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REZUMAT EXECUTIV 

 

Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) este autoritatea administrativă în 

subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, împuternicită să 

efectueze supravegherea și controlul de stat în domeniul protecției mediului și utilizării 

resurselor naturale. 

Evaluarea integrității instituționale în cadrul IPM și subdiviziunilor sale teritoriale 

a fost realizată în perioada martie-septembrie 2020, în conformitate cu prevederile art.4 

alin.(1) lit.e) din Legea nr.1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție și Legii 

nr.325/2013 privind evaluarea integrității instituționale. 

 Scopul acestui proces constă în identificarea, evaluarea riscurilor de corupție și 

recomandarea măsurilor de minimalizare/înlăturare a riscurilor de corupție în cadrul 

entității publice, precum și sporirea responsabilității conducătorilor pentru implementarea 

și consolidarea climatului de integritate instituțională în entitate. 

Astfel, urmare evaluării integrității instituționale, în activitatea IPM și a 

subdiviziunilor sale teritoriale au fost identificate o serie de riscuri tipice și specifice de 

corupție, printre care: riscul coruperii pasive, abuzului / depășirii  atribuțiilor de serviciu, 

riscul falsului în acte publice, riscul neglijenței în serviciu; riscul nedeclarării 

influențelor necorespunzătoare și a conflictelor de interese. Impactul acestor riscuri este 

grav şi pot aduce atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale omului la un mediu 

înconjurător neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viață și sănătate, consfințit 

la art.37 din Constituția Republici Moldova.    

Probabilitatea înaltă de materializare a riscurilor de corupție este susținută atât prin 

faptul că mandatul acestei entități implică un contact frecvent și direct cu persoanele 

juridice și cetățenii, în procesul căruia atât inspectorii, cât și subiecții supuși controlului au 

posibilitatea de a negocia soluționarea unor interese personale, ocolind procedurile legale, 

cât şi de multitudinea deficiențelor constatate în activitatea IPM.  

Printre acestea se menționează factorii de risc externi (de reglementare) şi 

operaționali, aferent procedurii de efectuare a controlului ecologic şi documentarea 

rezultatelor, inclusiv în scopul eliberării actelor permisive (autorizarea tăierilor de arbori 

din fond forestier). Deficiențe au fost stabilite la etapele de: planificare a controalelor, 

precum și la perfectarea actelor procesuale aferente controlului ecologic (delegații de 

control, procese-verbale de control, acte de inspectare, procese-verbale contravenționale); 

calificarea eronată a infracțiunilor și a subiecților infracțiunii; evidența și monitorizarea 

prescripțiilor înaintate în rezultatul efectuării controalelor.  

Ambiguitatea aplicării unor atribuții derivă inclusiv din lipsa/insuficiența 

procedurilor interne, inclusiv: lipsa procedurilor în cazul necesității intervenției organelor 

de resort pentru a reține contravenienții, de ridicare în vederea confiscării și sechestrării 

produselor silvice și cinegetice obținute în mod ilicit, precum și a corpurilor delicte, 

mijloacelor de transport cu care au săvârșit contravenția; incertitudinea acordării atribuției 
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IPM de a constata și examina contravențiile stipulate la art.116 din Cod contravențional; 

lipsa Nomenclatorului serviciilor prestate, precum și metodologia de calculare a tarifelor 

serviciilor prestate contra plată etc.  

Gravitatea riscurilor de corupție este alimentată şi de factorii de risc individuali, 

inclusiv lipsa integrității profesionale și relații inadecvate cu contravenienții. Acest aspect 

este confirmat de incidentele de integritate în care au fost implicați inspectorii de mediu, 

inclusiv de rezultatele testului de integritate profesională, aplicat în cadrul procesului de 

evaluare la IPM. Astfel, conform încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 28 

ianuarie a.2020, doar 14% din agenții publici testați au înregistrat rezultat pozitiv.   

Incidentele de integritate analizate denotă că unii inspectori de mediu primesc 

„recompense” pentru a nu înregistra/documenta încălcările comise, pentru stabilirea 

eronată a cuantumului amenzii (calificând fapta săvârșită în baza altui articol/alineat), 

pentru modificarea statutului contravenientului din persoană juridică în persoană fizică, în 

vederea achitării unei amenzi mai mici.  

Integritatea profesională a agenților publici din cadrul IPM este afectată şi de lipsa 

unor proceduri stabilite în vederea asigurării climatului de integritate instituțională, 

inclusiv a procedurilor de identificare, declarare și tratare a conflictelor de interese; de 

denunțare a manifestărilor de corupție și de protecție a avertizorilor de integritate etc.  

Se  menționează eficiența subdiviziunii de securitate şi audit intern, instituită în 

cadrul IPM, totodată, activitatea acesteia necesită a fi consolidată, inclusiv prin delimitarea 

clară a atribuțiilor, ținând cont de principiile activității de audit intern și restricțiile stabilite 

în Legea privind controlul financiar public intern, nr.229/2010. 

De asemenea, se impune implementarea eficientă şi constantă a măsurilor 

anticorupție reglementate în Legea integrității, eficientizarea controlului intern  managerial 

şi aplicarea conformă a standardelor naționale de  control  intern, perfecționarea cadrului 

normativ, inclusiv departamental, aferent exercitării controlului și supravegherii de stat, 

prevenirii şi contracarării încălcărilor în domeniul protecției mediului şi utilizării raționale 

a resurselor naturale. 
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I. ASPECTE METODOLOGICE 
 

Inspectoratul pentru Protecția Mediului a fost organizat și funcționează ca 

autoritate administrativă în subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului, în baza reorganizării Inspectoratului Ecologic de Stat, prin fuziune (absorbție) 

a Serviciului Piscicol, împuternicit să efectueze supravegherea și controlul de stat în 

domeniul protecției mediului și utilizării resurselor naturale. 

Procesul de evaluare a integrității instituționale în privința Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului a fost inițiat în condițiile Legii nr.325/23.12.2013 privind evaluarea 

integrității instituționale. 

 În contextul Metodologiei de identificare a riscurilor de corupție în cadrul entităților 

publice, de identificare a agenților publici expuși acestor riscuri și de analiză a factorilor 

de risc care le generează, aprobată prin Ordinul directorului CNA nr.50 din 20.03.2018, 

riscurile de corupție, ce aduc atingere dreptului constituțional al cetățenilor la un 

mediu înconjurător neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viață și 

sănătate, au fost identificate prin prisma următoarelor criterii: realizarea activităților 

vulnerabile la corupție și criteriul statistic. 

➢ Criteriul activităților vulnerabile, legate de atribuțiile (funcțiile) externe ale 

Inspectoratului, vizează punerea în aplicare a legii (control, supraveghere, 

constatare de conformitate sau încălcare a legii, aplicare de sancțiuni). 

Acest criteriu derivă din atribuțiile de control ale Inspectoratului, limita domeniului 

de competență fiind stabilită în anexa Legii nr.131/08.06.2012 privind controlul de stat 

asupra activității de întreprinzător, inclusiv pe segmentul „Protecției mediului, aerului 

atmosferic, florei, faunei, resurselor forestiere, piscicole, acvatice, solului, utilizarea 

subsolului și resurselor naturale. Siguranța ocupațională. Supravegherea pieței privind 

ambalajele și deșeurile de ambalaje”. 

 Corespunzător domeniului de competență, funcțiile și atribuțiile principale ale 

entității publice sunt specificate în Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea 

Inspectoratului pentru Protecția Mediului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

548/13.06.2018. 

 Astfel, printre funcțiile de bază se enumeră: 

1) exercitarea controlului și supravegherii de stat asupra respectării actelor 

normative în domeniul protecției mediului și utilizării raționale a resurselor naturale la 

întreprinderi, instituții, organizații, cu orice tip de proprietate și formă juridică de 

organizare, de către autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și 

persoanele fizice și juridice; 

2) prevenirea, contracararea cazurilor de încălcare a legislației privind protecția 

mediului și utilizarea rațională a resurselor naturale; 

3) coordonarea activităților cu impact asupra mediului înconjurător, susceptibile cu 

prejudicierea și schimbarea componentelor mediului sau resurselor naturale; 
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4) constatarea și examinarea cazurilor de încălcare a legislației privind protecția 

mediului și utilizarea rațională a resurselor naturale, inclusiv contravenționale, aplicarea 

sancțiunilor conform legislației, calcularea și recuperarea prejudiciilor aduse 

componentelor mediului înconjurător după principiul „poluatorul plătește”.  

 Cadrul de reglementare conex, referitor acestor funcții, include:  

✓ Legea securității și sănătății în muncă, nr.186/10.07.2008 (segmentul siguranței 

ocupaționale); 

✓ Legea privind supravegherea pieței în ceea ce privește comercializarea produselor 

nealimentare, nr.7/26.02.2016; 

✓ Codul contravențional. Competența Inspectoratului în calitate de agent constatator 

reglementată la art.405; 

✓ Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra 

activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferent domeniilor de competență 

ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului, nr.963/03.10.2018; 

✓ Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de 

conlucrare între autoritățile de supraveghere a pieței și Serviciul Vamal, nr.1076/ 

23.09.2016; 

✓ Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind ținerea Registrului de 

stat al controalelor, nr.464/23.05.2018; 

✓ Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului  privind fondurile ecologice, 

nr. 988/21.09.98; 

✓ Ordin MADRM nr. 5/14.01.2019 Cu privire la aprobarea Listelor de verificare în 

domeniile de competență ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului. 

 Vulnerabilitatea controlului de stat în domeniul protecției mediului este confirmată 

de o serie de deficiențe, constatate de către auditorii Curții de Conturi: 

✓ Raportului auditului de mediu privind calitatea aerului în Republica Moldova, aprobat 

prin Hotărârea Curții de Conturi nr.65/30.11.2017; 

✓ Raportul auditului mediului privind protecția fondului ariilor naturale protejate de stat, 

aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.26/16.07.2015; 

✓ Raportul auditului mediului privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole, aprobat 

prin Hotărârea Curții de Conturi nr.38/15.07.2014; 

✓ Raportul de audit al performanței în domeniul mediului pe segmentul protecției și 

utilizării durabile a apelor din râuri și fluvii, aprobat prin Hotărârea CC nr.1/ 

04.02.2014. 

➢ Criteriul statistic. În baza acestui criteriu sunt selectate entitățile publice cu privire  

la care există statistici despre nivelul perceput sau existent al corupției.  

 - Cu referire la nivelul perceput al corupției, se menționează cercetarea „Corupția 

în Republica Moldova: percepțiile și experiențele proprii ale oamenilor de afaceri și 

gospodăriilor casnice”, realizată de Transparency International – Moldova în anul 2018.  
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 Conform acestui studiu,  referitor la problemele pe care le întâmpină gospodăriile 

casnice, printre cele mai acute sunt corupția – cu un scor de 5,1 și starea mediului ambiant 

– 4,5 (media a fost estimată la o scară de la 1 până la 6, unde 1 – nu este o problemă, 6 – 

problemă majoră). Cât privește problemele care împiedică dezvoltarea afacerilor în 

Moldova, corupția a întrunit un scor de 3,6, iar numărul mare de controale și inspecții – 

3,0. 

