
Aprobat prin Ordinul MADRM  
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INSPECTORATUL PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI 
MD-2005, mun. Chișinău, str. C. Tănase, nr. 9, tel. 022-22-69-41, tel/fax 022-24-21-00  

e-mail: mediu@ipm.gov.md, www.ipm.gov.md  
 

LISTĂ DE VERIFICARE  

în domeniul protecției aerului atmosferic 
 

I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

II. Persoana și obiectul supuse controlului: 

Denumirea persoanei____________________________________________________________________________ 

Sediul juridic, cod fiscal_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia_____________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea)__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Sediul unității 

structurale/funcționale___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Codul fiscal și alte date caracteristice ale unității (după caz) _____________________________________________ 

 

III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului1: 

 

Criteriul2 

Informația 

curentă 

(deținută de IPM la 

data inițierii 

controlului) 

Gradul 

de risc 

Informația curentă 

este valabilă 

(se bifează dacă este 

cazul) 

Informația revizuită în 

cadrul controlului (se 

completează dacă este 

cazul) 

Domeniul şi/sau subdomeniul 

activităţii economice a persoanei 

supuse controlului 

    

Deţinerea actelor permisive de 

mediu şi conformarea acestora 

    

Amplasamentul unităţii supuse 

controlului în raport cu obiectele 

vulnerabile 

    

Emisii în aerul atmosferic 

 

    

Existenţa sistemelor de 

management în domeniul mediului 

    

 
1În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se 

completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului. În cazul cînd se verifică mai multe domenii se 

completează doar un tabel separat pentru fiecare domeniu. 

 
2 Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului. 
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IV. Lista de întrebări: 

Întrebări 

 

Temeiul normativ Conformitate Comentarii Ponderea 

Da Nu N/c 

1.  Dispune de Autorizație pentru 

emisia în atmosferă a poluanților 

de la sursele fixe de poluare 

eliberată de Agenția de Mediu? 

art. 12 alin (1) din Legea nr.1422 din 

17.12.97 privind protecția aerului 

atmosferic  

    15  

2.  Sunt stabilite normativele 

emisiilor limitat admisibile pentru 

sursele fixe şi mobile de poluare? 

art.11 alin.(1) din Legea nr.1422 din 

17.12.97 privind protecția aerului 

atmosferic. 

    15  

3. Sursele fixe de poluare 

corespund normativelor emisiilor 

limitat admisibile de poluanţi  şi 

gradul de influenţă nocivă asupra 

atmosferei ? 

art.11 alin.(1), din Legea nr.1422 din 

17.12.97 privind protecția aerului 

atmosferic. 

    7  

4.  Se ţine evidenţa permanentă a 

compoziţiei , calităţi şi cantităţii 

emisiilor de poluanţi în 

atmosferă? 

art. 13 lit.d) din Legea nr.1422 din 

17.12.97 privind protecția aerului 

atmosferic. 

    15  

5.  Sînt supuse evidenței de stat 

obiectivul cu influență nocivă 

asupra aerului atmosferic,  

volumul noxelor emise de ele în 

aer, parametrii calitativi și 

cantitativi ai efectelor nocivi 

asupra acestuia? 

art. 28 alin.(1) din Legea nr.1422 din 

17.12.97 privind protecția aerului 

atmosferic. 

     

 

7 

6. În cadrul obiectului 

controlat sunt amplasate 

tericoane, halder, gunoişti, 

depozite de deşeuri industriale, 

agricole, menajere, care sînt 

surse de poluare a aerului 

atmosferic cu noxe şi 

substanţe cu miros urît? 

art. 23 alin.(2) din Legea nr.1422 din 

17.12.97 privind protecția aerului 

atmosferic. 

     

 

 

15 

7.  În cadrul obectului controlat 

distrugerea (incinerarea) 

deşeurilor se efectuiază cu 

respectarea condiţiilor şi cu 

ajutorul instalațiilor speciale 

pentru diminuarea poluării aerului 

atmosferic? 

art. 23 alin.(2) din Legea nr.1422 din 

17.12.97 privind protecția aerului 

atmosferic. 

     

 

15 

8. Sunt dotate sursele de poluare, 

indiferent de termenul dării lor în 

exploatare, cu instalații, utilaje și 

aparate pentru purificarea 

emisiilor? 

                                          

 

art. 32 lit.d), art.20 alin.(5) din Legea 

nr.1422 din 17.12.97 privind 

protecția aerului atmosferic. 

art. 57 lit.a) din Legea 1515-XII din 

16.06.93 privind protecţia mediului 

înconjurător. 

art. 146 din Codul Contravenţional 

    12 



9. Sunt asigurate măsuri de 

menținere în bună stare, 

funcționarea eficientă şi continua 

în scopul reducerii emisiilor? 

art. 13 lit.c) din Legea nr.1422 din 

17.12.97 privind protecția aerului 

atmosferic 

    7  

10. Sunt respectate veridicitatea 

calculelor şi termenii de achitare 

a plătii pentru poluarea bazinului 

aerian? 

art. 13 lit.f ) din Legea nr.1422 din 

17.12.97 privind protecția aerului 

atmosferic. 

    7  

11. Sunt dotate dispozitivele de 

captare şi neutralizare a pulberilor 

şi a gazelor nocive indiferent de 

termenul dării lor în exploatare, 

cu instalații, utilaje şi aparate 

pentru purificarea emisiilor? 

