
RAPORT 

al Inspectoratului pentru Protecţia Mediului la nivel de organ de control pentru trimestrul III al anului 2021   

Indicatori universali de performanţă ai Inspectoratului pentru Protecţia Mediului  

2. Planificarea controalelor în baza analizei riscurilor 

Obiectiv: Reducerea impactului negativ al activităţii economice asupra mediului înconjurător prin acţiuni de control asupra activităţii de întreprinzător 

Denumirea, numărul 

indicatorului 

Indicator de produs 

/ de rezultat 

intermediar 

Parametrii care urmează să 

fie măsuraţi/calculaţi 

Surse de 

date 

Frecvenţa 

raportării 

Unitatea de 

măsură 

Nivelul de 

raportare 

Valoare-ţintă 

 

A.2.1. Raportul dintre 

controalele asupra 

persoanelor/unităţilor 

care prezintă cel mai înalt 

grad de risc, în 

comparaţie cu numărul 

total de controale 

efectuate 

 Numărul 

persoanelor supuse 

controlului, care au 

un grad maxim de 

risc calculat din 

totalul controalelor 

efectuate. 

În trimestrul III al anului 

2021 au fost planificate 582 

controale pentru domeniile 

de competenţă ale 

Inspectoratului, ceia ce 

reprezintă cu 53% mai mult 

decât pentru aceiaşi perioadă 

a anului 2020 (381 controale 

planificate). Din numărul 

controalelor planificate 

pentru trimestrul III, au fost 

efectuate 433, dintre care cu 

grad sporit de risc 21 (5%) 

(gradul global de risc 800-

1000 unităţi).  

Totodată pe parcursul 

trimestrului III s-au efectuat 

în total 935 de controale 

dintre care 502 inopinate 

(382 la solicitare pentru 

eliberarea actelor permisive, 

120 la solicitare, în temeiul 

petiţiilor, în baza 

autosesizărilor sau în temeiul 

solicitărilor organelor de 

drept). În cadrul a 764 

controale au fost înaintate 

prescripţii pentru înlăturarea 

încălcărilor depistate.  

Pe parcursul trimestrului III 

 

 

Rapoarte 

 

 

Trimestrială 

% din 

numărul total 

de controale 

efectuate 

 

Ministerul  

Mediului 

 

Cancelaria 

de Stat 

Creşterea cu 2% a 

controalelor la 

persoanele supuse 

controlului cu risc 

ridicat. 

 



al anului 2020 au fost 

efectuate 242 controale 

planificate dintre care         

23 (10%) au avut un grad 

sporit de risc.  

Ponderea controalelor 

planificate efectuate în 

trimestrul III al anului 2021 

asupra persoanelor a căror 

activitate are un grad sporit 

de risc, faţă de perioada 

similară a anului 2020 arată o 

diminuare cu 5%.  

3. Activităţi de consultanţă 

Obiectiv: Acordarea consultanţei agenţilor economici în vederea de îmbunătăţirii cunoştinţelor în domeniul legislaţiei de mediu, întreprinderea diferitor 

acţiuni privind protecţia mediului        

A.3.1. Activităţi de 

consultanţă 

3.1.1.  Acordarea 

consultanţei  la 

solicitare, prin 

telefon, prin poşta 

electronică. 

În perioada de raportare au 

fost oferite 1282 consultaţii 

persoanelor fizice şi juridice 

în domeniile de competenţă, 

furnizate prin toate 

mijloacele disponibile: 

- în scris oferite 115 

consultaţii; 

-prin poşta electronică oferite 

283 consultaţii; 

- la linia telefonică au fost 

oferite 884 consultaţii; 

- totodată au fost oferite 

răspunsuri la 430 petiţii 

parvenite în adresa 

Inspectoratului; 

-au fost recepţionate 18 

apeluri telefonice la linia 

ferbinte „Telefonul Verde”; 
-au fost înaintate Autorităţilor 

Publice Locale de nivelurile I şi 

II - 430 demersuri şi au fost 

oferite - 293 consultaţii; 

 

 

 

 

 

 

 

Rapoarte 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestrială 

Consultaţia, 

materializată 

în: 

-  răspuns în 

scris;  

- răspunsuri la   

  telefon; 

- răspuns 

prin 

intermediul 

poştei 

electronice;  

- paginii 

web oficială 

;  

Numărul 

persoanelor 

participante 

la activităţile 

de instruire/ 

evenimentel

e desfăşurate 

de către 

Ministerul 

Mediului 

 

Cancelaria 

de Stat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creşterea treptată 

a numărului de 

consultaţii oferite 

de către 

Inspectorat. 



 metodologice; 

 - au fost organizate şi 

desfăşurate 53 ore ecologice 

în instituţii de învăţământ; 

 - în total au participat 1133 

persoane la activităţile de 

informare organizate de 

Inspectorat. 

Inspectorat.  

