
Aprobat prin Ordinul MADRM  

nr.      5     din    14 ianuarie 2019   

 

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 solului 
 

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 necesar pentru evaluarea riscurilor:1 

 

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 

    

Existenţa sistemelor 

de management în 

domeniul mediului 

    

 
1 În 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. 
2 Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului. 

 

 

 

 

 

http://www.ipm.gov.md/


IV Lista de întrebări: 

N/o       Întrebarea Temeiul normativ Conformitatea 

 

Comentarii Ponderea 

da nu n/c 

1. 

 

 

 

 

 

Sunt prezente și realizate 

proiectele de organizare a 

teritoriului? 

 

 

 

Art. 29, art. 79 din Codul 

funciar nr.828 din 25.12.1991, 

art. 35 din Legea nr. 1515 din 

16.06. 1993 privind protecția 

mediului înconjurător. 

 

    10 

2. Sunt supuse înregistrării 

de stat în registrul 

bunurilor imobile ale 

organului cadastral 

teritorial terenurile?   

 

Art. 61 din Codul funciar nr.828 

din 25.12.1991. 

 

    10 

3. Sunt îndeplinite cerințele 

ecologice la etapa de 

amplasare, proiectare și 

construire a obiectelor, 

precum și darea lor în 

exploatare? 

Art. 36 din Legea nr.1515 din 

16.06.1993 privind protecția 

mediului înconjurător, 

art. 15, art. 80 din Codul funciar 

nr. 828 din 25.12.1991, 

Hotărârea Guvernului nr. 1170 

din 25.10.2016. 

 

    15 

4. Sunt aprobate proiectele 

de execuție și respectate 

prevederile avizului 

expertizei ecologice de 

stat? 

Art. 29, art. 79 din Codul 

funciar nr.828 din 25.12.1991, 

art. 18 al Legii 851 din 

29.05.1996 privind expertiza 

ecologică, 

art. 35 din Legea nr. 1515 din 

16.06. 1993 privind protecția 

mediului înconjurător. 

 

    15 

5. Sunt respectate  obligațiile 

deținătorului de teren  cu 

privire la: 

-  respectarea proiectului 

de organizare a  

teritoriului; 

-  folosirea terenului 

conform destinației; 

-  respectarea drepturilor 

altor deținători de teren;  

-  recultivarea terenurilor 

degradate, îmbunătățirea 

fertilității; 

- decopertarea stratului de 

sol fertile, păstrarea și 

folosirea în scopul 

ameliorării terenurilor 

neproductive?  

 

Art., art. 29, 79 din Codul 

funciar nr. 828 din 25.12.1991.  

    15 

6. Sunt îndeplinite măsuri de 

protecție a solurilor contra 

alunecărilor de teren, 

eroziunii, salinizării și 

poluării solurilor pentru 

îmbunătățirea calității lui? 

Art., art. 23, 24, 29 și 79 din 

Codul funciar nr. 828 din 

25.12.1991 art. 34 și 35 din 

Legea nr. 1515 din 16.06.1993 

privind protecția mediului 

înconjurător. 

 

    20 

7. Se respectă asolamentele 

antierozionale? 

Art. 29 din Codul funciar nr. 

828 din 25.12.1991, 

art. 35 din Legea nr.1515 din 

16.06.1993 privind protecția 

mediului înconjurător. 

    15 



8. Sunt respectate normele 

de introducere în sol a 

îngrășămintelor minerale 

și organice, erbicidelor, 

neadmiterea compactării și 

poluării solului cu 

substanțe chimice, 

bacteriologice și 

radioactive, reziduuri 

industriale, ape reziduale, 

produse petroliere, gunoi 

menajer și moloz? 

 

Art. 35 din Legea nr. 1515 din 

16.06.1993 privind protecția 

mediului înconjurător, art. 29, 

art.79 din Codul funciar nr. 828 

din 25.12.91. 

    20 

9. Sunt aprobate proiectele 

de execuție și respectate 

prevederile avizului 

expertizei ecologice de 

stat? 

Art. 29, art. 79 din Codul 

funciar nr.828 din 25.12.1991, 

art. 18 al Legii 851 din 

29.05.1996 privind expertiza 

ecologică, 

art. 35 din Legea nr. 1515 din 

16.06. 1993 privind protecția 

mediului înconjurător. 

