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MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI 

MEDIULUI 

Perioada de raportare de la 26.04.2019  până  la 07.05.2019  
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 111 acte de inspectare 

• au fost încheiate 95 procese-verbale:  ( art.109 al.1 – 2;  art.109 al.3 

– 2;  art.109 al.4 – 5; art.110 al.1 – 2; art.114 al.1 – 26; art.114 al.2 – 

12; art.119 al.1 – 1;  art.116 al.2 – 1;  art.122 al.1 – 6;  art.122 al.2 – 

1;  art 1261 – 1; art.127 al.1 – 1; art. 128 al.2 –  1;  art.136 – 4;  

art.142 al.1 – 1; art.142 al.2 – 1; art. 149 – 1;  art. 144  – 1; art.154 

al.1 –  24; art.154 al.10 – 1; art.182 - 1).  

 

• au fost prestate servicii contra plată în valoare de 5 372 lei. 

• au fost înaintate amenzi în valoare de 74 600 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate 36 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 1 comisie 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 22 petiţii parvenite în 

subdiviziunile IPM în formă de plângeri şi semnale 
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2. Circuitul 

informați

onal la 

Centru 

 

 

 

 

 

 

 

  

            În perioada 26 aprilie – 07 mai, 2019 cancelaria Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului a înregistrat  62 de documente la intrare, dintre care 10 au 

parvenit  spre examinare  prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului: 

        -  3 doc . direct prin curierul MADRM; 

        -  7 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 – 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 50  raiduri antibraconaj, încheiate 17  procese-verbale 

în cadrul acestora, prejudiciul cauzat  mediului constituie 21 005 lei. 

Au fost ridicate în total: plase – 13 buc. (5 fără şi 8 cu stăpân) şi un 

jupuitor. 

 

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 expertizat 2 (două) dosare a produselor biodistructive. 

• și coordonat 3 (trei) dosare cadastrale cu privire la modificarea 

destinației terenului. 

• demersul parvenit din partea Inspectoratului de Poliţie Ştefan Vodă 

referitor la efectuarea calculului prejudiciului cauzat resurselor biologice 

acvatice prin pescuitul ilegal a 146 un. raci de râu şi 5 peşti de specia 

somn european efectuat în fluviul Nistru de către doi cetățeni ai s. 

Talmaza, r-nul Ştefan Vodă pentru intentarea dosarului penal.   

Ca rezultat a fost calculat prejudiciul cauzat resurselor biologice 

acvatice.. 

• demersul parvenit de la cet. Mattern Vladimir referitor la efectuarea 

kayakingu-lui în scop turistic pe fluviul Nistru în perioada de prohibiţie.         

Ca rezultat a fost pregătit răspuns la demers.  

• solicitarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

privitor la examinarea adresării Asociației Businessului European 

privind situația în care se află industria producătoare de peleți/ambalaje 

din lemn în Republica Moldova precum și indentificarea soluțiilor 

pentru depășirea situației create. 

• și perfectat răspunsul la scrisoarea Cancelariei de Stat a R Moldova nr. 

15-03-1822 din 27.03.2019 privind executarea controalelor în perioada 

19.04.2019-26.04.2019 în baza Legii nr.131 din 08.06.2012. 

 

Participat: 

• la un interviu la Moldova 1 cu tema ,,Florile din plastic pe care le ducem 

la morminte se transformă în sute de tone de deșeuri care poluează 

mediul” și la alte posturi TV: Publika, Prime, Moldova-1 etc.. 
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Pregătit:  

• demersul cu privire rezultatele controlului de stat de tip planificat la 

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

Vatra, mun. Chișinău. 

 

Efectuat: 

• și finalizat controlul de stat de tip planificat la zăcământul de nisip 

,,Bravicea” din s. Bravicea, r-nul Călărași, gestionat de S.R.L. ,,Ionel 

Agil” cu evaluarea prejudiciilor cauzate mediului înconjurător prin 

depozitarea rocilor decopertate și depozitate în sumă totală de 39 349,2 

(treizeci și nouă mii trei sute patruzeci și nouă) lei în legătură cu 

folosirea terenului contrar destinației, fără excluderea acestuia din 

circuitul agricol. 

• controlul de stat de tip inopinat la solicitarea Inspectoratului Fiscal de 

Stat  la S.A. ,,Cariera Micăuți” pentru verificarea respectării legislației 

de mediu la exploatarea zăcământului de calcar din s. Gornoe, com. 

