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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  
 

Lista de verificare în domeniul gestionării deșeurilor 

și substanțelor chimice 
 

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 și/sau 

subdomeniul 

activității economice 

a persoanei supuse 

controlului 

    

Deținerea actelor 

permisive de mediu 

și conformarea 

acestora 

    

Amplasamentul 

unității supuse 

controlului în raport 

cu obiectele 

vulnerabile 

    

Existența 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: 

Nr. 

d/o 

Întrebarea Temeiul 

normativ 

Conformitatea Comentarii Ponderea 

da nu n/c 

1. Agentul economic dispune de spații 

special amenajate pentru stocarea 

temporară a deșeurilor? 

Art.13 alin.(4), lit. a) 

din Legea nr.209 din 

29.07.2016 privind 

deșeurile 

    

11 

2. Agentul economic asigură 

depozitarea selectivă a deșeurilor 

formate: 

 

Sticlă 

Plastic 

Hîrtie 

Metal uzat 

Deșeuri periculoase 

Art.13 alin.(2) din 

Legea nr.209 din 

29.07.2016 privind 

deșeurile, Art.70 din 

Legea nr.1515 din 

16.06.1993 privind 

protecția mediului 

înconjurător. 

 

Art.61 alin.(5) din 

Legea nr.209 din 

29.07.2016 privind 

deșeurile 

Art.21 alin.(1) din 

Legea nr.209 din 

29.07.2016 privind 

deșeurile 

    

7 

3. Este organizată evidența primară a 

deșeurilor? 

Art.32 din Legea 

nr.209 din 

29.07.2016 privind 

deșeurile, 

Art.71 din Legea 

nr.1515 din 

16.06.1993 privind 

protecția mediului 

înconjurător 

    

14 

4. Este organizată tratarea deșeurilor 

prin mijloace proprii sau prin 

transferarea deșeurilor unui agent 

economic autorizat în domeniu? 

Art.18 din Legea 

nr.209 din 

29.07.2016 privind 

deșeurile 

    

15 

5. Agentul economic dispune de 

contracte cu agenții economici 

autorizați pentru predare/primire a 

deșeurilor? 

Art.18 alin.(1) din 

Legea nr.209 din 

29.07.2016 privind 

deșeurile 

    

18 

6. Este organizată evidența deșeurilor 

la întreprindere? 

Art.32 din Legea 

nr.209 din 

29.07.2016 privind 

deșeurile 

    

8 



7. Agentul economic raportează datele 

și informațiile despre deșeuri și 

gestionarea acestora conform 

conceptului tehnic SIA MD? 

Art.33 din Legea 

nr.209 din 

29.07.2016 privind 

deșeurile 

    

15 

8. Agentul economic asigură măsuri 

pentru a nu admite descărcări 

necontrolate de deșeuri în mediu; să 

nu abandoneze deșeurile și să nu 

depoziteze în locuri neautorizate? 

Art.42 lit. e, f) din 

Legea nr.209 din 

29.07.2016 privind 

deșeurile, 

Art.38 din Legea 

nr.1515 din 

16.06.1993 privind 

protecția mediului 

înconjurător 

    

20 

9. Agentul economic nu incinerează 

sau coincenerează deșeurile (cu 

excepția deșeurilor rezultate din 

activitatea medicală, în instalații 

speciale conforme)? 

Art.17 din Legea 

nr.209 din 

29.07.2016 privind 

deșeurile 

     

20 

10. Producătorii de produse supuse 

reglementărilor de responsabilitate 

extinsă a producătorilor asigură: 

-înregistrarea în SIA MD? 

Art.12 din Legea 

nr.209 din 

29.07.2016 privind 

deșeurile 

     

 

15 

 

11. Producătorii de produse supuse 

reglementărilor de responsabilitate 

extinsă a producătorilor asigură: 

evidența și raportarea anuală a 

cantității de produse puse la 

dispoziție pe piață? 

Art.12 din Legea 

nr.209 din 

29.07.2016 privind 

deșeurile 

 

    10 

12. Producătorii de produse supuse 

reglementărilor de responsabilitate 

extinsă a producătorilor asigură: 

prezentarea dovezii unui sistem 

individual sau de membru al unui 

sistem colectiv de colectare, 

tratare, valorificare sau eliminare a 

produselor ce au devenut deșeu? 

Art.12 din Legea 

nr.209 din 

29.07.2016 privind 

deșeurile 

 

    20 

13. Producătorii de produse supuse 

reglementărilor de responsabilitate 

extinsă a producătorilor asigură: 

derularea unor programe de 

informare/conștientizare privind 

colectarea și tratarea produselor ce 

au devenit deșeu? 

Art.12 din Legea 

nr.209 din 

29.07.2016 privind 

deșeurile 

 

    10 



14. Producătorii de produse supuse 

reglementărilor de responsabilitate 

extinsă a producătorilor asigură: 

realizarea țintelor de colectare și 

reciclare a produselor ce au 

devenit deșeu? 

Art.12 din Legea 

nr.209 din 

29.07.2016 privind 

deșeurile 

 

    16 

15. Titularii de autorizație de mediu 

pentru gestionarea deșeurilor 

asigură recuperarea, neutralizarea și 

eliminarea deșeurilor evitîndu-se 

sau reducîndu-se impactul asupra 

mediului? 

Art.26 din Legea 

nr.209 din 

29.07.2016 privind 

deșeurile 

    

20 

16 Titularii de autorizație de mediu 

pentru gestionarea deșeurilor 

respectă obligațiunile de bază 

expuse în Autorizația de mediu 

pentru gestionarea deșeurilor? 