 În ceea ce privește prestația Inspecției ecologice, domeniul atribuit Inspectoratului 

pentru protecția mediului după reforma organelor de control, 30,8 % respondenți ai 

gospodăriilor casnice și 20,9% - businessmeni au menționat că se recurge adesea / foarte 

des / întotdeauna la plăți neoficiale (bani, cadouri, contacte personale) pentru a „soluționa” 

problemele cu această entitate publică. Într-un chestionar s-a exemplificat și suma de 1000 

lei achitată inspectorului ecologic pentru a nu documenta neregulile depistate. 

 - Cu referire la nivelul existent al corupției, se evidențiază că, în perioada anilor 

2018-2020, în procedura organului de urmărire penală al CNA s-au aflat 33 de cauze penale 

în privința angajaților din domeniul mediului și silvic, fapt ce confirmă vulnerabilitatea 

sectorului și probabilitatea înaltă de materializare a riscurilor de corupție.  

 De menționat că riscurile identificate în activitatea IPM au fost analizate prin prisma 

următorilor factori de risc: 

- factori de risc externi - precum cadrul normativ lacunar aferent activităților 

desfășurate de IPM; 

- factori de risc interni – identificați prin implementarea deficitară a măsurilor 

anticorupție, imperfecțiunea sistemului de control intern managerial, inclusiv 

neimplementarea managementului riscurilor de fraudă și corupție; 

- factori de risc operaționali – la care se atribuie prezența discreției excesive și 

autonomia personală a agentului public la luarea unor decizii, procese decizionale 

netransparente, aplicarea neconformă a procedurilor, probabilitatea influențării ierarhice a 

deciziilor adoptate, simultan cu implementarea deficitară a mecanismelor interne de 

respingere și raportare a unor influențe necorespunzătoare; 

- factori de risc individuali – care se raportează la lipsa integrității profesionale a unor 

agenți publici, inclusiv la pregătirea profesională insuficientă atât pe domeniul de activitate 

cât și pe cel anticorupție.  

În procesul de evaluare au fost aplicate diferite tehnici de colectare și analiză a 

informațiilor, inclusiv aplicate proceduri analitice de obținere a informațiilor privind 

existența riscurilor de corupție, accentul fiind plasat pe următoarele componente: 

• Elaborarea și remiterea spre completare a unui inventar al măsurilor anticorupție în 

vederea aprecierii nivelului de implementare a politicilor anticorupție și asigurare a 

climatului de integritate; 

• Evaluarea anticorupție a cadrului normativ/departamental aferent activității entității 

publice, precum și formularea de recomandări în vederea îmbunătățirii acestuia și 

excluderii factorilor de risc identificați; 
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• Analiza detaliată a petițiilor înregistrate în perioada anilor 2019, privitor la 

activitatea angajaților IPM, inclusiv din domeniul fondului forestier.    

• Evaluarea și descrierea detaliată a activităților vulnerabile selectate, precum și 

evaluarea factorilor și riscurilor de corupție identificate; 

• Examinarea unor studii și publicații care vizează protecția mediului, inclusiv 

Analiza strategică elaborată de către subdiviziunea analitică a CNA privind 

vulnerabilitățile la corupție în activitatea IPM; 

• Studierea rapoartelor cu privire la activitatea entității publice evaluate.  
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II. ANALIZA FACTORILOR DE RISC INDIVIDUALI 
 

Potrivit Legii nr.325/2013 privind evaluarea integrității instituționale și a 

Metodologiei  de identificare a riscurilor de corupție în cadrul entităților publice, de 

identificare a agenților publici expuși și de analiză a factorilor de risc care le generează, 

aprobată prin ordinul CNA nr./2018, factorii de risc individuali sunt factorii care pot 

motiva un agent public să admită manifestări de corupție și să acționeze contrar climatului 

de integritate. 

În vederea identificării factorilor de risc individuali au fost analizate incidentele de 

integritate admise de agenții publici din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului și 

subdiviziunilor sale teritorale, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.  

Din analiza incidentelor de integritate, prin care se înțelege manifestările de corupție 

produse în împrejurări reale, altă manifestare similară manifestării de corupție, admise 

de către agenții publici din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, se pot 

concluziona fapte relevante ce generează riscurile existente în domeniul protecției 

mediului, cauzele și condițiile (factorii de risc), care au contribuit la materializarea 

riscurilor de corupție și deficiențele existente la aplicarea măsurilor de integritate. 

În continuare, este redată analiza incidentelor de integritate, prin prisma rezultatelor 

testării integrității profesională efectuate de CNA, cauzelor penale intentate și 

instrumentate de CNA și Procuratura Anticorupție, precum și în baza sancțiunilor 

disciplinare aplicate funcționarilor publici din cadrul IPM. 

2.1. Rezultatele testării integrității profesionale 

Testarea integrității profesionale a agenților publici este a două etapă a procedurii de 

evaluare a integrității instituționale, efectuată de către Centrul Național Anticorupție, 

conform rigorilor Legii nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale. 

Prin urmare, testarea integrității profesionale în cadrul IPM a demarat în baza Deciziei 

de inițiere a testării integrității profesionale în cadrul Inspectoratului pentru Protecția 

Mediului, autorizată prin încheierea judecătorului din 05 martie 2019. Ulterior, la 03 

septembrie 2019 a fost adoptată decizia de prelungire a efectuării testării integrității 

profesionale în cadrul IPM, care a fost autorizată prin încheierea judecătorului din 05 

septembrie 2019. 

Selectarea categoriei agenților publici care au fost supuși testării s-a făcut aleatoriu, 

în baza analizei riscurilor și vulnerabilităților de corupție, precum și modalității de afectare 

a drepturilor omului prin riscurile de corupție identificate în activitatea IPM, stabilite din 

sesizările primite de CNA, informațiile transmise de cetățeni, materialele din mass-media, 

sursele analitice (rapoarte, studii etc.). 

În calitate de subiecți pentru testul de integritate au fost selectați următoarele categorii 

de agenți publici din cadrul IPM: 

➢ agenți publici care au contact frecvent cu populația; 

➢ agenți publici care sunt investiți cu funcții de control și supraveghere; 
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➢ agenți publici implicați în procesul decizional.  

Obiectivele testării integrității profesionale au constituit stabilirea respectării de către 

agentul public/agenții publici a obligațiilor prevăzute la art.7 alin.(2) lit. a)-c) al Legii 

nr.325/2013, cum ar fi: neadmiterea manifestărilor de corupție; denunțarea imediată 

organelor competente a oricărei tentative de a fi implicați în manifestări de corupție; 

denunțarea imediată a influențelor necorespunzătoare, declararea cadourilor și conflictului 

de interese în conformitate cu legislația în vigoare. 

În acest context, se menționează că au fost supuși testării integrității profesionale 28 

de agenți publici din cadrul IPM, inclusiv din subdiviziunile sale teritoriale, în 19 situații 

simulate, similare celor din activitatea de serviciu ale inspectorilor de mediu, condiționate 

de activitatea și comportamentul lor, în vederea urmăririi pasive și stabilirii reacției și a 

conduitei persoanelor testate.  

Astfel, s-a depistat că cele mai frecvente incidente de integritate au fost asociate 

simulărilor efectuate în vederea scoaterii ilegale a puieților de pe teritoriul fondului 

forestier, tăierilor ilegale ale arborilor, gestionarea și aruncarea deșeurilor în locurile 

neautorizate, precum și poluarea apelor naturale.   

În conformitate cu încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 28 ianuarie 

a.2020, instanța judecătorească a dispus admiterea demersului CNA de constatare a 

următoarelor rezultate: 

1) aprecierea ca rezultat pozitiv al testului de integritate profesională comportamentul a 4 

agenți publici; 

2) aprecierea ca rezultat negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea 

prevederilor art.7, alin.(2), lit. a) de neadmitere a manifestărilor de corupție, 

comportamentul a 9 agenți publici; 

3) aprecierea ca rezultat neconcludent al testului de integritate profesională 

comportamentul a 15 agenți publici. (Figura nr.1) 

Figura nr.1 

 
Conform rezultatelor testării integrității profesionale, se stabilește că printre agenții 

publici testați negativ sunt: 

Pozitiv

14%

Negativ

32%

Neconcludent

54%

Rezultatele testării integrităţii profesionale în cadrul 

Inspectoratului pentru Protecţia Mediului

Pozitiv Negativ Neconcludent
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✓ agenți publici cu funcții de conducere – 3 (șef de Direcție și 2 șefi ai inspecțiilor 

din teritoriu); 

✓ agenți publici cu funcții de execuție – 5 (4 inspectori din teritoriu, 1 inspector din 

IPM Chișinău). 

Totodată, se remarcă că în cadrul testării au fost transmise inspectorilor de mediu 

bunuri (2 ferestraie cu motor, contravaloarea unui ferestrău fiind în sumă de 3879,03 lei) 

și mijloace bănești în valoare totală de 16 918 lei. Sumele de bani primite de către 

inspectori în cadrul testului variază de la 200 lei până la 350 euro. 

Așadar, se constată că inspectorii de mediu au primit „recompense” pentru a nu 

înregistra/documenta ilegalitățile comise; pentru neaplicarea amenzilor corespunzătoare 

sau stabilirea unui cuantum minim al amenzii (calificând fapta săvârșită în baza altui 

articol/alineat); pentru modificarea statutului contravenientului din persoană juridică în 

persoană fizică, în vederea achitării unei amenzi mai mici. 

Acțiunile ilegale ale inspectorilor de mediu privind modificarea „intenționată” a 

statutului contravenientului din persoană juridică în persoană fizică au fost sesizate și de 

către auditorul intern al IPM. Acest fapt confirmă, repetat, existența riscurilor de corupție 

la etapa de constatare a contravenției și perfectării proceselor-verbale, generate de lipsa 

integrității și/sau neprofesionalismul inspectorilor de mediu.  

De exemplu: în Raportul de evaluare a activității IPM Râșcani pentru perioada I 

semestru 2019, auditorul a specificat că într-un proces-verbal, întocmit în baza art.154 

alin.(1) Cod contravențional „Nerespectarea modului stabilit de colectare, păstrare, 

transportare, depozitare, ardere, neutralizare și evacuare, inclusiv în obiectivele 

acvatice, în subsol etc., a deșeurilor industriale, de construcție, menajere și de altă 

natură”, a fost diminuată considerabil suma amenzii, fiind aplicată sancțiunea 

contravențională în mărime de 12 u.c. (valoarea minimă stabilită pentru persoanele 

fizice). Deși, conform art.17 alin.(3) Cod contravențional „Dacă în partea specială a 

cărții întâi este prevăzută răspunderea contravențională a persoanei juridice, 

întreprinderea individuală răspunde ca persoană juridică”, prin urmare, amenda 

aplicată  urma a fi „de la 120 la 180 u.c. aplicată persoanei juridice cu sau fără 

privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen 

de la 3 luni la un an”. 