Micăuți, r-nul Strășeni cu deplasarea la fața locului. 

 

Încheiat: 

• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Cerga Grigore 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  600 lei.  

Au fost ridicate 6 plase cu o lungime totală de 350 metri. 

• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Nistor Andrei 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 600 lei. Prejudiciul calculat şi 

înaintat pentru recuperare este în sumă de 2 910 lei. 

A  fost ridicată 1 plasă cu o lungime totală de 75 metri. 

• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Urechi Valentin 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 600 lei. Prejudiciul calculat şi 

înaintat pentru recuperare este în sumă de 2 910 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Tocilă Vladimir 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 600 lei. Prejudiciul calculat şi 

înaintat pentru recuperare este în sumă de 2 910 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Batrac Vladimir 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 600 lei. Prejudiciul calculat şi 

înaintat pentru recuperare este în sumă de 2 910 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Guvir Ion 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  600 lei.  

A fost ridicat un jupuitor. 

• un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Brînză Victor pentru 
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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 600 lei. Prejudiciul calculat şi 

înaintat pentru recuperare este în sumă de 1 420 lei. 

A fost ridicat 1 ecran cu o lungime totală de 10 metri. 

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

încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia 

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

fiindu-i aplicată amendă în mărime de 400 lei.  

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

încălcarea regimului de protecţie a apelor în temeiul art. 109, alin. (3), 

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

 

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

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 291 

2 Finanțe • Veniturile pentru săptămâna curentă constituie –  4, 8 mii lei. 

3. Activitate 

juridică 

la Centru 

Examinat: 

• notificarea administratorului Lupea Victor privind înaintarea creanțelor 

nestinse de către SRL „ Activrut”, urmează a fi verificate datoriile 

nestinse și înaintate creanțele în instanța de judecată. 

• cererea avocatului Borislav Babenco privind amânarea ședinței 

Consiliului pentru soluționarea disputelor, fiind pregătite materialele 

necesare pentru informarea membrilor Consiliului pentru soluționarea 

disputelor din cadrul IPM , fiind întocmite înștiințări pentru următoarea 

ședință. 

• cererea SRL „Dalima-Cons” cu privire la acceptarea condițiilor impuse 

de IPM declarate referitor la achitarea eșalonată a prejudiciului cauzat 

mediului în sumă de 439 970,00 lei, adjudecat de către IPM prin 

intermediul instanțelor de judecată, fiind perfectat proiectul acordului 

privind eșalonarea plăților. 

• în cadrul IPM Chișinău a 2 dosare contravenționale parvenite de la alte 

autorități, fiind perfectate Decizii în conformitate cu legislația în 

vigoare. 

• comunicatul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana privind expunerea 

asupra aplicării procedurii scrise asupra cauzei contravenționale Boboc 

Dumitru către IPM, urmează a fi perfectate susținerile asupra 

procesului-verbal contravențional. 

• încheierea Judecătoriei Chișinău sediul Ciocana, privind remiterea 

procesului-verbal pe cauza contravențională Deliu Iurie către IPM,  fiind 

perfectat răspunsul și remis procesul verbal contravențional. 

  

Participat: 

• la ședința din 03 mai 2019 a Consiliului pentru soluționarea disputelor 

din cadrul IPM, privind examinarea cererii prealabile împotriva 

procesului-verbal de control. 

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

la examinarea dosarului contravențional privind luarea deciziei asupra 

procesului-verbal cu privire la contravenție întocmit pe baza prevederilor 
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Gheorghe MANJERU, 

                                  Şeful Inspectoratului  

 

 

 

 

 

 
Ex. D. Osipov 

0-22-22-69-51                       

art. 114, alin.(5), Cod contravențional  al RM. 

 

Perfectat: 

• referința asupra apelului depus de SRL „Spectrum Consgrup” împotriva 

Hotărârii instanței de fond pe dosarul civil privind legalitatea actului 

administrativ. 

• recurs asupra Hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) pe cauza 

contravențională SRL ,,Gonvaro Con” vs IPM Chișinău privind luarea 

deciziei asupra procesului-verbal cu privire la contravenție întocmit pe 

baza prevederilor art. 116, alin. (2), Cod contravențional  al R Moldova. 

 

Expertizare juridică: 

• a fost coordonată emiterea a circa 25 acte administrative ale IES 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. 

 

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. 


