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INSPECTORATUL PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI 
MD-2005, mun.Chişinău, str.Constantin Tănase 9, Tel. 022-22-69-41, fax: 022-22-69-15; 

e-mail: mediu@ipm.gov.md, www.ipm.gov.md  
 

LISTĂ DE VERIFICARE  

în domeniul gestionării resureslor acvatice 
 

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) 

     

     

     

     

 
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. 

 

 
IV. Lista de întrebări 

Nr. 

d/o 

Întrebarea Temeiul normativ Conformitatea Comentarii Ponderea 

da nu n/c 

1 Persoana supusă 

controlului deține 

autorizația de mediu 

pentru folosința 

specială a apei? 

Art. 23 din Legea 272 din 

23.12.2011 apelor 

 

    

5 
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2 Persoana supusă 

controlului respectă 

condiţiile privind 

 folosinţa raţională a 

apei în scopul 

specificat în 

Autorizație? 

Art.28 din Legea 272 din 

23.12.2011 apelor 

    

17 

3 Persoana supusă 

controlului deție planul 

de prevenire a poluării 

apei? 

Art.28 din Legea 

23.12.2011 apelor 

    

15 

4 Persoana supusă 

controlului ține în stare 

funcțională 

echipamentele de  

măsurare a volumului 

de apă folosită? 

Art.28 din Legea 272 din 

23.12.2011 apelor 

    

20 

5 Persoana supusă 

controlului 

monitorizează și duce 

evidența informației cu 

privire la volumul de 

apă  folosită? 

Art.28 din Legea 272 din 

23.12.2011 apelor 

    

16 

6 Persoana supusă 

controlului respectă 

normele de deversare a 

apelor uzate? 

Art.28 din Legea 272 din 

23.12.2011 apelor 

    

18 

7 Persoana supusă 

controlului asigură 

zona de protecție 

sanitară a sursei de 

apă? 

 

Art.28.din Legea 272 din 

23.12.2011 apelor 

H.G 949 din 25.11.2013 

pentru aprobarea 

Regulamentului privind 

zonele  

de protecţie sanitară a 

prizelor de apa 

    

15 

8 Persoana supusă 

controlului respectă 

cerințele igienice de 

calitate a apei? 

Art.28 din Legea 272 din 

23.12.2011 apelor 

Legea 272 din 10.02.1999 

cu privire la apa potabilă 

    

15 

9 Persoana supusă 

controlului ia măsuri 

de reducere a efectelor 

poluării  și întreprinde 

alte măsuri de protecție 

a mediului? 

Art.28 din Legea 272 din 

23.12.2011 apelor 

Art.45 și 47 din Lega 1515 

din 16.06.1993 privind 

protecția mediului 

înconjurător 

    

16 
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10 Persoana supusă 

controlului efectuiază 

monitoringul calității 

apei uzate 

epurate/preepurate? 

H.G 950 din 25.11.2013 

pentru aprobarea 

Regulamentului privind 

cerinţele de colectare, 

epurare şi deversare a 

apelor uzate în sistemul 

de canalizare şi/sau  

în emisaruri de apă 

pentru localităţile urbane 

şi rurale 

    

16 

11 Persoana supusă 

controlului  asigură 

preepurarea  apelor la 

nivelul standardelor 

stabilite înainte de 

deversarea lor în 

rețeaua de canalizare? 

Art.47 din Legea 1515 din 

16.06.1993 privind 

protecția mediului 

înconjurător 

    

19 

12 Persoana supusă 

controlului dispune de 

contract de receptare 

/transportare a apelor 

uzate pentru epurarea  

în cazul lipsei  

propriului sistem? 

Art. 25 din Legea din 

23.12.2011 apelor 

    

7 

13 Persoana supusă 

controlului respectă 

cerințele tehnice de 

epurare a deșeurilor 

lichide și a efluenților 

înaintate de deversarea 

acestora? 

Art.36 din  

Legea 272 din 23.12.2012 

apelor 

H.G 950 din 25.11.2013 

pentru aprobarea 

Regulamentului privind 

cerinţele de colectare, 

epurare şi deversare a 

apelor uzate în sistemul 

de canalizare şi/sau  

în emisaruri de apă 

pentru localităţile urbane 

şi rurale 
 

    

20 

14 Persoana supusă 

contolului respectă 

condițiile de gestionare 

a namolului ca rezultat 

al procesului de 

epurare? 

Art.39 din 

 Legea 272 din 23.12.2011 

apelor 

H.G 950 din 25.11.2013 

pentru aprobarea 

Regulamentului privind 

cerinţele de colectare, 

epurare şi deversare a 

apelor uzate în sistemul 

    

20 



4 

 

de canalizare şi/sau  

în emisaruri de apă 

pentru localităţile urbane 

şi rurale 

 

15 Persoana supusă 

controlului  efectuiază 

spălări a 

autovehiculelor  sau a 

altor obiecte în apele 

naturale, în preajma lor 

sau în alte locuri 

neautorizate? 

Art.45 din Legea 1515 din  

16.06.1993 privind 

protecția mediului 

înconjurător 

    

20 

16 Persoana supusă 

controlului deversează 

ape neepurate, poluate 

termic, contaminate cu 

germeni patogeni și 

paraziți sau a 

produselor  petroliere 

în apele de suprafață? 