Totodată, în procesul aplicării testului de integritate, s-a constatat că nici un inspector 

de mediu nu a întocmit vreun act de ridicare/confiscare a bunurilor (ferestrăie) cu care 

„contravenienții” au comis actele ilegale, dar nici după achitarea amenzilor, nu au fost 

returnate.  

În acest sens, s-a verificat existența cadrului normativ care să reglementeze clar și 

uniform procedura administrativă de ridicare/returnare (sechestrare/confiscare) a 

bunurilor care au contribuit la comiterea faptelor ilegale și s-a stabilit că acesta lipsește. 

Majoritatea inspectorilor de mediu testați, se înțelegeau din start, la locul faptei (în 

teren), până la documentarea cazului (perfectarea procesului-verbal de control/actului de 
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inspectare/procesului-verbal contravențional), asupra „răspunderii juridice” și a 

cuantumului amenzii aplicate, precum și a sumei „mulțumirii”.  

Au fost situații, când unii agenți publici în momentul aducerii la cunoștință a 

răspunderii juridice asupra încălcărilor comise de contravenient, într-un mod abuziv, au 

prezentat sume și calcule ale amenzilor exagerate, în vederea constrângerii și determinării 

contravenientului la comiterea manifestărilor de corupție.  

 De exemplu, un caz de tăiere ilicită a copacilor din fond forestier (extras din 

Încheierea Judecătoriei Chișinău din 28 ianuarie a.2020 privind rezultatul testării):  

Inspectorii de mediu au venit la fața locului în rezultatul unei sesizări telefonice, l-a 

depistat pe contravenient în procesul tăierilor copacilor, cu un ferestrău cu motor, i-au 

calculat amenda și prejudiciu pentru toți copacii tăiați la fața locului, chiar dacă nu au fost 

tăiați de potențialul contravenient, în sumă de 15 000 lei.  

 Acesta le-a propus jumătate din suma amenzii, care a fost acceptată de inspectori. 

După înțelegerea prestabilită, contravenientului i-a fost întocmit un proces-verbal pentru 

un alt articol, cu stabilirea amenzii mai mici. După ce contravenientul a achitat amenda la 

bancă, s-a întors la sediul Inspecției, a prezentat bonul de plată, după ce a fost direcționat 

de către un inspector unde să  pună plicul cu bani (350 euro). La final, inspectorul i-a 

comunicat că dacă are nevoie de ceva, să sune și să ceară voie. Ferestrăul cu motor (în 

valoare de 3769,20 lei) nu a fost restituit contravenientului. 

De asemenea, s-a constatat că unii inspectori de mediu aveau un comportament 

precaut în cazul în care se făcea controlul în baza unei sesizări în care subiectul era 

necunoscut, nu era de prin împrejurimile locului, sau în cazul necunoașterii persoanei cu 

care interacționează la fața locului, documentând cazul doar formal, aplicând sancțiuni 

minime justificându-și acțiunile prin faptul că „ar putea cazurile respective să fie verificate 

și de alte organe abilitate”. 

În altă ordine de idei, se consemnează că IPM dispune de linie anticorupție și linie 

fierbinte a telefonului verde, care asigură raportarea actelor ilegale din domeniu, însă luând 

în considerare acțiunile formale ale unor inspectori de mediu la documentarea faptelor 

sesizate, se constată că impactul scontat al raportărilor actelor ilegale din domeniul 

protecției mediului este diminuat, fapt ce poate genera perpetuarea efectelor negative 

asupra vieții și sănătății omului. În acest context, se evidențiază că fiecare om are dreptul 

la un mediu înconjurător neprimejdios din punct de  vedere ecologic pentru viață și 

sănătate, precum și faptul că toate persoanele fizice și juridice trebuie să răspundă pentru 

daunele pricinuite sănătății și avutului unei persoane ca urmare a unor contravenții 

ecologice, acestea fiind drepturi fundamentale garantate și consacrate la art.36 „Dreptul la 

ocrotirea sănătății” și art.37 „Dreptul la un mediu înconjurător sănătos” din Constituția 

Republicii Moldova. 

În final, reieșind din rezultatele testării integrității profesionale a inspectorilor de 

mediu, se constată că riscurile care persistă în domeniul protecției mediului: corupere 
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pasivă, falsul în acte publice; abuz de serviciu, favoritismul, au o probabilitate foarte înaltă 

de materializare și în viitor. 

 

2.2. Analiza manifestărilor de corupție produse în împrejurări reale 

Nivelul existent al corupției în domeniul protecției mediului este relevat în 

multiplele evaluări, audite, studii analitice, mass media, precum și numărul semnificativ 

de cauze penale intentate de CNA.  

Prin urmare, conform datelor statistice ale CNA, în domeniul de mediu (în privința 

angajaților din cadrul IPM și Agenției „Moldsilva”) în procedura organului de urmărire 

penală s-au aflat 33 de cauze penale, inclusiv 25 de cauze au fost pornite nemijlocit de 

către ofițerii de urmărire penală din cadrul CNA, 8 cauze fiind parvenite conform 

competenței, de la alte organe de urmărire penală. 

Se prezintă următorul tabel, raportând numărul cauzelor penale la infracțiunile 

prevăzute în Codul penal:        

Tabelul nr. 1 

 Cod penal al Republicii Moldova Nr. cauzelor penale 

1. art.324 „Corupere pasivă”  15 

2. art.327 „Abuzul de putere sau abuzul de 

serviciu” 

6 

3. art.328 „Excesul de putere sau depășirea 

atribuțiilor de serviciu” 

4 

4. art. 190 „Escrocheria” și  

art. 191 „Delapidarea averii străine” 

4 

5. art.326 „Traficul de influență” 1 

6. art.329 „Neglijența în serviciu” 1 

7. art.332 „Falsul în acte publice” 1 

8. art.231 „Tăierea ilegală a vegetației 

forestiere” 

1 

 Total : 33 

  

 Urmare examinării incidentelor comise de către agenții publici, se evidențiază cele 

mai frecvente infracțiuni comise: corupere pasivă, abuzul de serviciu, falsul în acte publice, 

depășirea atribuțiilor de serviciu, delapidarea averii străine și favoritism, iar subiecți, în 

mare parte, sunt agenți publici cu funcții de conducere. 

Repetat, se constată că cele mai frecvente ilegalități sunt comise de inspectorii de 

mediu pentru a nu înregistra, documenta actele ilegale; pentru a nu aplica amenzile 

corespunzătoare.  

Totodată, aceste infracțiuni, prin consecințele sale, contribuie la prejudicierea 

bugetului public național și la reducerea esențială a credibilității instituțiilor de stat, dar și 
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pot aduce atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale omului la un mediu 

înconjurător neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viață și sănătate.    

În concluzie, complementar rezultatelor testării integrității profesionale, se confirmă 

faptul că corupția este omniprezentă în cadrul entității evaluate.  

 

2.3. Analiza sancțiunilor disciplinare 

Prin analiza abaterilor disciplinare comise de către inspectorii de mediu și a  

sancțiunilor disciplinare aplicate acestora, pot fi identificate  unele informații relevante în 

vederea aprecierii legalității, corectitudinii și uniformității deciziilor luate în cadrul 

ședințelor Comisiei de disciplină a IPM.   

Analiza aplicării sancțiunilor disciplinare, s-a efectuat sub două aspecte: 

1) încălcări disciplinare admise de inspectorii de mediu în dependență de funcții, de 

abatere disciplinară, dacă una și aceeași faptă este sancționată diferențiat; 

2) subiecți implicați în incidentele de integritate, inclusiv care au înregistrat și rezultat 

negativ în cadrul testului de integritate profesională.  

Examinând aplicarea sancțiunilor disciplinare, în perioada anului 2018 -mai 2020 (în 

total – 47), se stabilește că: 

➢ funcționarilor cu funcții de execuție au fost aplicate 31 sancțiuni disciplinare; 

➢ funcționarilor cu funcții de conducere au fost aplicate 16 sancțiuni disciplinare. 

 

Tabelul nr.2 

Statistica sancțiunilor disciplinare  

  

  

Categoriile 

sancțiunilor  

disciplinare 

01 - 19.05.2020 2019 2018 

Funcție de 

conducere 

Funcție 

de 

execuție 

Funcție 

de 

conducere 

Funcție 

de 

execuție 

Funcție 

de 

conducere 

Funcție 

de 

execuție 

1. Atenționare    1 3   

2. Avertisment  1 2  3 2 7 

3. Mustrare 3 1 6  1 8 

4. Mustrare 

aspră 

 2 1    

5. Destituirea 

din funcție 

1 (test 

negativ) 

5 (test 

negativ) 

    

 Total:  15  14  18 

 

Din aceste date rezultă că în anul 2018 cele mai multe sancțiuni disciplinare 

(avertismentul și mustrarea) au fost aplicate inspectorilor cu funcții de execuție, iar în anii 
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2019-2020 cele mai multe sancțiuni sub formă de mustrare au fost aplicate inspectorilor cu 

funcții de conducere. 

În rezultatul testului negativ, cei mai mulți inspectori cărora le-a fost aplicată 

sancțiunea disciplinară destituirea din funcție au fost cu nivel de execuție. 

Referitor la aplicarea sancțiunii disciplinare sub formă de atenționare, nu este clară 

încadrarea și efectele juridice ale acestei sancțiuni.  

Analizând selectiv subiecții sancționați disciplinar, s-a stabilit că unii,  în mare parte 

agenți publici cu funcții de conducere (șef de Direcție, șef de Inspecție), au fost vizați și în 

dosare penale, instrumentate de CNA.  

În acest sens, într-un caz, un inspector de mediu cu funcții de conducere din cadrul 

unei subdiviziuni teritoriale, care a fost vizat în dosare de corupție în anii 2019-2020, a fost 

sancționat disciplinar de două ori, sub formă de mustrare și mustrare aspră, pentru 

neexercitarea atribuțiilor manageriale, și anume pentru neefectuarea pe parcursul I 

semestru 2019 a controalelor planificate și inopinate la agenții economici din teritoriu, 

precum și pentru o activitate insuficientă/nesatisfăcătoare privind întocmirea actelor de 

control/proceselor-verbale cu privire la contravenție, petiții/demersuri/solicitări examinate, 

raiduri antibraconaj/salubrizare, întruniri/seminare efectuate, inclusiv folosind automobilul 

de serviciu în interes personal. 