                                          

 

art. 32 lit.d), art.20 alin.(5) din  

Legea nr.1422 din 17.12.97 privind 

protecția aerului atmosferic. 

art. 57 lit.a) din Legea 1515-XII  din 

16.06.93 privind protecția mediului 

înconjurător. 

art. 146 din Cod Contravențional 

    7  

12. Au fost încălcate regulile de 

exploatare şi neutralizare a 

utilajului, aparatajului, 

instalațiilor care servesc pentru 

purificarea şi controlul emisiilor 

în atmosferă? 

art. 32 li. d), e) din Legea nr.1422 din 

17.12.97 privind protecția aerului 

atmosferic 

art. 146 din Cod Contravenţional 

    7  

13. La darea în exploatare, a 

obiectivelor și instalațiilor noi, 

celor reconstruite, acestea 

corespundeau cerințelor privind 

protecția aerului atmosferic 

art. 32 lit. e) din Legea nr.1422 din 

17.12.97 privind protecția aerului 

atmosferic 

     

10 

14. Încalcă regimul de utilizare a 

hidrocarburilor halogenate care 

distrug stratul de ozon? 

 

art. 56 lit.d) din Legea nr. 1515-XII 

din 16.06.93 privind protecţia 

mediului înconjurător 

art. 148 (1-7) din Cod 

contravențional 

    7  

15. Sunt realizate măsuri de 

izolare a surselor generatoare de 

zgomote şi vibrații şi de protecție 

fonică a populației? 

art. 57 din Legea nr. 1515 XII din 

16.06.93 privind protecţia mediului 

înconjurător 

art. 153 Cod Contravențional 

    6  

16. Sunt respectate indicațiile 

anterioare prescrise ? 

art. 349 Cod Contravențional     12 

17.  Substanțele chimice nocive 

sunt depozitate în depozite special 

amenajate  în modul 

corespunzător şi nu admit 

poluarea atmosferei cu pulberi 

sau substanțe volatile? 

art. 57 din Legea nr. 1515 XII din 

16.06.93 privind protecția mediului 

înconjurător 

 

    15 

18. Agentul economic care se 

ocupă cu extragerea mineralelor, 

depozitarea pe sol a deșeurilor, 

dispun de instalații speciale 

pentru a preveni poluarea aerului 

atmosferic ? 

art. 23 alin.(1) și (2) din Legea 

nr.1422 din 17.12.97 privind 

protecția aerului atmosferic. 

     

 

10 



19.  Agentul economic dispune de 

locuri special amenajate pentru a 

depozita deșeurile ce poluiază 

aerul atmosferic?  

art. 23 alin.(3) din Legea nr.1422 din 

17.12.97 privind protecția aerului 

atmosferic. 

     

20 .Persoana supusă controlului 

efectuiază plata pentu poluarea 

mediului? 

art. 6 din Legea nr.1540 din 

25.02.1998 privind plata pentru 

poluarea mediului 

    14 

21. Sunt corecte calculele plății 

pentru poluarea mediului? 

art. 15 din Legea nr.1540 din 

25.02.1998 privind plata pentru 

poluarea mediului 

    14 

22. A fost achitată plata pentru 

poluarea mediului în termenii 

stabiliți (confirmată prin 

dispoziția de plată)? 

Art. Alin. (3) Legea nr.1540 din 

25.02.1998 privind plata pentru 

poluarea mediului 

    14 

 

V. Punctajul pentru evaluarea riscului: 

 

Încălcări 

Numărul de 

întrebări 

conform 

clasificării 

încălcărilor 

(toate 

întrebările 

aplicate) 

Numărul de 

încălcări 

constatate în 

cadrul 

controlului 

(toate 

întrebările 

neconforme) 

Gradul de 

conformare 

conform 

numărului de 

încălcări % 

(1-(col 3/col 

2) x100%) 

Ponderea 

valorică 

totală 

conform 

clasificării 

încălcărilor 

(suma 

punctajului 

tuturor 

întrebărilor 

aplicate) 

Ponderea 

valorică a 

încălcărilor 

constatate în 

cadrul 

controlului 

(suma 

punctajului 

întrebărilor 

neconforme) 

Gradul de 

conformare 

conform 

numărului de 

încălcări % 

(1-(col 6/col 

5) x100%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Minore       

Grave       

Foarte grave       

Total       

 

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor: 

Calificarea încălcărilor Punctajul 

Minore 1 – 5 

Grave 6 – 10 

Foarte grave 11 – 20 

 

VII. Lista actelor normative relevante: 

Nr. 

d/o. 

Indicativul Titlul 

1. Legea 1515-XII  din 16.06.93 Privind protecția mediului înconjurător 



2. Legea nr.1422 din 17.12.97 Privind protecția aerului atmosferic 

3. Cod nr.218 din 24.10.2008 Cod Contravențional 

4. Legea nr.1540 din 25.02.1998 Privind plata pentru poluarea mediului 

 

 

 

Întocmită la data de _________________________________ 

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului: 

___________________________                   __________________                __________________________ 

              Nume, prenume                                          Semnătura                               Data aducerii la cunoștință 

___________________________                   __________________                __________________________ 

              Nume, prenume                                          Semnătura                               Data aducerii la cunoștință   

 


