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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  

 

LISTA DE VERIFICARE  

în domeniul protecției resurselor cinegetice 
 

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 

    

Gestionarea apelor uzate     
 
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. 

 

IV. Lista de întrebări: 

N/o 

 

      Întrebarea Temeiul normativ Conformitatea Comentarii Ponderea 

da nu n/c 

1. Dispune beneficiarul de 

contract de arendă privind 

acordarea dreptului de 

gestionare a gospodăriei 

cinegetice.  

pct. 11 al Anexei nr.1 

la Legea nr. 439 din 

27.04.1995 regnului 

animal. 

 

     

20 



2.  Respectă beneficiarul regulile, 

normele, termenele stabilite şi 

alte cerințe de protecție şi 

folosire a resurselor regnului 

animal. 

Art. 31 alin.1 lit. (a)  

din Legea nr. 439 din 

27.04.1995 regnului 

animal. 

     

20 

3.  Folosește  resursele regnului 

animal cu utilizarea mijloacelor 

ce nu prejudiciază  integritatea 

biocenozelor naturale şi asigură 

protecţia animalelor care nu au 

fost oferite în uzufruct. 

Art. 31 alin.1 lit. (b)  

din Legea nr. 439 din 

27.04.1995 regnului 

animal. 

     

 

10 

4.  Ține evidența efectivului de 

animale oferite în uzufruct,  

verifică starea mediului lor de 

trai. 

Art. 31 alin.1 lit. (c)  

din Legea nr. 439 din 

27.04.1995 regnului 

animal. 

     

10 

5. Realizează măsurile necesare 

pentru reproducerea regnului 

animal. 

Art. 31 alin.1 lit. (d)  

din Legea nr. 439 din 

27.04.1995 regnului 

animal. 

     

5 

6. Acordă beneficiarul ajutor 

multilateral organelor de stat 

care exercită controlul asupra 

protecției  şi folosirii resurselor 

regnului animal. 

Art. 31 alin.1 lit. (e)  

din Legea nr. 439 din 

27.04.1995 regnului 

animal. 

     

10 

7. A admis beneficiarul 

degradarea habitatului 

animalelor. 

Art. 31 alin.1 lit. (f)  

din Legea nr. 439 din 

27.04.1995 regnului 

animal. 

    

 

15 

8. Beneficiarul a reparat pagubele 

cauzate regnului animal. 

Art. 31 alin.1 lit. (g)  

din Legea nr. 439 din 

27.04.1995 regnului 

animal. 

     

15 

9. Se călăuzește beneficiarul de 

principiile folosirii raționale a 

regnului animal pentru 

asigurarea echilibrului ecologic. 

Art. 31 alin.1 lit. (h)  

din Legea nr. 439 din 

27.04.1995 regnului 

animal. 

     

10 

10. Beneficiarul sa asigurat de 

faptul că folosirea resurselor 

regnului animal nu împiedică 

luarea măsurilor pentru 

conservarea populațiilor 

speciilor rare, vulnerabile şi 

periclitate şi a speciilor 

migratoare de animale. 

Art. 31 alin.1 lit. (i)  

din Legea nr. 439 din 

27.04.1995 regnului 

animal. 

 

     

 

10 

11.   Importul şi exportul 

animalelor, părţilor şi 

derivatelor din ele, colectate din 

fauna sălbatică, în stare vie, 

proaspătă sau semiprelucrată, se 

efectuează în baza acordului 

pentru importul sau exportul de 

animale sălbatice?  

Art. 19 alin. (1)  din 

Legea nr. 439 din 

27.04.1995 regnului 

animal. 

 

pct. 17 al Anexei nr.1 

la Legea nr. 439 din 

27.04.1995 regnului 

animal. 

 

     

 

20 

12. Importul, exportul, reexportul şi 

tranzitul animalelor, părţilor şi 

derivatelor din ele, 

reglementate de Convenţia 

privind comerţul internaţional 

cu speciile sălbatice de faună şi 

Art. 19 alin. (2)  din 

Legea nr. 439 din 

27.04.1995 regnului 

animal. 

 

     



        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. 439 din 27.04.1995 regnului animal 

 
2. anexa nr.1 la Legea nr. 439 din 

27.04.1995 

Regulamentul gospodăriei cinegetice 

 

 

          

Întocmită la data de _________________________________ 

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului: 

   ___________________________                   __________________                __________________________ 

              Nume, prenume                                          Semnătura                               Data aducerii la cunoștință 

   ___________________________                   __________________                __________________________ 

              Nume, prenume                                          Semnătura                               Data aducerii la cunoștință   

 

floră pe cale de dispariţie 

(CITES), se efectuează în baza 

permisului/certificatului 

CITES, eliberat de către 

organul de gestiune CITES. 