Un alt caz analogic se referă la un inspector cu funcții de conducere din cadrul unei 

subdiviziuni teritoriale, care a fost sancționat disciplinar sub formă de mustrare pentru 

neexercitarea atribuțiilor manageriale conform legislației în vigoare și a actelor normative 

de uz intern, prevederilor Fișei de post și a obiectivelor individuale de activitate și 

indicatorilor de performanță a funcționarilor publici și anume: nu a efectuat în perioada de 

9 luni ale anului 2019 controale planificate în baza Legii nr.131/2012, la agenții economici 

din teritoriu privind respectarea legislației ecologice.  

Prin urmare, s-a stabilit că sancțiuni disciplinare au fost aplicate în mare parte pentru 

neefectuarea controalelor planificate la agenții economici din teritoriu. Totodată, din 

cauzele penale în care au fost vizați acești subiecți, se constată că inspectorii au admis acte 

de corupție și acte conexe corupție în procesul efectuării controalelor „inopinate”. Urmare 

depistării anumitor încălcări, inspectorii au pretins și primit  mijloace bănești sau bunuri (o 

cantitate de masă lemnoasă) pentru a nu întocmi procese-verbale de control/de contravenție 

(pentru tăiere ilegală, extragere și comercializare ilegală), totodată asigurându-le protecție, 

sau, în caz contrar, amenințând cu efectuarea unor controale suplimentare. 

Așadar, se deduce că aplicarea sancțiunilor nu disciplinează inspectorul de mediu 

să-și exercite atribuțiile regulamentar, iar neefectuarea controalelor ar putea fi admisă 

intenționat, în schimbul unor bunuri/servicii ce nu se cuvin. 

În aceeași ordine de idei, se menționează că, urmare înregistrării rezultatelor 

negative în cadrul testării integrității profesionale, au fost aplicate sancțiuni disciplinare 

sub formă de destituire din funcție – la 6 inspectori și mustrare aspră - 2. Se evidențiază că 
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unii dintre acești inspectori anterior au fost vizați și în cadrul unor proceduri disciplinare, 

fiind sancționați cu mustrare.  

În special, se relevă un alt caz, în care un agent public cu funcție  de conducere dintr-

o subdiviziune teritorială, fiind testat negativ, având anterior aplicată sancțiunea sub formă 

de mustrare pentru neexercitarea atribuțiilor manageriale, a fost vizat și într-un dosar penal 

de corupție, fapt ce demonstrează în mod cert materializarea riscurilor de corupție, generați 

de factorul de risc individual precum lipsa integrității profesionale. 

În același context, unui alt inspector cu funcție de conducere din cadrul unei 

subdiviziuni  teritoriale anterior i-a fost aplicată sancțiunea disciplinară sub formă de 

mustrare pentru neefectuarea controalelor planificate și inopinate în semestru I al anului 

2019, acesta înregistrând rezultat neconcludent în cadrul testării. Totodată, din analiza 

cazului se deduce predispunerea implicării agentului public în manifestări de corupție. 

Toate aceste aspecte demonstrează repetat probabilitatea înaltă de 

materializare a riscurilor de corupție în activitatea IPM, un factor de risc fiind lipsa 

integrității profesionale a agenților publici. 
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III. ANALIZA FACTORILOR DE RISC INTERNI INSTITUȚIONALI 

 

Aplicarea măsurilor de asigurare a integrității instituționale în cadrul  

Inspectoratului pentru Protecția Mediului 

În vederea garantării unui climat de integritate instituțional eficient în cadrul 

entităților publice este necesar și obligatoriu aplicarea măsurilor de asigurare a integrității 

instituționale, stabilite de Legea integrității, nr.82/2017.  

Responsabilitatea pentru cultivarea integrității instituționale în cadrul IPM aparține 

conducătorului și fiecărui agent public din cadrul acestei entități. În acest context, luând în 

considerare pct.2 din Hotărârea Guvernului 548/2018 cu privire la organizarea și 

funcționarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului, se stabilește că majoritatea 

angajaților IPM au statut de funcționar public. Agenții publici trebuie să respecte cu 

strictețe prevederile care au drept scop cultivarea integrității în sectorul public și a 

climatului de toleranță zero la corupție în cadrul IPM. 

În continuare vor fi evaluate măsurile de asigurare a integrității instituționale în cadrul 

IPM, reglementate de prevederile art.10-24 din Legea nr.82/2017.  

 

3.1. Angajarea și promovarea agenților publici în bază de merit și integritate 

profesională 
Angajarea și promovarea în funcție a agenților publici, inclusiv din cadrul IPM, se 

efectuează prin concurs public, conform criteriilor transparente și obiective de selectare în 

bază de merit, calificare profesională, capacitate, competență și integritate profesională, 

fără a admite favorizarea intereselor private și a oricăror forme de discriminare pe motiv 

de sex, rasă, limbă, religie, opinii politice sau orice altă opinie, origine națională sau 

socială, altor forme de discriminare, în conformitate cu prevederile legislației speciale care 

reglementează activitatea diferitor categorii de entități și agenți publici1. 

Se remarcă că prin HG nr.887 din 01.11.2017 cu privire la crearea Inspectoratului 

pentru Protecția Mediului, a fost aprobată fuziunea (contopirea) Inspectoratului Ecologic 

de Stat și Serviciului Piscicol în vederea creării Inspectoratului pentru Protecția Mediului 

în subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Totodată, se 

stabilește că instituția nou creată este succesoarea de drepturi și obligații a celor două 

instituții fuzionate, precum și personalul acestora se transferă la IPM. 

Potrivit HG nr. 548/2018, efectivul-limită de personal constituie 291 unități, dintre 

care 273 de unități cu statut de funcționar public, și 18 – personal de deservire tehnică.  

În conformitate cu informațiile prezentate de IPM, Comisia de concurs a fost 

instituită prin Ordinul nr. 57 din 12.11.2018 cu privire la constituirea Comisiei de 

 
 

 

1  Alin. (1), art. 11 al Legii integrității nr. 82 din 25.05.2017. Monitorul Oficial al R. Moldova, 229-243/360, 

07.07.2017 
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concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, au fost desemnați membrii Comisiei 

de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul IPM. 

IPM, în perioada anului 2018-2019, a organizat 15 concursuri (2018 - 3; 2019 - 

12), inclusiv pentru funcții de conducere (2018 - 8; 2019 - 24) şi funcții de execuție 

(2018 - 4; 2019 - 24). Numărul persoanelor care au ocupat funcții publice: 

prin concurs: 2018 – 6; 2019 – 24;  promovare pe intern: 2018 – 27; 2019 – 11. 

Managerul instituției și adjuncții au fost numiți în bază de concurs. 

La general, actul primar ce reglementează procedura de angajare, inclusiv promovare 

în funcție publică este Legea nr.158-XV din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și 

statutul funcționarului public. Actul normativ care pune în aplicare prevederile primare, 

este Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 201/2009. Acest Regulament, stabilește procedura de organizare 

și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice (în continuare – concurs); 

atribuțiile factorilor implicați în procesul de organizare și desfășurare a concursului și 

modul de constituire și componența comisiilor de concurs.  

Astfel, privitor la modul de organizare și desfășurare a concursurilor de angajare în 

funcție a inspectorilor de mediu (funcții de conducere și de execuție), se constată că acestea 

se organizează în baza prevederilor menționate mai sus, dar reglementări concrete privind 

procedura de promovare în funcție publică în Inspectoratului pentru Protecția Mediului – 

lipsește. Necesitatea instituirii unei proceduri operaționale pe intern, de angajare prin 

promovare se impune din considerentul transparentizării și uniformizării acestui 

mecanism, precum și asigurării opozabilității tuturor persoanelor cointeresate. Se 

recomandă entității publice să aprobe procedurile operaționale privind procesul de 

angajare prin promovare, în corespundere cu actele normative prenotate mai sus și SNCI 

nr.11 (Ordinul MF nr.189/2015 cu privire la aprobarea Standardelor naționale de control 

intern în sectorul public). 

Stabilirea unui mecanism intern de selectare a angajaților va contribui la instituirea 

unor reguli unice, transparente și specifice domeniului de activitate, fapt ce ar duce la 

promovarea persoanelor pe criterii de responsabilitate şi competență profesională. Mai 

mult, transparentizarea procedurii de promovare în funcții publice va eluda admiterea 

manifestărilor de corupție la organizarea și desfășurarea concursurilor, inclusiv a 

favoritismului. 

În altă ordine de idei, privitor la solicitarea cazierelor privind integritatea profesională 

a candidaților la angajare, se semnalează că până la momentul inițierii evaluării, IPM nu a 

solicitat nici un cazier privind integritatea profesională de la CNA. În acest sens, se 

evidențiază că conducătorul entității publice are obligația să solicite certificatul de cazier 

privind integritatea profesională, a informației privind stările de incompatibilitate 

nesoluționate, privind conflictele de interese sancționate și a cazierului judiciar care 

cuprinde informația despre privarea de dreptul de a ocupa funcții publice, conform rigorilor 

art.11 alin.(2) lit. a) al Legii nr.82/2017. Prevederea respectivă nu se aplică doar agenților 
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publici care dețin o funcție electivă sau o funcție exclusiv politică și persoanelor din 

cabinetul persoanelor cu funcție de demnitate publică, a căror numire are loc prin 

exprimarea încrederii publice (alegeri generale sau locale) sau prin acordarea încrederii 

politice (numirea Guvernului, numirea persoanelor din cabinetul persoanelor cu funcție de 

demnitate publică).  

Astfel, se constată că IPM nu a respectat prevederile art.11 alin.(2) lit. a) din Legea 

82/2017 şi,  prin urmare, se impune la angajarea prin concurs și promovarea persoanelor 

în funcțiile publice în cadrul IPM să fie solicitat certificatul de cazier privind integritatea 

profesională, în vederea evitării încadrării în funcții publice a agenților publici care nu au 

dat dovadă de integritate profesională în cadrul testelor realizate. 

Concluzii: Procesul de angajare prin promovare a agenților publici este afectat de 

factori de risc organizaționali/instituționali în rezultatul lipsei reglementărilor 

departamentale în acest sens. Totodată, nesolicitarea certificatelor de cazier privind 

integritatea profesională, generează riscul angajării agenților publici care nu au dat dovadă 

de integritate profesională în cadrul testelor de integritate profesională. 

Se recomandă: 

1) aprobarea actului departamental cu privire la reglementarea procedurii de 

angajare prin promovare a inspectorilor de mediu; 

2) solicitarea obligatorie de la CNA a certificatului de cazier privind integritatea 

profesională a candidaților la angajarea și promovarea persoanelor în funcții 

publice. 