Art.45 din Legea 1515 din  

16.06.1993 privind 

protecția mediului 

înconjurător 

    

20 

17 Persoana supusă 

controlului 

deversează/depozitează  

în apele de suprafață și 

în apele albiile 

acestora  sau în zonele 

de protecție a apelor  

deșeurilor de orice 

natură? 

Art.45 din Legea 1515 din  

16.06.1993 privind 

protecția mediului 

înconjurător 

    

20 

18 Persoana supusă 

controlului 

monitorizează  

prevenirea poluării din 

activitățile agricole? 

Atr.43 din Legea 272 din 

23.12.2012 apelor 

H.G 836 din 29.10.2013 

pentru aprobarea 

Regulamentului privind 

prevenirea  

poluării apelor din 

activităţi agricole 
 

    

16 

19 Persona supusă 

controlului evacuiază 

apa de drenaj în 

temeiul condițiilor de 

deversare? 

Art.44 din Legea 272 din 

23.12.2011 apelor 

    

18 

20 Persoana supusă 

controlului respectă 

valorile – limită de 

emisie a deversării 

Art.36 din Legea 272 din 

23.12.2011 apelor 

H.G 950 din 25.11.2013 

    

20 
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substanțelor 

periculoase? 

pentru aprobarea 

Regulamentului privind 

cerinţele de colectare, 

epurare şi deversare a 

apelor uzate în sistemul 

de canalizare şi/sau  

în emisaruri de apă 

pentru localităţile urbane 

şi rurale 

  

21 Persoana supusă 

contolului aplică 

soluții tehnice pentru 

asigurarea  evitării 

pierderilor de apă, 

preîntîmpinarea 

deteriorării solurilor și 

altor fenomene 

negative? 

Art. 47  din Legea 1515 din 

16.06.1993 privind 

protecția mediului 

înconjurător 

    

15 

22 Persoana supusă 

controlului asigură  

protejarea și respectă  

zonele de protecție 

sanitară a prizelor de 

apă de suprafață și 

subterană? 

Art.34 din Legea 272 din 

23.12.2011 apelor 

Legea 440  din 27.04.1995 

cu privire la zonele şi 

fîşiile de protecţie a 

apelor 

rîurilor şi bazinelor de 

apă 
 

    

15 

23 Persoana  supusă 

controlului respectă  

folosirea apei  

subterane în scopul ei 

determinat? 

Art.45 din Legea 272 din 

23.12.2011 apelor 

    

16 

24 Persoana supusă 

controlului dispune de 

prezența regulilor 

și/sau  instrucțiunilor 

(regulamente) la 

exploatarea 

construcțiilor 

instalațiilor de 

gaspodărire  și de 

protecție a apelor? 

 

Art.32 punc. e) din Legea 

1515 din 16.06.1993 

privind protecția mediului 

înconjurător 

H.G 977 din 16.08.2016 

cu privire la aprobarea 

Regulamentului-tip 

de exploatare a lacurilor 

de acumulare/iazurilor 
 

    

15 
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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 - 6 

Grave 7 - 14 

Foarte grave 15 - 20 

25 Persoana supusă 

controlului efectuiază 

plata pentu poluarea 

mediului? 

Legea nr.1540 din 

25.02.1998 privind plata 

pentru poluarea mediului 

    

15 

26 Sunt corecte calculele 

plății pentru poluarea 

mediului? 

Art.15 din Legea nr.1540 

din 25.02.1998 privind 

plata pentru poluarea 

mediului 

    

15 

27 Plata pentru poluarea 

mediului este achitată 

în termenii stabiliți? 

Art.15 din Legea nr.1540 

din 25.02.1998 privind 

plata pentru poluarea 

mediului 

    

15 

28 Plata pentru poluarea 

mediului  este achitată 

în volumul stabilit? 

Art.15 din Legea nr.1540 

din 25.02.1998 privind 

plata pentru poluarea  

mediului 

    

15 
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VII. Lista actelor normative relevante: 

Nr. 

d/o. 

Indicativul Titlul 

1. Legea nr.272 din 23.11.2011 apelor 

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

3. Legea 272 din 10.02.1999 cu privire la apap potabilă 

4. Legea 440  din 27.04.1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor 

rîurilor şi bazinelor de apă 

5. Lega n303 din 13.12.2013 Privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 

6. Hotărîrea de Guvern nr. 835 din 

29.10.2013  
pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa 

şi raportarea apei folosite 
7. H.G 836 din 29.10.2013  

 
pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea  

poluării apelor din activităţi agricole 

8. Hotărîrea de Guvern nr. 949 din 

25.11.2013 
pentru aprobarea Regulamentului privind zonele  

de protecţie sanitară a prizelor de apa 
9. Hotărîrea de Guvern nr. 887 din 

11.11.2013  
pentru aprobarea Regulamentului cu privire  

la gestionarea riscurilor de inundaţii 
10. H.G 950 din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, 

epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare 

şi/sau în emisaruri de apă pentru localităţile urbane şi rurale 

11. H.G 977 din 16.08.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip 

de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor 
 

Întocmită la data de _________________________________ 

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului: 

___________________________                   __________________                __________________________ 

              Nume, prenume                                          Semnătura                               Data aducerii la cunoștință 

___________________________                   __________________                __________________________ 

              Nume, prenume                                          Semnătura                               Data aducerii la cunoștință   

 


