
 

 

 

  1  

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI 

MEDIULUI 

Perioada de raportare de la 8.05.2019  până  la 17.05.2019  
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 

 

Realizări mai importante din activitatea de bază: 

• au fost încheiate 153 acte de inspectare 

• au fost încheiate 156 procese-verbale:  ( art.109 al.1 – 1;  art.109 al.3 

– 3;  art.109 al.4 – 4; art.111  – 3;  art.110 al.2 –  1; art.114 al.1 – 32; 

art.114 al.2 – 19; art.119 al.8 – 1; art. 116 al. 1 – 1; art.116 al.2 – 1;  

art.122 al.1 – 6;  art.122 al.3 – 1;  art.127 al.1 – 2; art.128 al.1 – 1;   

art. 120 – 1; art.136 – 3;  art.142 al.1 – 2; art.142 al.2 – 2; art.146 – 2; 

art.147 – 3;  art. 149 – 2;  art. 150 al.4 – 1; art.154 al.1 –  60; art.154 

al.10 – 1; art.154 al. 11 – 2; art.155 al.2 –  1).  

 

• au fost prestate servicii contra plată în valoare de 14 769 lei. 

• au fost înaintate amenzi în valoare de 114 600 lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităților în această 

săptămână au fost efectuate 56 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 11 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor și în lucru a 1 comisie de 

recepție finală a  obiectivelor. 

• Au fost examinate și s-a răspuns la 34 petiții parvenite în 

subdiviziunile IPM în formă de plângeri și semnale 
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2. informațio

nal la 

Centru 

 

 

 

 

 

 

 

  

            În perioada 8-17 mai, 2019 cancelaria Inspectoratului pentru Protecția 

Mediului a înregistrat  84 de documente la intrare, dintre care 5 au parvenit  

spre examinare  prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului: 

        -  5 doc . direct prin curierul MADRM; 

           În urma analizei documentelor parvenite la Inspectorat prin intermediul 

Ministerului s-a stabilit că s-a primit spre examinare: 

a) Petiții – 1; 

b) Demersuri – 4. 

          Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului au fost perfectate 53 de scrisori, 6 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 – 25 plase, - 3 fătci și 1 (un) prostovol. 

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: 

• demersul referitor la nominalizarea  persoanelor pentru participarea la 

Masa rotundă privind Datele  Deschise și E-Guvernarea de mediu în 

cadrul proiectului regional al Comisiei Europene ,,Punerea în aplicare a 

principiilor și practicilor Sistemului Informațional Comun de Mediu în 

Țările Parteneriatului Estic (ENI-SEIS II EAST). 

• solicitarea dnei Valentina Țapiș referitor la starea stației de epurare din 

sat. Măgdăcești. 

• interpelarea avocatului Ruslan Vasilică privind informația privind 

dimensiunile zonelor de protecție a apelor râurilor și bazinelor de apă, 

ect. 

• petiția doamnei Gherman Cristina ce are ca obiect verificarea legalității 

amplasării de către vecini a unei construcții pentru acumularea apelor 

uzate menajere în apropierea unei fântâni de mină din sat. Bălăsinești, r-

nul  Briceni. 

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

referitor la incomoditățile de trai (miros neplăcut) create de către 

Restaurantul  ,,La Plăcinte”. 

• Scrisoarea de dezacord nr.10 din 25.04.2019 înaintat de către S.A. 

,,Pietriș”, or. Vatra, mun. Chișinău cu efectuarea controlului adițional și 

întocmirea procesului verbal suplimentar și  a raportului cu privire la 

rezultatele controlului. 

• și completat registrul electronic de evidență a prescripțiilor controalelor 

executate.  

• și expertizat 3 (trei) dosare a produselor biodistructive. 

• și expertizat 2 (două) dosare a produselor fitosanitare omologate în RM. 

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

destinației terenului. 

•  petițiile dlui Petru Birijatîi adresate Inspecției pentru Protecția Mediului 

Chișinău cu privire la incomoditățile de trai create de către 

cet.Covalciuc Alexei din str.Sihastrului, 56, or.Codru, mun.Chișinău. 
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• adresarea nr.1369 din 26.04.2019 a Agenției de Mediu privind 

efectuarea controlului întru stabilirea condițiilor pentru colectarea și 

stocarea temporară în recipiente speciale a deșeurilor de echipamente 

electrice și electronice la punctele de colectare în magazinele de 

comercializare a echipamentelor informatice și de comunicații 

electronice ,,SA ,,Orange Moldova” și SRL ,,Sun Communications”. 