 

3.2. Regimul juridic al incompatibilităților, restricțiilor în ierarhie și al 

limitărilor de publicitate 
Pentru exercitarea eficientă și dezinteresată a atribuțiilor agentului public, 

desfășurarea activității sale profesionale este incompatibilă cu alte funcții, calități sau 

activități, cu excepția celor stabilite de Constituție sau legi organice. Întru evitarea 

promovării intereselor personale și asigurarea respectării interesului public, agentul public 

care ocupă o funcție publică respectă restricția de desfășurare a activității profesionale în 

raporturi ierarhice nemijlocite cu o rudă directă sau cu o rudă prin afinitate în cadrul 

aceleiași entități publice. Activitatea profesională a agentului public care ocupă o funcție 

publică, precum și a altor subiecți ai declarării averii și intereselor personale, se supune 

limitărilor de publicitate pentru a evita favorizarea entităților din sectorul privat 2.  

Totodată, art.25 al Legii nr.158/2008 prevede că calitatea de funcționar public este 

incompatibilă cu orice altă funcție publică decât cea în care a fost numit. Funcționarul 

public nu este în drept să desfășoare alte activități remunerate: a) în cadrul autorităților 

 
 

 

2 Alin.(1), art. 12 al Legii integrității nr. 82 din 25.05.2017. Monitorul Oficial al R. Moldova, 229-243/360, 07.07.2017 
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publice, cu excepțiile prevăzute de lege; b) în funcție de demnitate publică sau în funcție 

din cadrul cabinetului persoanei care exercită funcție de demnitate publică, cu excepția 

cazului în care raporturile de serviciu sunt suspendate pe perioada respectivă în condițiile 

legii; c) prin contract individual de muncă sau prin alt contract cu caracter civil, în cadrul 

societăților comerciale, cooperativelor, întreprinderilor de stat sau municipale […], cu 

excepția activităților științifice, didactice, de creație, de participare în proiecte de 

dezvoltare în domeniul de competență în cadrul autorității în care este angajat și de 

reprezentare a statului în societățile economice. Modul de cumulare a acestor activități cu 

funcția publică se stabilește de Guvern; d) în calitate de expert antrenat în proiecte 

implementate peste hotarele țării, cu excepția cazului în care raporturile de serviciu sunt 

suspendate pe perioada respectivă în condițiile legii.  

Funcționarul public nu este în drept să desfășoare activitate de întreprinzător, cu 

excepția calității de fondator al societății comerciale, precum și alte activități prevăzute la 

art.25, alin.(22)-( 24) al Legii nr.158/2008. 

Articolul 26 al Legii nr.158/2008 stabilește că funcționarul public nu poate exercita o 

funcție publică în subordinea nemijlocită a unei rude directe (părinte, frate, soră, fiu, fiică) 

sau a unei rude prin afinitate (soț/soție, părinte, frate și soră a soțului/soției) în cadrul 

aceleiași autorități publice […]. 

IPM a raportat că în perioada 2018-2019 nu au fost înregistrate cazuri de 

incompatibilități (ocuparea unor funcții în același timp, deși acest cumul este interzis de 

lege), restricții în ierarhie (raporturi ierarhice nemijlocite cu rudele directe sau prin 

afinitate) și al limitări de publicitate, precum și nici o procedură disciplinară și nici 

persoane sancționate din aceste considerente. 

Întru evitarea promovării intereselor personale în detrimentul interesului public,  

factorii de decizie din cadrul IPM necesită și în continuare să asigure respectarea de către 

agenții publici a regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor în ierarhie și al 

limitărilor de publicitate. 

 

3.3. Regimul juridic al declarării averii și intereselor personale 

       Regimul juridic al conflictelor de interese 
În vederea prevenirii îmbogățirii nejustificate și ilicite a agenților publici și a evitării 

conflictelor de interese în activitate, precum și în vederea responsabilizării pentru 

asemenea fapte, agenții publici sânt obligați să depună declarația de avere și interese 

personale în conformitate cu prevederile Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a 

intereselor personale.3 

 
 

 

3 Alin.(1), art. 13 al Legii integrității nr. 82 din 25.05.2017. Monitorul Oficial al R. Moldova, 229-243/360, 

07.07.2017 
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În cadrul IPM, actualizarea Registrului electronic al subiecților declarării averii și 

intereselor personale se efectuează de angajații din cadrul Secției resurse umane, al 

aparatului central al Inspectoratului, în conformitate cu Ordinul IPM nr.49 din 21.06.2019 

și Ordinul IPM nr.68 din 15.10.2019.    

Totodată, prin prisma obligațiilor atribuite conducătorului IPM, statuate la art.14 alin. 

(2) lit. b) al Legii nr.82/2017, s-a stabilit că în cadrul entității publice nu a fost asigurată 

evidența declarațiilor conflictelor de interese. Astfel, contrar legislației în vigoare, nu a fost 

instituit Registrul declarațiilor privind conflictele de interese și nu a fost desemnată 

persoana responsabilă de ținerea acestui registru.  

Fiecare agent public al IPM, la identificarea și tratarea conflictelor de interese, este 

obligat:      

a) să declare în scris, în termen de 3 zile, conducătorului entității publice despre 

conflictul de interese real apărut în cadrul activității sale profesionale, explicând natura 

conflictului de interese și cum acesta influențează sau poate influența exercitarea imparțială 

și obiectivă a atribuțiilor sale; 

b) să evite consumarea conflictului de interese prin abținere de la exercitarea 

atribuțiilor sale în măsura în care acestea sânt amenințate de conflictul de interese, până la 

soluționarea acestuia. 

Respectiv, conducătorul și agenții publici ai IPM sunt obligați să declare conflictul 

de interese în condiții speciale instituite, în scopul asigurării exercitării atribuțiilor de 

serviciu imparțial și obiectiv și asigurării respectării regimului juridic al conflictelor de 

interese. 

Totodată, din informațiile prezentate de către IPM, se constată că pe parcursul anilor 

2018 și 2019 nu a fost declarat vreun caz de conflict de interes. Cu toate că, această 

informație poate fi una echivocă, deoarece desfășurarea unor activități remunerate în cadrul 

altor entități publice/private, inclusiv de antreprenoriat, de către unii angajați ai IPM, ar 

putea genera apariția situațiilor de conflict de interese în cadrul exercitării atribuțiilor de 

serviciu. 

Exemplu 1: În cadrul analizei strategice efectuate de CNA se constată că unii 

angajați ai IMP înregistrează plăți salariale suplimentare din contul altor entități ca: 

jurisconsulți, lectori, electromotor, muncitori, etc; 

Totodată, s-a identificat că 12 angajați IPM gestionează în mod direct în calitate 

de administratori și/sau fondatori 16 companii private cu diferite forme organizatorico-

juridice, inclusiv 11 societăți cu răspundere limitată, 4 întreprinderi individuale, 1 

societate pe acțiuni. 

Persoane apropiate (soți/soție, copii) ale angajaților IPM gestionează companii 

private cu diferite forme organizatorico-juridice, având diferite genuri de activitate 

printre care și activități în domeniul piscicol, silvicultură și forestier. 
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Exemplul 2: În rezultatul examinării petiției referitoare la activitatea unei fabrici 

de palete, precum și a actelor aferente petiției, s-a stabilit că șeful unei Inspecții 

teritoriale din cadrul IPM a participat la efectuarea controlului inopinat la SRL xxx, 

director al căreia era soția dânsului.  

Prin urmare, în luna iulie 2019, șeful Inspecției din teritoriul respectiv, de comun, 

cu un inspector superior, și în prezența directorului SRL, au întocmit procesul -verbal 

nr.xxx, în rezultatul unui control inopinat, inițiat la cererea Agenției de Mediu, în cadrul 

procedurii de obținere a unui act permisiv.  

Astfel, agentul public cu funcție de conducere, nedeclarând conflictul de interese, 

a încălcat atât prevederile Legii nr.133/17.06.2016 privind declararea averii și a 

intereselor personale, cât și a Legii nr.131/08.06.2012 privind controlul de stat asupra 

activității de întreprinzător, care obligă evitarea conflictului de interese între inspector 

sau conducătorul organului de control și persoana supusă controlului. 

Concluzii: În cadrul IPM nu este instituit un mecanism eficient de identificare, 

declarare și tratare a conflictelor de interese, fapt ce poate genera riscul nedeclarării 

conflictului de interese în exercitarea atribuțiilor de serviciu (risc materializat), dar și  lipsa 

de imparțialitate și obiectivitate la exercitarea atribuțiilor de serviciu. 

Se recomandă: 

1) instituirea registrului de declarare a conflictului de interese în vederea ținerii 

evidenței declarațiilor de conflict de interese; 

2) desemnarea persoanei responsabile de ținere a Registrului; 

3) instruirea inspectorilor de mediu, referitor la declararea conflictului de interese, 

inclusiv despre sancțiunile prevăzute de legislație.   

 

3.4. Regimul juridic al cadourilor 
Pentru a evita apariția manifestărilor de corupție în activitatea entităților publice, 

agenților publici le este interzis să solicite sau să accepte cadouri (bunuri, servicii, favoruri, 

invitații sau orice alt avantaj) care le sânt destinate personal sau familiei lor, dacă oferirea 

sau acordarea lor este legată direct sau indirect de desfășurarea activității lor profesionale 

(cadouri inadmisibile)4. Însă, legislația prevede și excepții de la interdicțiile evidențiate 

mai sus, în privința cadourilor oferite din politețe sau primite cu prilejul acțiunilor de 

protocol. 

Atât Legea integrității, nr.82/2017, cât și Codul de conduită a funcționarului public, 

adoptat prin Legea nr.25/2008, prevede că interdicția specificată mai sus, nu se aplică în 

privința cadourilor primite cu prilejul anumitor acțiuni de protocol și a căror valoare nu 

depășește limitele stabilite de Guvern. Modul de declarare, evaluare, evidență, păstrare, 

 
 

 

4 Alin.(1), art. 16 al Legii integrității nr. 82 din 25.05.2017. Monitorul Oficial al R. Moldova, 229-243/360, 

07.07.2017 
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utilizare și răscumpărare a acestor cadouri este reglementat de Guvern. Întru executarea 

normelor primare, a fost aprobată HG nr.116/2020 privind regimul juridic al cadourilor, 

care determină modul de activitate a Comisiei de evaluare și evidență a cadourilor oferite 

din politețe sau cu prilejul acțiunilor de protocol și a cadourilor inadmisibile oferite 

agenților publici. 

Referitor la realizarea măsurii anticorupție privind regimul juridic al cadourilor de 

către IPM, a fost identificat Registrul de evidență a cadourilor, aprobat de Inspectoratul 

Ecologic de Stat în 2017, până la reorganizarea IPM (2018). Actul administrativ prin care 

a fost instituit Registrul de evidență a cadourilor și constituită Comisia de evidență și 

evaluare a cadourilor este Ordinul IES nr.12 din 31.01.2017. În perioada anilor 2018-2019, 

în Registrul prenotat au fost înregistrate 5 cadouri (2018-4; 2019-1). 

