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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 resurselor piscicole 

 

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 Coment

arii 

Ponderea 

da nu n/c 

1. Dispune agentul economic 

de certificatul de atribuire 

a cotei/cotelor de pescuit 

comercial? 

Art. 17 alin.1 din Legea nr. 149 din 

08.06.2006 privind fondul piscicol, 

pescuitul şi piscicultura. 

 

    20 

2. Pescuitul comercial este 

efectuat în obiectivele 

acvatice piscicole naturale 

şi/sau în sectoarele 

acestora aprobate anual? 

Art. 17 alin.2 din Legea nr. 149 din 

08.06.2006 privind fondul piscicol, 

pescuitul şi piscicultura. 

 

    15 

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


3. Dețin premise de pescuit 

pescarii care practică 

pescuitul comercial, 

angajați de către titularii 

certificatului de atribuire a 

cotei/cotelor de pescuit 

comercial? 

Art. 17 alin.3 din Legea nr. 149 din 

08.06.2006 privind fondul piscicol, 

pescuitul şi piscicultura. 

 

    20 

4. Corespund dimensiunile 

minime ale ochiurilor 

năvoadelor, avelor, 

plaselor şi eterilor cu care 

se efectuează pescuitul 

comercial? 

Art. 17 alin.4 din Legea nr. 149 din 

08.06.2006 privind fondul piscicol, 

pescuitul şi piscicultura. 

 

    20 

5. Corespund dimensiunile 

minime ale peștilor pentru 

care este permis pescuitul 

comercial (sunt depășite 

10% din cantitatea totală 

(în bucăți) la o captură sub 

dimensiunile admise 

pentru pescuitul peștelui şi 

a altor organisme 

acvatice)? 

Art. 17 alin.5 din Legea nr. 149 din 

08.06.2006 privind fondul piscicol, 

pescuitul şi piscicultura şi pct.1 şi 5 

ale anexei nr.1 a Legii nominalizate 

 

    15 

6. Sunt marcate cu semne de 

hotar sectoarele piscicole 

atribuite pentru pescuitul 

comercial în obiectivele 

piscicole naturale? 

Art. 21 lit. (c) din Legea nr. 149 din 

08.06.2006 privind fondul piscicol, 

pescuitul şi piscicultura 

    10 

7. Este ţinută evidența pe 

specii a capturii de peşti 

ca  urmare a practicării 

pescuitului comercial în 

obiectivele acvatice 

piscicole naturale? 

Art. 21 lit. (d) din Legea nr. 149 din 

08.06.2006 privind fondul piscicol, 

pescuitul şi piscicultura 
    

15 

8. Sunt depășite cotele de 

pescuit atribuite pentru  

pescuitul comercial în 

obiectivele acvatice 

piscicole naturale?   

Art. 21 lit. (g) din Legea nr. 149 din 

08.06.2006 privind fondul piscicol, 

pescuitul şi piscicultura 

    15 

9. Se efectuează  pescuitul 

comercial  cu transport 

acvatic cu numere de 

înmatriculare? 

Art. 38 lit. (v) din Legea nr. 149 din 

08.06.2006 privind fondul piscicol, 

pescuitul şi piscicultura 

    10 

10. Sunt instalate uneltele de 

pescuit fixe sau plutitoare 

pe mai mult de 2/3 din 

lățimea fluviilor, rîurilor, 

gîrlelor şi canalelor? 

Art. 38 lit. (l) din Legea nr. 149 din 

08.06.2006 privind fondul piscicol, 

pescuitul şi piscicultura 

    10 

11. Se efectuează pescuitul 

comercial în gropile de 

iernat şi la o distanță de 

100 m de la hotarele lor. 

Art. 38 lit. (n) din Legea nr. 149 din 

08.06.2006 privind fondul piscicol, 

pescuitul şi piscicultura 

    15 

12. Au fost depistate specii 

interzise pentru pescuit în 

captura de pești pescuiți în 

obiectivele acvatice 

piscicole naturale? 

Art. 40 alin. 4 din Legea nr. 149 din 

08.06.2006 privind fondul piscicol, 

pescuitul şi piscicultura 
    

15 

13. Se comercializează pește 

şi alte organisme acvatice 

fără acte de proveniență a 

mărfii? 

Art. 38 lit.(x) din Legea nr. 149 din 

08.06.2006 privind fondul piscicol, 

pescuitul şi piscicultura 

    15 



       

  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. 149 din 08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi  piscicultura 

 

 

Întocmită la data de _________________________________ 

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului: 

 

   ___________________________                   __________________                __________________________ 

              Nume, prenume                                          Semnătura                               Data aducerii la cunoștință 

   ___________________________                   __________________                __________________________ 

              Nume, prenume                                          Semnătura                               Data aducerii la cunoștință   