Art.26 din Legea 

nr.209 din 

29.07.2016 privind 

deșeurile 

    

20 

17 Este asigurat regimul de exploatare 

a instalațiilor de prelucrare și 

neutralizare a deșeurilor, a locurilor 

de depozitare ori de înhumare a 

deșeurilor conform proiectului 

coordonat cu servicile de resort? 

Art.16 alin.(1, 3) din 

Legea nr.209 din 

29.07.2016 privind 

deșeurile 

    

20 

18. Producătorii și deținătorii de 

deșeuri periculoase asigură 

neamesticarea deșeurilor 

periculoase cu alte categorii de 

deșeuri sau cu alte deșeuri? 

Art.21 din Legea 

nr.209 din 

29.07.2016 privind 

deșeurile 

    

20 

19. Producătorii și deținătorii de 

deșeuri periculoase asigură 

ambalarea și etichetarea acestora? 

Art.22 din Legea 

nr.209 din 

29.07.2016 privind 

deșeurile 

    

20 

20. Agentul economic dispune de 

autorizație eliberată de autoritățile 

abilitate la importul, fabricarea, 

depozitarea și utilizarea produselor 

și substanțelor nocive? 

Art.6 din Legea 

nr.1236 din 

03.07.1997 cu privire 

la regimul produselor 

și substanțelor nocive 

    

20 

21. Agentul economic deține registru 

special al produselor și substanțelor 

nocive utilizate? 

Art.8 din Legea 

nr.1236 din 

03.07.1997 cu privire 

la regimul produselor 

și substanțelor nocive 

    

20 

22. Produsele și substanțele nocive 

livrate sau depozitate sunt însoțite 

de normative tehnice de utilizare, 

certificate de calitate și de 

conformitate? 

Art.9 din Legea 

nr.1236 din 

03.07.1997 cu privire 

la regimul produselor 

și substanțelor nocive 

    

20 



23. Agentul economic respectă 

condițiile de depozitare a 

produselor și substanțelor nocive 

conform cerințelor legale? 

 

Art.10 din Legea 

nr.1236 din 

03.07.1997 cu privire 

la regimul produselor 

și substanțelor 

nocive; 

Regulament nr.231 

din 28.11.03. privind 

gestionarea PUF și 

fertilizanți 

    

20 

24. Agentul economic organizează 

evidența produselor și substanțelor 

nocive conform registrului? 

 

 

Art.10 din Legea 

nr.1236 din 

03.07.1997 cu privire 

la regimul produselor 

și substanțelor 

nocive, 

Art.72 lit b) din 

Legea nr.1515 din 

16.06.1993 privind 

protecția mediului 

înconjurător 

    

18 

25. Agentul economic asigură 

eliberarea produselor și substanțelor 

nocive persoanelor și agenților 

economici autorizați? 

Art.10 din Legea 

nr.1236 din 

03.07.1997 cu privire 

la regimul produselor 

și substanțelor nocive 

    

16 

26. În timpul aplicării pesticidelor, 

îngrășămintelor minerale și altor 

produse chimice sunt respectate 

normele concret  recomandate de 

normativele și cerințele tehnice? 

Art.12 din Legea 

nr.1236 din 

03.07.1997 cu privire 

la regimul produselor 

și substanțelor 

nocive, 

Art. Art.74, 75 din 

Legea nr.1515 din 

16.06.1993 privind 

protecția mediului 

înconjurător 

    

18 

27. Agentul economic respectă 

condițiile privind transportarea 

produselor și substanțelor nocive 

pentru a nu admite poluarea 

componentelor de mediu? 

Art.11 din Legea 

nr.1236 din 

03.07.1997 cu privire 

la regimul produselor 

și substanțelor 

nocive, 

Art.71 lit. c) din 

Legea nr.1515 din 

16.06.1993 privind 

protecția mediului 

înconjurător 

    

20 



 
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 nr.209 din 29.07.2016 Privind deșeurile 

2. Legea nr.1515 din 16.06.1993 Privind protecția mediului înconjurător 

28. Este asigurată desfăşurarea 

activităţilor de 

decontaminare/remediere a 

terenurilor contaminate cu produse 

petroliere, deşeuri de pesticide, 

bifenili policloruraţi şi alte 

chimicale? 

HG 973/2010 cu 

privire la aprobarea 

Programului național 

privind 

managementul 

durabil al 

substanțelor chimice 

în RM 

    

20 

29. A fost achitată plata pentru 

poluarea mediului în termenii 

stabiliți (confirmată prin dispoziția 

de plată)? 

Legea nr.1540 din 

25.02.1998 privind 

plata pentru poluarea 

mediului 

    

14 

30. Sunt corecte calculele plății pentru 

poluarea mediului? 

Art.15 din Legea 

nr.1540 din 

25.02.1998 privind 

plata pentru poluarea 

mediului 

    

14 



3. Legea nr.1236 din 03.07.1997 Privind regimul produselor şi substanţelor nocive 

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

5. HG 973 din 18.10.2010 Programul national privind managementul durabil al substanțelor 

chimice în RM 

6. Regulament 231 din 28.11.03 Privind gestionarea PUF și fertilizanți 

 

 

Întocmită la data de _________________________________ 

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului: 

___________________________                   __________________                __________________________ 

              Nume, prenume                                          Semnătura                               Data aducerii la cunoștință 

___________________________                   __________________                __________________________ 

              Nume, prenume                                          Semnătura                               Data aducerii la cunoștință 