Prin urmare, se stabilește că de la reorganizarea IPM din 2018 (HG nr.548/2018), 

conducătorul entității publice nu a respectat obligațiile reglementate la art.16 alin.(5) al 

Legii nr.82/2017, cum ar fi: de a adopta actele administrative de stabilire a regulilor de 

organizare a activităților aferente respectării regimului juridic al cadourilor în cadrul 

entității publice, de a desemna membrii comisiei de evidență și evaluare a cadourilor și să 

asigure condiții necesare activităților lor; de a asigura evidența, într-un registru special, 

inclusiv electronic cadourile primite; de a asigura publicarea pe pagina web a entității 

publice a registrului special de evidență a cadourilor ș.a. Privitor la ultima obligație, se 

stabilește că nici pe pagina web oficială a IPM nu a fost publicat Registrul de evidență a 

cadourilor. 

Concluzii: În rezultatul creării în 2018 a unei noi entități publice, urma IPM să aprobe 

noi reglementări departamentale cu privire la regimul juridic al cadourilor, și anume cu 

referire la constituirea Comisiei de evidență și evaluare a cadourilor și instituirea unui 

Registrul de evidență a cadourilor, inclusiv electronic plasat pe pagina web a entității 

publice. 

Se recomandă: 

1) adoptarea actelor administrative de stabilire a regulilor de organizare a 

activităților aferente respectării regimului juridic al cadourilor în cadrul IPM, 

inclusiv în inspecțiile teritoriale;   

2) desemnarea membrilor comisiei de evidență și evaluare a cadourilor și asigurarea 

condițiilor necesare activităților lor;  

3) instituirea a 2 (două) registre cu privire la cadourile admisibile și inadmisibile, 

conform HG nr.116/26.02.2020 privind regimul juridic al cadourilor; 

4) asigurarea evidenței corespunzătoare a cadourilor, potrivit anexelor 

Regulamentului cu privire la regimul juridic al cadourilor, aprobat prin HG 

menționată mai sus; 

5)  publicarea pe pagina oficială web a IPM – Registrul de evidență a cadourilor; 

6) instruirea angajaților privitor la respectarea regimului juridic al cadourilor. 
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3.5. Neadmiterea, denunțarea și tratarea influențelor necorespunzătoare    
În vederea asigurării servirii interesului public cu imparțialitate și obiectivitate, 

activitatea profesională a agentului public trebuie să se desfășoare în afara oricăror 

influențe necorespunzătoare. Mecanismul de denunțare și tratare a influențelor 

necorespunzătoare este reglementat de Guvern5. 

Întru implementarea eficientă a acestui mecanism, a fost aprobat Regulamentul-cadru 

cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare, anexa nr.1 la HG 

nr.767/2014. Prezentul Regulament stabilește procedura de comunicare și evidență a 

influențelor necorespunzătoare exercitate asupra agențiilor publici, modul de completare 

și gestionare a registrului pentru denunțarea influențelor necorespunzătoare. 

Conducătorul entității publice are obligații expres prevăzute în legislația din 

domeniul integrității. Deși cu întârziere, conducătorul IPM a instituit regimul de 

neadmitere, denunțare, tratare a influențelor necorespunzătoare prin Ordinul IPM nr.12 din 

14.02.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidența cazurilor de 

influență necorespunzătoare exercitate asupra angajaților IPM”. Totodată, în baza acestui 

act administrativ a fost instituit Registrul influențelor necorespunzătoare și persoana 

responsabilă de evidență a Registrului.  

Așadar, de la crearea IPM până la data de 14.02.2020, nu a fost asigurată realizarea 

politicii anticorupție cu privire la influențele necorespunzătoare, în rezultat nu au fost 

înregistrat nici un caz de denunțare a acestora. Cu toate aceste, există probabilitatea 

(reieșind din analiza incidentelor), că inspectorii de mediu nu au denunțat influențele 

necorespunzătoare la care au fost expuși de către terțele persoane sau nu au fost 

instruiți/informați despre obligativitatea de a le denunța. Este irelevant de a conchide că 

agenții publici din cadru IPM nu au fost supuși influențelor necorespunzătoare luând în 

considerare spectru larg de activitate al IPM, și anume efectuarea controalelor (de stat, 

inspecții, razii etc.).  

Concluzii: În cadrul entității se constată o implementare tardivă a mecanismului de 

denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare asupra agenților publici din cadrul 

IPM la realizarea  atribuțiilor de serviciu. Această carență, a dus la lipsa asigurării agenților 

publici cu o procedură administrativă coerentă de denunțare a influențelor 

necorespunzătoare în vederea  evitării și denunțării  manifestărilor de corupție. 

Se recomandă: 

1) Instruirea și aducerea la cunoștință a angajaților IPM și a subdiviziunilor sale 

teritoriale cu mecanismul de neadmitere, denunțare și tratare a influențelor 

necorespunzătoare. 

 
 

 

5 Alin.(1), art. 17 al Legii integrității nr. 82 din 25.05.2017. Monitorul Oficial al R. Moldova, 229-243/360, 

07.07.2017 
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2)  Supravegherea implementării corespunzătoare de către toți angajații IPM  a 

acestei măsuri anticorupție care asigură imparțialitatea, integritatea și 

obiectivitatea la realizarea activității de interes public.   

 

3.6. Neadmiterea, denunțarea manifestărilor de corupție, favoritismului, 

și protecția avertizorilor de integritate 
Pentru buna funcționare a entității publice în conformitate cu mandatul său legal de 

servire a interesului public și pentru asigurarea neafectării drepturilor omului, a imaginii și 

reputației entității publice, conducătorul acesteia și agenții publici trebuie să nu admită și 

să denunțe neîntârziat încercările de implicare a lor în manifestări de corupție.  

Agenții publici care cunosc cazuri de manifestări de corupție, de practici ilegale și 

lipsite de etică ce amenință interesul public, care au loc în cadrul entităților publice din 

care fac parte și/sau în cadrul entităților private cu care se află în raporturi de serviciu, dar 

în care nu sunt atrași nemijlocit, sunt în drept să depună o sesizare la conducătorul entității 

publice sau, după caz, la autoritatea anticorupție responsabilă, la alte autorități publice 

competente6. 

Legea integrității stabilește expres obligațiile conducătorului și agentului public de 

neadmitere a manifestărilor de corupție, asigurarea denunțării acestora, precum și de 

neadmitere a favoritismului.  

Contrar acestor norme, o serie de agenți publici din cadrul IPM au fost implicați în 

diferite manifestări de corupție (vezi capitol II), iar mecanismul avertizărilor de integritate 

este nefuncțional.  

De exemplu, în cadrul unei anchetei de serviciu s-a examinat situația în care un șef al 

IPM dintr-o subdiviziune teritorială, favoriza pe fiul său, care deținea un bazin acvatic 

în arendă, prin neefectuarea controalelor privind protecției resurselor acvatice, atribuție 

instituită IPM conform legislației. Corespunzător, s-a stabilit că în perioada iulie  2018 - 

noiembrie 2019 nu a fost efectuat nici un control ecologic. Mai mult ca atât, arendașul 

nu deținea Autorizație de mediu pentru folosința apei.   

Totodată, se remarcă Legea nr.122/2018 privind avertizorii de integritate (în vigoare 

din 17.11.2018), care reglementează dezvăluirile practicilor ilegale din cadrul entităților 

publice și private, procedura de examinare a acestor dezvăluiri, drepturile avertizorilor de 

integritate și măsurile de protecție a lor, obligațiile angajatorilor, competențele autorităților 

responsabile de examinarea unor asemenea dezvăluiri și ale autorităților de protecție a 

avertizorilor de integritate. Actul normativ inferior, care pune în aplicare prevederile Legii 

nr.122/2018, este Regulamentul privind procedurile de examinare și raportare internă a 

dezvăluirilor practicilor ilegale, aprobat prin HG nr.23/22.01.2020. Acest Regulament 

 
 

 

6 Alin.(1), art. 18 al Legii integrității nr. 82 din 25.05.2017. Monitorul Oficial al R. Moldova, 229-243/360, 

07.07.2017 



 
 

27 
 

stabilește procedura de raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale de către angajații 

entităților publice și private, precum și procedura de înregistrare și examinare a 

dezvăluirilor practicilor ilegale, de recunoaștere în calitate de avertizor de integritate și de 

aplicare a măsurilor de protecție față de angajații care dezvăluie cu bună-credință și în 

interes public practicile ilegale interne. 

Deși, obligațiile conducătorului și a agenților publici din cadrul IPM sunt expres 

stabilite în legislație, se constată din informațiile prezentate de către IPM că aceste măsuri 

nu sunt realizate.  

Concluzii: IPM nu are stabilite acte departamentale cu privire la organizarea 

activităților de denunțare a manifestărilor de corupție, de depunere a avertizărilor de 

integritate și de asigurarea a protecției agenților publici.  

Se recomandă: 

1) adoptarea actelor administrative de stabilire a regulilor de organizare a 

activităților de denunțare a manifestărilor de corupție, de depunere a avertizărilor 

de integritate și de asigurarea a protecției agenților publici; 

2) desemnarea structurii specializate responsabile de înregistrarea avertizărilor de 

integritate; 

3) instituirea evidenței, într-un Registru avertizările de integritatea; 

4) informarea inspectorilor de mediu despre răspunderea juridică (disciplinară, 

contravențională și penală). 

3.7. Intoleranța față de incidentele de integritate 
Conducătorii entităților publice și agenții publici asigură credibilitatea și susținerea 

publică a mandatului entității din care fac parte sau, după caz, de a căror activitate sunt 

responsabili prin manifestarea spiritului de intoleranță față de incidentele de integritate în 

cadrul entităților publice. Incidentele de integritate ce constituie abateri disciplinare sunt 

reglementate prin legile speciale aplicabile categoriilor respective de agenți publici sau, 

după caz, prin Codul muncii. Incidentele de integritate ce constituie contravenții și 

infracțiuni sunt prevăzute de Codul contravențional și Codul penal7. 

În vederea asigurării implementării acestei politici anticorupție, conducătorul  entității 

publice este obligat: 

a) să ofere agenților publici exemplul propriu de respectare a interesului public și de 

neadmitere a incidentelor de integritate în activitatea profesională; 

b) să adopte acte administrative privind statutul disciplinar aplicabil entității publice, 

dacă acesta nu este aprobat prin legi și acte normative; 

 
 

 

7 Alin.(1), art. 19 al Legii integrității nr. 82 din 25.05.2017. Monitorul Oficial al R. Moldova, 229-243/360, 

07.07.2017 
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c) să creeze structura responsabilă de examinarea abaterilor disciplinare, dacă aceasta nu 

este atribuția altor autorități publice competente; 

d) să asigure sancționarea disciplinară a tuturor incidentelor de integritate ce constituie 

abateri disciplinare admise de agenții publici; 

e) să sesizeze autoritatea anticorupție responsabilă despre incidentele de integritate ce 

constituie contravenții și infracțiuni, săvârșite de agenții publici. 