 

4.Activităţi de comunicare 

Obiectiv: Asigurarea accesului la informaţia de mediu, educaţie şi conştientizare ecologică.  

A.4.1. Activităţi de 

comunicare  

4.1.1. Informarea 

prin diferite surse 

accesibile, inclusiv 

prin utilizarea 

paginii web a 

Inspectoratului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În trimestrul III pe pagina 

web oficială a 

Inspectoratului au fost 

publicate 81 comunicate, 

dintre care 11 noutăţi 

(activitatea de control a 

Inspectoratului), 49 articole 

publicate, 21 - anunţuri, 

rapoarte, achiziţii, acte 

departamentale, rapoarte 

săptămânale, documente 

utile ş.a.; 

- au fost postate 25 

comunicate pe pagina de 

Facebook a Inspectoratului,  

- efectuate 1450 de accesări;  

- s-a participat în cadrul a 11 

emisiuni Radio/TV; 

- au fost publicate 43 articole 

în presa scrisă locală şi 

naţională; 

Totadată pe pagina oficială 

au fost oglindite evenimente 

de mediu cu scop de instruire 

ecologică şi informare a 

populaţiei cum ar fi „Ziua 

Internaţională a Deşeurilor”, 

„Ziua Mondială a 

Geologilor”, „Ziua Mondială 

Pagina 

web 

oficială a 

IPM; 

Paginile 

reţelelor de 

socializare 

 

Trimestrială Postarea; 

Accesarea 

unei postări; 

Vizualizarea 

unei postări. 

Ministerul 

Mediului 

 

Cancelaria 

de Stat 

Creşterea treptată  

a numărului de 

accesări a paginii 

web oficială a 

IPM, precum şi a 

numărului de 

vizualizări a 

postărilor realizate 

 

 

 



a Curăţeniei”; 

Indicatori individuali de performanţă a activităţii Inspectoratului pentru Protecţia Mediului   - 

Obiectiv: Controlul şi monitorizarea conformării/respectării de către agenţii economici a condiţiilor de protecţie a mediului specificate în actele permisive 

de mediu 

B.12.1. Conformarea cu 

cerinţele autorizaţiilor 

emise de către Agenţia de 

Mediu, prevăzute la 

punctele 50-64 din 

compartimentul II „Actele 

permisive care se 

încadrează în categoria 

autorizaţiilor” din 

Nomenclatorul actelor 

permisive eliberate de 

către autorităţile emitente 

persoanelor fizice şi 

persoanelor juridice pentru 

practicarea activităţii de 

întreprinzător, aprobat 

prin Legea nr. 160/2011 

privind reglementarea prin 

autorizare a activităţii de 

întreprinzător. 

 

12.1.1.Controlul 

respectării 

condiţiilor de 

protecţie a mediului 

specificate în actele 

permisive. 

Pe parcursul trimestrului III 

ca urmare a controalelor 

efectuate au fost stabilite 56 

încălcări grave pentru care 

au fost aplicate sancţiuni 

conform Codului 

contravenţional al Republicii 

Moldova (CC al RM) şi 

pentru 53 de încălcări grave 

au fost aplicate planuri de 

remediere conform art. 46
1
 

din CC al RM. 

Totodată în urma 

controalelor efectuate s-a 

stabilit în 41 de cazuri lipsa 

actelor permisive pentru 

desfăşurarea legală a 

activităţilor cu impact asupra 

mediului înconjurător şi 

anume: 

Autorizaţie de mediu privind 

gestionarea deşeurilor – 9 

cazuri;   

 Autorizaţie de emisie a 

poluanţilor în atmosferă de la 

surse fixe - 12 cazuri; 

 Autorizaţie de mediu pentru 

folosinţa specială a apei - 8 

cazuri; 

 Autorizaţie pentru tăieri în 

fondul forestier şi în 

vegetaţia forestieră din afara 

fondului forestier - 10 cazuri. 

 Aviz al expertizei ecologice 

de stat – 2 cazuri. 

Registrul 

intern 

Trimestrială Numărul de 

încălcări 

constatate 

Ministerul 

Mediului 

 

Cancelaria 

de Stat 

Scăderea cu 2% a 

numărului de 

obiecte controlate 

la care au fost 

constatate 

încălcări privind 

condiţiile de 

autorizare de 

mediu sau 

încălcări grave sau 

foarte grave, faţă 

de numărul 

obiectelor 

controlate la care 

au fost constatate 

astfel de încălcări 

în perioada 

precedentă de 

evaluare 



Obiectiv: Constatări ale încălcărilor cu impact major asupra mediului înconjurător    

B.12.2. Incidente de 

poluare grave 

 12.2.1. Constatarea şi 

documentarea 

incidentelor de 

poluare grave 

În perioada de raportare au 

fost documentate 4 cazuri de 

poluare gravă ( 1 caz de 

diversare directă în zona de 

protecţie a apelor, 3 cazuri 

de diversare directă de la 

staţia de pompare a apelor 

reziduale). Prejudiciul cauzat 

mediului prin acţiunile de 

poluare a apei a fost calculat 

şi constituie suma de 

14981254,56 lei.  