• petiția dlui Sergiu Țurcan nr.08-941/19 din 16.04.2019 adresată 

Guvernului Republicii Moldova privind incomoditățile de trai create de 

la  întreținerea/creșterea animalelor de către cet.Victor Gamaniuc și 

depozitarea neautorizată a deșeurilor de băligar (zootehnice) în afara 

perimetrelor special amenajate pe terenul Administrației Publice Locale 

a com.Fîrlădeni, r-nul Căușeni. 

• avizul la Proiectul HG privind reglementarea numerică în ariile naturale 

protejate de stat. 

 

Participat: 

• la ședința privind organizarea și desfășurarea zilei Nistrului. 

 

Pregătit:  

• nota de motivare și delegației de control privind inițierea procedurii de 

control de stat de tip inopinat în temeiul demersului Administrației 

publice locale la zăcământul de nisip din s. Ustia, r-nul Dubăsari, 

gestionat de S.A. ,,Cioconstrucția”. 

• notă informativă pentru site-ul IPM cu privire la braconajul piscicol. 

 

Expediat: 

• solicitarea către Agenția de Mediu privind verificarea corespunderii 

surselor de poluare incluse în inventarul emisiilor de poluanți în 

atmosferă și autorizația pentru emisia poluanților în atmosferă  de la 

sursele fixe de poluare nr. 314 din 26.04.2016 la întreprinderea S.A.  

,,Orizont Lux” , str. Dunării 2 A, or. Cahul.  

 

Efectuat: 

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

construcții ,,Isacova”,  gestionat de ,,Extracamelcom” pentru verificarea 

respectării legislației de mediu prin inspectare vizuală, măsurări 

topografice și analiza actelor permisive și a proiectului de execuție. 

• și finalizat controlul de stat de tip inopinat la solicitarea Serviciului 

Fiscal de Stat  la S.A. ,,Cariera Micăuți” cu privire la verificarea și 

determinarea volumelor și a lucrărilor privind recultivarea tehnico - 

minieră a carierei exploatată în perioada 01.01.2014 până în 31.12.2018 

a zăcământului de calcar din s. Gornoe, com. Micăuți, r-nul Strășeni. 

 

Încheiat: 

• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Bulat Andrei pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea obiectivelor 

acvatice fără autorizație de folosinșă a apei în temeiul art. 110, alin. (2) 

Cod contravențional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de  1200 lei.  

• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Iurca Sergiu pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și protecția 

fondului piscicol în temeiul art. 114, alin. (1) Cod contravențional, 
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fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 400 lei.  

• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Rusanov Ion 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.  

• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Godina Alexei 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 600 lei. Prejudiciul calculat și 

înaintat pentru recuperare în sumă de 300 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Cîrca Ion 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 600 lei. Prejudiciul calculat și 

înaintat pentru recuperare în sumă de 1100 lei. 

• un proces-verbal cu privire la contravenție cet. Cîrca Andrei 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  600 lei. Prejudiciul calculat și 

înaintat pentru recuperare în sumă de 1050 lei. 

 

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

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 291 

2 Finanțe • Veniturile pentru săptămâna curentă constituie –  9,1 mii lei. 

3. Activitate 

juridică la 

Centru 

Examinat: 

• solicitarea Ministerului Justiției privind prezentarea propunerilor 

referitor la amendarea legislației contravenționale, fiind elaborat un 

proiect de lege privind modificarea unor acte legislative, inclusiv a 

Codului contravențional al RM, Legii privind protecția mediului 

înconjurător și Legii privind controlul de stat asupra activității de 

întreprinzător, totodată, a fost expusă argumentarea privind necesitatea 

operării modificărilor în actele normative menționate. 

• demersul Ministerului Finanțelor nr. 14-11/120 din 16.04.2019 privind 

recomandarea examinării posibilității de reorganizare a Serviciului audit 

și securitate internă din cadrul Inspectoratului, fiind perfectat în comun 

cu Serviciul audit și securitate internă răspunsul în limita 

competențelor. 

• demersul Procuraturii raionului Criuleni privind expunerea opiniei în 

calitate de organ de control pe cauza penală nr.2016210572 

instrumentată în baza art.241, alin.(2) lit.f) din Codul penal al R. 