Astfel, se atestă că conducătorul IPM a aprobat prin Ordinul nr.62 din 21.11.2018 

constituirea Comisiei de disciplină.  

Din informațiile prezentate cu privire la activitatea comisiei de disciplină al IPM, se 

confirmă admiterea de către angajații IPM a unor ilegalități în exercitarea atribuțiilor 

de serviciu. Informațiile sunt următoarele: 

- numărul sesizărilor examinate: 2018 – 14; 2019 – 16; 

- numărul de sesizări clasate:      2018 – 2;   2019 – 0; 

- sancțiuni disciplinare propuse: 2018 – 17; 2019 – 13; 

- sancțiuni aplicate fiecărei categorii  de funcționari publici: 

                                                       2018 - inspector 14; șef inspecție 3 

                                                       2019 - inspector 6; șef inspecție 7. 

Analiza incidentelor de integritate (vezi capitolul II) denotă admiterea manifestărilor 

de corupție de către o serie de agenți publici din cadrul IPM.  

Existența unei culturi a corupției în cadrul entității este alimentată în special de 

implicarea în acte de corupție a agenților publici cu funcție de conducere, fapt ce 

compromite aplicabilitatea acestei politici.  

Se recomandă: 

1) eficientizarea activității comisiei de disciplină al IPM; 

2) adoptarea actelor administrative interne privind stabilirea regulilor de organizare 

a activităților de denunțare a manifestărilor de corupție, de depunere a 

avertizărilor de integritate și de asigurarea a protecției agenților publici; 

3) consolidarea structurii specializate responsabile de investigarea cazurilor de 

implicare a angajaților în manifestări de corupție. 

 

3.8. Asigurarea transparenței în procesul decizional 

Asigurarea accesului la informații de interes public 
 Desfășurarea activității entității publice în mod transparent, responsabil în raport cu 

cetățenii și cu implicarea acestora este asigurată prin crearea posibilităților de participare a 

cetățenilor, a asociațiilor constituite în corespundere cu legea și a altor părți interesate (în 

continuare în acest articol – părți interesate) la procesul decizional din cadrul entității 

publice. Regulile cu privire la procedurile de asigurare a transparenței în procesul 

decizional sunt prevăzute de Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

decizional și de actele normative ale Guvernului. Inclusiv, pct. 15 al HG nr.188/2012 

privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua internet, 
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stabilește expres cerințe minime obligatorii a informației ce urmează fi publicată pe 

paginile oficiale ale autorităților publice în vederea asigurării accesului la informațiile de 

interes public și sporirii transparenței în activitatea instituțională. 

Contrar prevederilor legale, nu a fost instituit un mecanism de cooperare și de 

parteneriat cu societatea prin adoptarea regulilor interne privind procedurile de informare, 

consultare și participare în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, prin întocmirea 

listei generale a părților interesate, precum și prin desemnarea agenților publici 

responsabili de asigurarea transparenței în procesul decizional din entitatea publică. 

Analizând pagina web oficială a IPM (ipm.gov.md), s-a constatat lipsa raportului 

anual privind asigurarea transparenței în procesul decizional din cadrul entității publice. 

La acest capitol, se menționează și Legea nr.982/2000 privind accesul la informație, 

care reglementează: a) raporturile dintre furnizorul de informații și persoana fizică și/sau 

juridică în procesul de asigurare și realizare a dreptului constituțional de acces la 

informație; b) principiile, condițiile, căile și modul de realizare a accesului la informațiile 

oficiale, aflate în posesia furnizorilor de informații; e) obligațiile furnizorilor de informații 

în procesul asigurării accesului la informațiile oficiale; f) modalitatea apărării dreptului de 

acces la informație. 

Așadar, această măsură se realizează prin publicarea de informații oficiale pe pagina 

web a entității publice (sau în alt loc accesibil publicului larg) și oferirea răspunsurilor 

oficiale ca rezultat al solicitărilor de informații și interpelări remise către entitatea publică. 

Contrar art.11 alin. (2), lit. b) și c) din Legea  nr.982/2000, în cadrul entității nu a fost 

aprobat un  Regulament cu privire la drepturile și obligațiile funcționarilor în procesul de 

furnizare a documentelor, informațiilor oficiale. 

Se recomandă: 

1) adoptarea actului departamental cu privire la drepturile și obligațiile agenților 

publici în procesul de furnizare a documentelor, informațiilor oficiale;   

2) desemnarea și instruirea persoanei responsabile pentru efectuarea procedurilor de 

furnizare a informațiilor oficiale. 

 

3.9. Implementarea sistemului de control intern managerial 
Una dintre măsurile eficiente de prevenire a corupției în cadrul entității publice 

reprezintă implementarea conformă a Sistemului de control intern managerial. 

În conformitate cu art.15 din Legea 229/2010 privind controlul financiar public 

intern, managerul entității publice este responsabil de organizarea sistemului de 

management financiar și control în entitatea publică. În acest sens, în conformitate cu art.16 

al aceleiași legi, managerul entității publice, în rezultatul autoevaluării, apreciază 

organizarea sistemului de control intern managerial și emite anual, pentru anul precedent, 

o declarație în acest sens.  

Astfel, în corespundere cu pct. 4 al Ordinului MF nr. 4  din  09.01.2019 cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern 
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managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială, entitatea publică 

efectuează autoevaluarea în scopul determinării funcționalității sistemului control intern 

managerial, aprecierii gradului de conformitate a acestuia cu cadrul normativ în domeniu, 

elaborării Raportului anual privind controlul intern managerial, precum și emiterii 

Declarației de răspundere managerială. 

Un aspect important la acest capitol constituie implementarea managementului 

riscurilor, inclusiv a riscurilor de fraudă și corupție. 

SNCI nr.9 „Managementul riscurilor” din Ordinul MF nr.189/2015 prevede că 

„entitatea publică evaluează expunerea la riscuri, generată de posibile evenimente viitoare 

și determină nivelul acceptabil al riscurilor reziduale. Managerii asigură identificarea, 

înregistrarea, evaluarea, controlul, monitorizarea și raportarea sistematică a riscurilor, 

inclusiv a riscurilor de corupție, prin ținerea unui registru al riscurilor. Fiecare 

subdiviziune structurală autonomă din cadrul entității publice elaborează Registrul 

riscurilor, care ulterior urmează a fi consolidat în Registrul riscurilor entității publice”. 

Articolul 27 din Legea integrității reglementează: 

- managementul riscurilor de corupție este procesul desfășurat în cadrul entității publice 

prin care are loc evaluarea internă a riscurilor de corupție în vederea identificării și 

gestionării riscurilor de corupție aferente activității profesionale.  

- conducătorul entității publice este responsabil de asigurarea managementului riscurilor 

de corupție în contextul implementării standardelor de etică și integritate profesională, în 

condițiile Legii nr.229/2010. 

- procesul de management al riscurilor de corupție în cadrul entității publice se 

documentează într-un registru special. 

Reieșind din normele prenotate, pe pagina web a IPM a fost plasată Politica antifraudă 

și anticorupție a Inspectoratului pentru Protecția Mediului, aprobată prin Ordinului nr.62 

din 02.09.2019 și Declarația de răspundere managerială, din 07.02.2020.  

Potrivit declarației, depuse la data de 31 decembrie 2019, sistemul de control intern 

managerial al IPM a fost apreciat ca fiind unul parțial conform SNCI. 

S-a constatat că în această perioadă de timp IPM nu a asigurat procesul de 

management al riscurilor, inclusiv a celor de corupție, în corespundere cu cerințele stipulate 

la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.189/2015 cu privire la aprobarea Standardelor 

naționale de control intern în sectorul public. 

În acest context, potrivit Listei de inventariere, prezentată la data de 19.03.2020 de 

către IPM, se stabilește că un Registru al riscurilor a fost instituit în anul 2014, prin Ordinul 

IES. Luând în considerare, că Inspectoratul pentru Protecția Mediului, este o altă entitate 

publică în rezultatul reorganizării IES, este necesar de a revizui aceste documente.  

Deși, în Politica antifraudă și anticorupție a IPM, aprobată la 02.09.2019, sunt 

descrise riscuri de fraudă și corupție, specifice domeniului, precum și elemente de 

prevenire a riscurilor, acestea necesită a fi documentate corespunzător în registrul 
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instituțional, precum și stabilite măsuri concrete de intervenție, termene de executare și 

responsabilii. 

În concluzie, răspunderea managerială nu implică doar responsabilitatea pentru buna 

gestiune financiară și performanță la toate nivelele entității publice, ci și obligativitatea 

gestionării riscurilor, inclusiv a celor de fraudă și corupție, care ar trebui să fie un proces 

ciclic și continuu. 

  În caz contrar, riscul producerii și tolerării unor manifestări de corupție, ar putea fi 

unul cu un potențial înalt de materializare. 

Într-o altă ordine de idei, se remarcă că în structura organizatorică a entității este 

constituită subdiviziunea de audit și securitatea internă cu 3 unități. La momentul evaluării, 

activează doar un singur angajat în cadru acestei subdiviziunii, șeful subdiviziunii.  

Luând în considerare restricțiile legale ale activității de audit, se consideră judicios 

crearea a două subdiviziuni separate: serviciu audit și serviciu securitate internă. În acest 

context, se evidențiază prevederile art.27 al Legii privind controlul financiar public intern, 

nr. 229/2010 care statuează expres restricțiile activității de audit intern, precum că :  

„(1) Se interzice imixtiunea în activitatea de audit intern în ceea ce privește definirea 

ariei sale de aplicabilitate, realizarea activității și comunicarea rezultatelor. 

(2) Persoanele care efectuează auditul intern nu au dreptul: 

a) să realizeze sarcini operaționale ale entității publice, precum și alte activități care 

pot constitui obiect al auditului intern; 

b) să dirijeze activitatea personalului entității publice, exceptând cazurile de 

participare a acestuia la realizarea misiunii de audit intern; 

c) să efectueze inspecții (revizii) financiare; 

d) să investigheze fraude; 

e) să utilizeze în scopuri personale informații obținute în cadrul misiunilor de audit 

intern.”. 

Prin urmare, crearea a două subdiviziuni separate derivă din specificul acestor 

activități care trebuie să asigure independența și imparțialitatea în activitate. Atât 

activitatea auditorului intern, cât și activitatea subdiviziunii securității interne este 

imperioasă întru buna funcționare a IPM și a subdiviziunilor sale teritoriale. Necesitatea 

consolidării subdiviziunii de securitate internă rezultă din activitatea complexă și 

vulnerabilă a inspectorilor de mediu, precum și din incidentele de integritate materializate 

prin cauzele penale intentate, din rezultatele negative ale testării integrității profesionale, 

precum și din procedurile disciplinare care au rezultat cu aplicarea sancțiunilor. 

