Îmbunătățirea 

cadrului instituțional și de reglementare privind gestionarea 

substanțelor chimice și a deșeurilor de-a lungul ciclului lor de viață în 

Republica Moldova”, finanțat de programul Națiunilor Unite pentru 

Mediu și implementat de Oficiul Prevenirea Poluării Mediului în cadrul 

IP ,,Unitate de implementare a proiectului în domeniul mediului”. 

• la seminarele/instruirile tematice profesionale a inspectorilor de stat de 

mediu din instituțiile subordonate a IPM în legătură cu modificările 

recente privind legislația de mediu. 

 

Pregătit:  

• demersului către Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și 

Mediului cu privire rezultatele controlului de stat de tip planificat la 

zăcământul de calcar ,,Ghidighici”, gestionat de către S.A. ,,Pietriș”, or. 

Vatra, mun. Chișinău. 

• textul pentru Ora Ecologică pentru Ziua Mondială a Pământului – 22 

aprilie,  plasat pe pagina electronică a IPM. 
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• informația săptămânală privind acțiunea ,,Râu curat de la sat la sat”. 

• notă informativă privind indicația Secretarului de stat al MADRM, dnei 

Valentina Țapiș cu privire la participarea , în cadrul grupului de lucru ce 

ține de efectuarea analizei proiectelor de mediu înregistrate la FEN. 

• notă informativă privind executarea indicației MADRM cu privire la 

inventarierea sondelor arteziene. 

 

Perfectat: 

• răspuns la scrisoarea Cancelariei de Stat a R.Moldova nr. 15-03-1822 

din 27.03.2019 privind executarea controalelor în perioada  05.04.2019-

13.04.2019 în baza Legii nr.131 din 08.06.2012. 

 

Efectuat: 

• controlul de stat de tip planificat la zăcământul de calcar ,,Ghidighici”, 

gestionat de către S.A. ,,Pietriș”, or. Vatra, mun. Chișinău și evaluarea 

prejudiciului cauzat mediului în rezultatul extragerii nelegitime a 

substanțelor minerale utile. 

• controlul de stat de tip planificat la zăcământul de nisip pentru 

construcții ,,Cobusca”, gestionat de către S.A. ,,Cariera Cobusca”, s. 

Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi cu deplasarea la fața locului. 

• acțiuni de inițiere a controlului planificat la S.R.L. ,,Ionel Agil” pentru 
verificarea respectării legislației de mediu la zăcământul de nisip din s. 

Bravicea, r-nul Călărași. 

 

Încheiat: 

• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Lepădatu Ig. pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și protecția 

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

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

• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Veveriță A. pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și protecția 

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

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

• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Cebotari Ia. pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și protecția 

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

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

mediului constituie – 1800,0 lei. 

 

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

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 291 

2 Finanțe • Veniturile pentru săptămâna curentă constituie –  16,1 mii lei. 

3. Activitate 

juridică la 

Centru 

Examinat: 

• Solicitarea MADRM privind implementarea în trimestrul I, 2019 a 

Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul protecției mediului 

pentru anii 2018-2020, fiind analizate sarcinile planificate și rezultatul 
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implementării acestora cu perfectarea raportului în adresa MADRM. 

• Petiția dnei Pila Efrosinia privind pretinsele încălcări a legislației de 

mediu în s. Baurci Moldoveni, fiind perfectat răspunsul în limitele 

competenței. 

• Solicitarea deputatului Angel AGACHE privind petiția cet. Grigorie 

Nederiță privind pretinsele încălcări la întocmirea proceselor verbale 

contravenționale de  către IPM Telenești, fiind perfectat răspunsul în 

limitele competenței. 

•   Solicitarea Direcției Generale Urmărire Penală a Centrului Național 

Anticorupție cu privire la estimarea calificativă a prejudiciilor cauzate în 

rezultatul extragerii ilicite a resurselor naturale (nisip) în limita 

teritorială a s. Cîrpești și s. Crăciun ale r-nului Cantemir potrivit 

rapoartelor AGRM din 16.12.2015, fiind perfectat răspuns în limitele 

competențelor către MADRM. 

 

Participat: 

• la 16.04.2019 la ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău pe 

dosarul civil SRL „Spectrum Consgrup” vs IPM privind contestarea 

actelor administrative. 

• la 17.04.2018 la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei Chișinău 

(sediul Rîșcani) pe dosarul civil AO „Viitorul Verde” vs AEC privind 

contestarea actului administrativ. 

• la 18.04.2019 la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei Chișinău 

(sediul Buiucani) pe dosarul penal Andrieș Roman privind depășirea 

atribuțiilor de serviciu, IPM fiind partea vătămată la dosar. 

• la 17.04.2019 și 19.04.2019 în cadrul Inspectoratului de Poliție Centru 

privind recunoașterea IPM ca parte vătămată pe dosarul privind ocuparea 

ilegală a terenului din str. Avicena, 23. 

 

Perfectat: 

• Demers către MADRM referitor la examinarea posibilității prelungirii 

contractelor privind finanțarea proiectelor din cadrul Fondului Ecologic 

Național ca urmare a analizei informațiilor privind obligațiunile 

financiare ale FEN din data de 01.01.2019 referitor la mai multe proiecte 

care au fost realizate parțial sau deloc, beneficiarii cărora au fost 

Inspectoratul Ecologic de Stat și Serviciul Piscicol. 

• Referință la cererea de apel pe dosarul civil SRL „Spectrum Consgrup” 

vs IPM privind contestarea actului administrativ. 

• Cerere de recurs împotriva hotărârii de judecată pe dosarul 

contravențional ÎP „Lotsind” vs IPM Chișinău privind contestarea 

procesului-verbal cu privire la contravenție. 

 

Expertizare juridică: 

• a fost coordonată emiterea a circa 25 acte administrative ale IPM cu 

asigurarea legalității acestora.  
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Gheorghe MANJERU, 

                                  Șeful Inspectoratului  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex. D. Osipov 

0-22-22-69-51                       

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. 