Moldova pe faptul extragerii de către S.R.L. „Nairi Grup” a substanțelor 

minerale din extravilanul s. Boșcana, r. Criuleni, fiind perfectat 

răspunsul în limita competențelor. 

• încheierea Judecătoriei mun. Chișinău din 19.04.2019 cu privire la 

acceptarea în examinare a contestației asupra  procesului-verbal nr. 

002384 din 29.03.2019 și Comunicatul privind solicitarea expunerii 

opiniei privind examinarea în procedură scrisă a contestației, fiind 

perfectată Referință asupra Încheierii, comunicatului și contestației 

depuse de contravenient cu depunerea acesteia la sediul judecătoriei. 
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• încheierea Judecătoriei mun. Chișinău din 19.04.2019 cu privire la 

acceptarea în examinare a contestației asupra a procesului-verbal nr. 

002384 din 29.03.2019 și Comunicatul Judecătoriei mun. Chișinău din 

18.04.2019 privind solicitarea expunerii opiniei privind examinarea în 

procedură scrisă a contestației asupra  procesului-verbal nr. 002385 din 

29.03.2019, fiind perfectată Referință asupra comunicatului și 

contestației depuse de contravenient cu depunerea acesteia la sediul 

judecătoriei. 

• 2 dosare contravenționale parvenite de la alte autorități, fiind perfectate 

Decizii în conformitate cu legislația în vigoare. 

• cererea prealabilă a cet. Bodur Nicolae privind revocarea Avizului nr.01-

31/100 din 30 mai, 2017, urmează a fi perfectat răspunsul conform 

competențelor. 

• cererea prealabilă a CCL nr. 261 COOP privind revocarea Avizului 

nr.01-31/101 din 02 iunie, 2017, urmează a fi perfectat răspunsul 

conform competențelor. 

• notificarea administratorului Lupea Victor privind înaintarea creanțelor 

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

nestinse și înaintate creanțele în instanța de judecată. 

 

Participat: 

• la ședința în cadrul Procuraturii mun. Chișinău în comun cu IPM 

Chișimău și Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare 

a Primăriei mun. Chișinău referitor la  problemele existente în procesul 

de soluționare a cauzelor privind ocuparea nelegitimă  a terenurilor în 

raza teritorială a municipiului Chișinău prevăzute de art. 116, Cod 

contravențional al RM. 

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

apelului depus de „Spectrum Consgrup” SRL pe dosarul civil „Spectrum 

Consgrup” SRL vs IPM împotriva hotărârii privind legalitatea actului 

administrativ emis de IPM.  

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

recursului depus IPM Chișinău pe dosarul contravențional Bișîr Svetlana 

vs IPM Chișinău împotriva hotărârii privind anularea procesului-verbal. 

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

recursului depus IPM Chișinău pe dosarul contravențional Bîtco Andrei 

vs IPM Chișinău împotriva hotărârii privind anularea procesului-verbal. 

• la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei Chișinău sediul Buiucani la 

examinarea cauzei contravenționale Grinco Anatolie către IPM privind 

legalitatea Procesului-verbal. 

• la ședința din 15 mai, 2019 a Consiliului pentru soluționarea disputelor 

din cadrul IPM privind examinarea cererii prealabile împotriva 

procesului-verbal de control. 

 

Perfectat: 

• cererea de chemare în judecată pentru recuperarea prejudiciului cauzat 

mediului în sumă de 197736 lei de către „CVC Procons Plus”. 

• procesul-verbal al Ședinței  Consiliului pentru soluționarea disputelor 

din cadrul IPM, privind examinarea cererii prealabile împotriva 

procesului-verbal de control și Decizia pe marginea cauzei examinate. 

• acte administrative referitor la atribuirea competențelor de reprezentare a 
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Gheorghe MANJERU, 

                                  Șeful Inspectoratului  

 

 

 

 

 

 

 
Ex. D. Osipov 

0-22-22-69-51                       

IPM unor angajați a Inspectoratului. 

• modele de acte cu privire la soluționarea unor aspecte privind 

gestionarea cauzelor contravenționale în procedura de constatare a 

contravențiilor prevăzute de art. 116, Cod Contravențional și 

interacțiunea cu organele Procuraturii. 

 

Expertizare juridică: 

• a fost coordonată emiterea a circa 20 acte administrative ale IES cu 

asigurarea legalității acestora.  

 

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. 


