
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 subsolului 
 

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 

    

Deținerea actelor 

permisive de mediu şi 

conformarea acestora 

    

Amplasamentul 

unității supuse 

controlului în raport 

cu obiectele 

vulnerabile 

    

Existența 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. Dispune agentul economic 

(care a început activitatea după 

a. 2015) de Decizia MADRM 

privind efectuarea evaluării 

prealabile a activității 

planificate? 

  

Art. 10, alin. (1) din 

Legea nr. 86 din 

29.05.2014 privind 

evaluarea impactului 

asupra mediului. 

 

    20 

2. Este încheiat Contract pentru 

atribuirea în folosință a 

sectorului de subsol între 

agentul economic și MADRM, 

s-au deține Act de transmitere a 

zăcământului de substanțe 

minerale utile pentru 

valorificare industrială? 

Art., art.16, 18 și 83 

din Codul subsolului 

nr.3-XVI din 

02.02.2009. 

    20 

3. S-a stabilit hotarele 

perimetrului minier cu 

eliberarea Actului de 

confirmare a perimetrului 

minier? 

Art. 222, art. 59 din 

Codul subsolului nr. 

3-XVI din 

02.02.2009. 

    20 

4. S-a efectuat schimbarea 

destinației terenurilor agricole 

conform procedurii prevăzute 

în regulamentul aprobat de 

Guvern? 

Hotărârea Guvernului 

1170 din 25.10.2016 

art. 71 din Codul 

funciar nr. 828-XII 

din 25.12.1991. 

    15 

5. Există Avizul expertizei 

ecologice de stat la 

documentația tehnică 

(tehnologică) de proiect? 

Art. 57, alin. (4), din 

Codul subsolului nr. 

3-XVI din 

02.02.2009. 

    
20 

6. Sânt elaborate planurile anuale 

de dezvoltare a lucrărilor 

miniere? 

Art. 39, lit. e) din 

Codul subsolului nr. 

3-XVI din 

02.02.2009. 

    18 

7. Se respectă regimul de protecție 

a apelor râurilor și bazinelor de 

apă? 

Art.13, alin (2) din 

Legea nr. 440-XIII 

din 27.04.1995 cu 

privire la zonele și 

fâșiile de protecție a 

apelor râurilor și 

bazinelor de apă. 

    15 

8. Se efectuează evidența 

permanentă și autentică a stării 

și mișcării rezervelor de 

substanțe minerale utile, care 

ulterior se reflectă în raportul 

de formă stabilită în modelul 5-

gr? 

Art. 61 alin. (1), lit. 

e) din Codul 

subsolului nr. 3-XVI 

din 02.02.2009. 

 

    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       

9. Se respectă normele și regulile 

ecologice la decopertarea 

stratului de sol fertil, cu 

păstrarea și utilizarea lui pentru 

recultivarea terenului degradat 

în procesul exploatării 

zăcământului? 

Art. 33, art. 79 din 

Codul funciar nr. 

828-XII din 

25.12.1991, 

art. 39, lit. m) din 

Codul subsolului nr. 

3-XVI din 

02.02.2009. 

    18 

10.  Se extrage și se folosește 

rațional rocile de decopertare, 

(prin depozitarea, evidența și 

păstrarea substanțelor 

minerale utile temporar 

nefolosite) și deșeurile de 

producție acumulate în procesul 

exploatării zăcământului? 

Documentația tehnică 

(tehnologică) de 

proiect. Art. 57 alin. 

(1), art. 61 alin. (1) 

din Codul subsolului 

nr. 3-XVI din 

02.02.2009. 

 

    
15 

11. Zăcământul de substanțe 

minerale utile se exploatează în 

conformitate cu documentația 

tehnică (tehnologică) de proiect 

aprobată şi cu planurile de 

dezvoltare a lucrărilor miniere? 

Art. 75 alin. (2), lit. 

c) din Codul 

subsolului nr. 3-XVI 

din 02.02.2009. 

 

    15 

12. Se respectă regimul de folosință 

a subsolului în scopuri nelegate 

de extragerea substanțelor 

minerale utile? 

Art. 64 din Codul 

subsolului nr. 3-XVI 

din 02.02.2009. 

    
15 

13. Se respectă particularitățile 

exploatării zăcământului de 

hidrocarburi și ape subterane? 

Art. 62, art.63 din 

Codul subsolului nr. 

3-XVI din 

02.02.2009. 

    
15 

14. Se respectă cerințele de 

extragere a rocilor pentru 

construcții? 

Art. 28, alin. (4) din 

Codul subsolului nr. 

3-XVI din 

02.02.2009. 

    
15 



    

 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. 3-XVI din 02.02.2009 Codul subsolului 

2. nr. 828-XII din 25.12.1991 Codul funciar 

3. Legea nr.1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului 

 

4. Legea nr. 851-XIII din 29.05.1996  

 

privind expertiza ecologică 

5. Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra 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   

 