Materialele pe 2 cazuri au 

fost înaintate organelor de 

drept pentru stabilirea 

persoanelor culpabile şi 

atragerea acestora la 

răspundere. 

Registrul 

intern 

Trimestrială Numărul de 

incidente 

produse 

Ministerul 

Mediului 

 

Cancelaria de 

Stat 

Scăderea 

numărului 

incidentelor cu 

2% faţă de 

perioada de 

referinţă 

Obiectiv: Organizarea acţiunilor participative privind protecţia mediului        

B. 12.3. Acţiuni ecologice 

organizate 

12.3.1. Implicarea 

directă a persoanelor 

fizice şi juridice, APL 

în activităţi de 

protecţie a mediului şi 

conştientizare 

ecologică. 

Desfăşurarea Campaniei 

„Fără plastic mă simt 

fantastic”, în vederea 

reducerii plasticului în 

activităţile cotidiene şi 

promovării în rândul 

populaţiei a bunelor practici 

în lupta cu deşeurile din 

plastic. În perioada 

desfăşurării Campaniei 

(05.07.2021 – 30.09.2021) 

subdiviziunile teritoriale ale 

IPM, în comun cu 

Inspectoratul General de 

Poliţie, au efectuat razii de 

DCGDSC; 

DCRAAA; 

IPM 

teritoriale; 

Pagina web 

oficială a 

IPM; 

 

 

Tr. II-IV Numărul 

persoanelor 

fizice/juridice, 

ONG, APL 

participante la 

activităţile 

desfăşurate 

Ministerul 

Mediului 

 

Cancelaria de 

Stat 

Creşterea treptată  

a numărului de 

subiecţi 

participanţi la 

acţiunile de 

protecţie a 

mediului; 

Scăderea treptată 

a gunoiştilor 

neautorizate; 

Creşterea 

nivelului de 

salubrizare a 

localităţilor 

urbane şi rurale; 

Îmbunătăţirea 

calităţii mediului 



verificare a modului de 

respectare de către 

persoanele fizice şi juridice a 

prevederilor Legii nr. 

209/2016 privind deşeurile şi 

Legii nr.231/2010 cu privire 

la comerţul interior, într-un 

număr total de 422 în 

localităţile urbane şi rurale. 

Totodată au fost obiective 

comerciale, inclusiv:135 razii 

au avut loc în pieţe; 570 razii 

la agenţi economici; 868 razii 

la persoane fizice. În urma 

controalelor efectuate au fost 

întocmite 148 procese-

verbale contravenţionale, 

dintre care: conform art.273, 

alin.(17, 18) din Codul 

contravenţional al RM – 14 

procese-verbale; conform 

art.154 din Codul 

contravenţional al RM – 134 

procese-verbale. Pentru 

nerespectarea legislaţiei au 

fost aplicate amenzi în sumă 

de 149900 lei şi încasată 

suma de 80350 lei.                

Desfăşurarea 

evenimentului de mediu la 

nivel mondial „Săptămâna 

Mobilităţii Europene 2021” 

sub genericul „Siguranţa în 

sănătate prin mobilitate 

înconjurător în 

localităţilor 

urbane şi rurale; 

Creşterea 

procentului de 

împădurire. 



durabilă”, în perioada 16-

22.09.2021. Printre cele mai 

principale acţiuni sunt:          

- Promovarea materialelor 

informaţionale pe portalul 

guvernamental- ipm.gov.md 

şi mediatizarea prin 

intermediul paginii web 

https://www.facebook.com/ip

m.protectiamediului;           - 

Publicarea articolului 

Săptămânii mobilităţii 

europene 2021  în ziarele 

locale ( revista raionala 

Râşcani ,,Evenimentul 

actual” cu genericul ,,Fă 

mişcare. Rămâi sănătos” şi 

„Gazeta de Sud”                 

or.  Cimişlia);                         

- Remiterea materialelor 

ilustrative de promovare a 

campaniei date la instituţiile 

şcolare (în număr de 150); 

bibliotecilor publice raionale 

(4); administraţii publice 

locale (132);                          - 

Instruirea cu studenţii-

practicanţi an.IV facultatea 

,,Ecologie” din USARB care 

efectuează practica la IPM 

Rîşcani.                                  

- Materialele şi informaţiile 

acumulate ulterior vor fi 

reflectate şi anexate ca parte 

https://www.facebook.com/ipm.protectiamediului
https://www.facebook.com/ipm.protectiamediului


componentă a Raportului 

privind practica studenţilor;                            

- Comunicarea cu agenţii 

economici vizaţi în cadrul a 

controalelor planificate (20) 

şi inopinate (34). 

Iniţierea Campaniei de 

toamnă de salubrizare şi 

amenajare a localităţilor    

(perioada 23 septembrie-01 

noiembrie). 

 

 

 