 

    15 

10. Sunt asigurate cerințele cu 

privire la neadmiterea 

arderii miriștilor, a 

învelișului vegetal uscat, 

al perdelelor forestiere de 

protecție a câmpurilor de 

pe marginile drumurilor 

sau arderea deșeurilor? 

 

Art. 62 din Legea nr. 1515 din 

16.06.1993 privind protecția 

mediului înconjurător. 

    20 

11. Sunt înfăptuite măsuri de:  

a) restabilire a terenurilor 

degradate și includerea lor 

în circuitul agricol? 

-b) prevenire a degradării 

stratului de sol fertil, 

degradării terenurilor și de 

conservare a terenurilor 

agricole degradate? 

c) prevenire a inundațiilor 

parțiale, înmlăștinirii, 

salinizării, uscării 

excesive, tasării 

terenurilor; 

d) ocupării neautorizate a 

terenurilor?  

 

Art., art. 23, 29, 33, 78, 79 din 

Codul funciar nr. 828 din 

25.12.1991  

art., art. 35, 37, 38 din Legea nr. 

1515 din 16.06.1993 privind 

protecția mediului înconjurător. 

    20 

12. Se respectă utilizarea/ 

exploatarea terenului în 

conformitate cu condițiile 

de atribuire a terenurilor 

pentru îndeletniciri și 

meșteșuguri populare? 

 

Art.  38 din Codul funciar nr. 

828 din 25.12.1991. 

    10 

13. Există terenuri agricole 

necultivate  din 

proprietatea agentului 

economic pe care nu se i-

au măsuri pentru protecția 

și ameliorarea lor? 

 

Art.  24 din Codul funciar nr. 

828 din 25.12.1991. 

    10 

14. Dispune deținătorul de 

teren de dreptul de folosire 

a terenurilor cu destinație 

agricolă în activități de 

turism rural (agroturism)? 

Art. 381 din Codul funciar nr. 

828 din 25.12.1991. 

    10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Sunt respectate zonele de 

influență, aprobate de 

organul pentru protecție a 

mediului a terenurilor cu 

destinație specială, care 

provoacă efect de poluare 

a terenurilor din 

vecinătate? 

 

Art. 53 din Codul funciar nr. 

828 din 25.12.1991. 

    15 

16. După efectuarea lucrărilor 

de cercetare sânt 

îndeplinite măsuri de 

aducere a terenurilor în 

starea, care să asigure 

folosirea lor conform 

destinației? 

 

Art., art. 74, 77, 79 din Codul 

funciar nr. 828 din 25.12.1991. 

    15 

17. Se respectă zona de 

protecție sanitară (ZPS) a 

terenurilor destinate 

ocrotirii sănătății cu 

privire la: 

- -marcarea granițelor cu 

semne informative 

speciale; 

- - folosirea terenurilor în 

limita ZPS numai în 

scopuri compatibile cu 

protecția obiectelor 

natural curative și cu 

menținerea condițiilor 

favorabile pentru odihna 

populației? 

 

Art. 57 din Codul funciar nr. 

828 din 25.12.1991. 

    10 

18. Se respectă regimul 

special al terenurilor 

irigate cu asigurarea 

deținătorilor de teren cu 

apă de irigare potrivit 

limitelor, evidenței 

debitului surselor de apă 

conform Autorizației de 

folosință specială a apei?  

 

Art. 84 din Codul funciar nr. 

828 din 25.12.1991. 

    15 

19. Se respectă  dimensiunile 

zonelor de protecție 

sanitară  stabilită de 

Agenția Națională de 

Sănătate Publică în scopul 

prevenirii şi reducerii 

acțiunii nocive a factorilor  

de mediu poluați cu agenți  

biologici, substanțe 

chimice şi factori fizici? 

 

Art. 33, 35, 40 din Legea nr. 10 

din 03.02.2009 privind 

supravegherea de stat a sănătății 

publice. 

 

    

10 



  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 nr. 828-XII din 25.12.1991 Codul Funciar 

2 Legea nr.1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului 

 

3 Legea nr. 851-XIII din 29.05.1996 privind expertiza ecologică 

 

4 Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului 

5. Legea nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice 

 

         Întocmită la data de _________________________________ 

       Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului: 
 

   ___________________________                   __________________                __________________________ 

              Nume, prenume                                          Semnătura                               Data aducerii la cunoștință 

 

   ___________________________                   __________________                __________________________ 

              Nume, prenume                                          Semnătura                               Data aducerii la cunoștință   