Astfel, se stabilește că aria de activitate în domeniul securității interne este 

incompatibilă cu funcția de audit intern, fapt ce poate periclita independența, 

imparțialitatea și obiectivitatea la evaluarea unor procese operaționale de management al 

riscului, control și guvernanță pe segmentele aferente activității persoanelor supuse 

controlului prin prisma securității interne. 

Se recomandă:  
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1) Implementarea Standardelor Naționale de Control Intern, inclusiv documentarea 

conformă a riscurilor, integrând și riscurilor de fraudă și corupție în  Registrul 

instituțional al riscurilor; 

2) Revizuirea componenței și structurii serviciului audit intern și securitate internă.  

 

3.10. Gestionarea transparentă și responsabilă a patrimoniului public, a 

finanțelor rambursabile și nerambursabile 
În vederea valorificării raționale, eficiente și durabile a resurselor publice, constituite 

ca rezultat al muncii societății prin aportul contribuabililor, precum și a mijloacelor din 

fonduri externe, conducătorul entității publice și agenții publici asigură gestionarea 

alocațiilor bugetare și extrabugetare, administrează patrimoniul public în baza principiilor 

bunei guvernări și garantează transparența achizițiilor publice, implementarea sistemului 

de control intern managerial și organizarea auditului intern în sectorul public.8 

La acest capitol, ne vom referi la segmentul cu privire la prestarea serviciilor contra 

plată de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului. În acest context, se evidențiază 

art.43 alin.(2) al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, 

181/25.07.2014, care stipulează că „Nomenclatorul lucrărilor și serviciilor contra plată 

efectuate și/sau prestate de către autoritățile/instituțiile bugetare și mărimea tarifelor la 

servicii se stabilesc de către Guvern sau, după caz, de către autoritățile administrației 

publice locale, în funcție de bugetul de la care se finanțează autoritatea/instituția 

bugetară”. 

Conform pct.11, sbct.29) din HG nr.548/2018, IPM are dreptul și prestează servicii 

contra plată pentru lucrările efectuate în domeniul protecției mediului și utilizării raționale 

a resurselor naturale persoanelor fizice și juridice, indiferent de forma de proprietate și 

apartenența departamentală ale acestora.  

La moment, calcularea cuantumului tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată 

de către IPM, sunt stipulate în Regulamentul nr.161/20.06.2000 cu privire la mijloacele 

speciale bănești obținute de la prestarea serviciilor contra plată de către Inspectoratul 

Ecologic de Stat și subdiviziunile lui, aprobat de Ministerul Mediului și Amenajării 

Teritoriului. Prevederile acestui act normativ sunt caduce, din următoarele motive: 

- deși, cadrul normativ primar privind finanțele publice stipulează expres despre 

aprobarea de către Guvern a Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor contra plată efectuate 

și/sau prestate,  reglementările în acest sens sunt aprobate de către autoritatea publică 

centrală; 

 
 

 

8 Alin.(1), art.22 al Legii integrităţii nr. 82 din 25.05.2017. Monitorul Oficial al R. Moldova, 229-243/360, 

07.07.2017 
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-   prevederile regulamentului se referă la activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat, 

entitate publică care a fost supusă reorganizării în 2017 și instituită o altă persoană juridică: 

Inspectoratul pentru Protecția Mediului. 

În rezultatul discuțiilor cu reprezentanții IPM, s-a stabilit că proiectul HG cu privire 

la aprobarea Regulamentului cu privire la serviciile prestate de IPM, Metodologia de calcul 

al tarifelor, precum și Nomenclatorului cu privire la tarifele prestate sunt în curs de 

elaborare, fapt confirmat prin anunțul de inițiere a proiectului, publicat pe pagina oficială 

a IPM. 

Cu toate acestea, tergiversarea de peste 2 ani a aprobării actului normativ în acest 

sens duce la o activitate ineficientă a IPM în ceea ce privește aplicarea armonioasă a 

cadrului normativ secundar în corespundere cu legislația primară din acest domeniu.   

Notă: o analiza mai amplă a cadrului normativ privind prestarea serviciilor contra 

plată se regăsește la anexa Raportului de evaluarea a cadrului normativ aferent activității 

IPM. 

Concluzii: Se constată un cadrul normativ deficitar privind prestarea serviciilor 

contra plată a IPM. 

Se recomandă:  

1) Elaborarea cadrului normativ privind prestarea serviciilor contra plată și 

înaintarea Guvernului spre aprobare; 

2) Plasarea actelor normative privind prestarea serviciilor contra plată pe pagina 

web oficială a IPM. 

 

3.11. Respectarea normelor de etică și deontologie 
În vederea instituirii unui climat de încredere și respect reciproc între cetățeni și 

entitatea publică, urmărind scopul creării și menținerii prestigiului, sporirii prestației, 

eliminării birocrației și manifestărilor de corupție din cadrul entității publice, conducătorii 

și agenții publici promovează normele de etică și deontologie în cadrul entității publice și 

informează publicul cu privire la conduita etică și profesională la care cetățenii sunt 

îndreptățiți să se aștepte din partea conducătorului și a agenților publici în realizarea 

activității profesionale9. 

Integritatea presupune comportamentul, realizarea atribuțiilor profesionale și luarea 

deciziilor de către managerii și angajații entității publice în mod etic, cu respectarea 

interesului public și a legislației în vigoare. 

Conform al. 2 art. 23, al Legii 82/2017, pentru consolidarea climatului de integritate 

profesională, conducătorii sunt obligați să instituie și să implementeze norme de etică și 

 
 

 

9 Alin.(1), art.23 al Legii integrităţii nr. 82 din 25.05.2017. Monitorul Oficial al R. Moldova, 229-243/360, 

07.07.2017 
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deontologie ținând cont de specificul activității precum și standardele naționale și 

internaționale în domeniu. 

Luând în considerare că majoritatea personalului IPM sunt funcționari publici, aceștia 

sunt obligați să respecte normele de conduită stabilite prin Legea nr. 25/2008 privind Codul 

de conduită a funcționarului public. Cu referire la cadrul departamental, se menționează 

Politica antifraudă și anticorupție a IPM, aprobată prin Ordinului nr.62 din 02.09.2019. 

SNCI nr.1 „Etica și integritatea”, aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor 

nr.189/2015, obligă entitatea să asigure faptul că angajații cunosc standardele 

corespunzătoare de comportament etic, inclusiv reglementările cu privire la prevenirea 

fraudelor și corupției, raportarea fraudelor și neregularităților, influențelor 

necorespunzătoare precum și altor încălcări. 

Din informațiile prezentate de către IPM în lista de inventarie a măsurilor de 

consolidare a integrității, se stabilește că în perioada 2018-2019 nu au fost organizate 

careva instruiri cu privire la normele de etică și deontologie, cu toate că au fost admise 

multiplele incidente de integritate de către angajații IPM (vezi capitol II). 

La acest capitol necesită de menționat și faptul că în Planul sectorial de acțiuni 

anticorupție în domeniul protecției mediului pentru anii 2018-2020, aprobat prin HG 

nr.1206/2018, a fost inclusă măsura nr.22 „Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu 

privire la efectuarea controlului în domeniul protecției mediului, inclusiv cu reguli de 

conduită pentru inspectorii de mediu”. Deși, termenul stabilit pentru executare a fost 

trimestrul II anul 2019, activitatea este raportată de către IPM ca fiind în derulare. 

Necesită a fi ținută la control și măsura nr.26 „Elaborarea și aprobarea regulilor de 

conduită pentru control și instruirea inspectorilor de mediu privind cadrul normativ în 

domeniul controlului de mediu, inclusiv și sub aspect de integritate profesională” din 

Planul prenotat, termenul de executare fiind trimestrul IV/2020. 

Se recomandă: 

1) Definitivarea şi aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea controlului în 

domeniul protecției mediului, cu includerea obligatorie a regulilor de conduită 

pentru inspectorii de mediu; 

2) Organizarea periodică a instruirilor la acest capitol. 

 

3.12. Respectarea regimului de restricții și limitări în legătură cu încetarea 

mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu și cu migrarea 

agenților publici în sectorul privat (pantuflajul) 
Pentru funcționarea entității publice în interes public și în afara conflictelor de 

interese, persoanele care au ocupat o funcție publică, inclusiv o funcție publică cu statut 

special sau o funcție de demnitate publică, precum și alți subiecți ai declarării averii și 

intereselor personale, care au migrat în sectorul privat, conducătorii entităților publice, 

agenții publici subiecți ai declarării averii și intereselor personale și autoritățile anticorupție 

responsabile urmează să asigure respectarea regimului de restricții și limitări în legătură cu 

încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu, completat, după caz, cu 
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reguli specifice fiecărei categorii de agenți publici, prevăzute în legislația specială care 

reglementează activitatea categoriei respective10.  

Conform prevederilor alin.(2) art. 24 a Legii nr. 82/2017, agenții publici subiecți ai 

declarării averii și intereselor personale sunt obligați să comunice în scris, în termen de 3 

zile lucrătoare, conducătorului entității publice în care activează sau, după caz, Autorității 

Naționale de Integritate despre toate ofertele de muncă pe care intenționează să le accepte 

dacă aceste locuri de muncă pot genera un conflict de interese.  

Totodată, fostul angajat este obligat să întreprindă următoarele măsuri în vederea 

asigurării acestei măsuri : 

a) să evite obținerea beneficiilor neprevăzute de lege sau de contractul individual de 

muncă datorită funcției deținute anterior, inclusiv datorită informațiilor de serviciu obținute 

în exercitarea funcției respective; 

b) să evite, timp de un an, angajarea în organizații comerciale și necomerciale dacă, 

pe parcursul ultimului an de activitate în cadrul entității publice, înainte de încetarea 

mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu, a avut atribuții directe de supraveghere 

și/sau control al acestor organizații; 

c) să evite, timp de un an, încheierea contractelor comerciale cu entitatea publică în 

care a activat pe parcursul ultimului an înainte de încetarea mandatului, a raporturilor de 

muncă sau de serviciu; 

d) să evite, timp de un an, exercitarea atribuțiilor de reprezentare a intereselor 

persoanelor fizice și juridice în fața entității publice în care a activat pe parcursul ultimului 

an înainte de încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu. 

Reieșind din competența și atribuțiile IPM, agenții publici au acces la informația de 

serviciu, dispun de atribuții directe de supraveghere și/sau control și ar putea obține 

beneficii sau încheia raporturi de muncă sau serviciu după eliberare din funcție cu 

încălcarea regimului conflictelor de interese. 

În context, se recomandă asigurarea respectării regimului de restricții și limitări în 

legătură cu încetarea raporturilor de serviciu prin informarea angajaților, în special la 

eliberare,  despre aceste restricții și răspunderea care survine pentru încălcarea normelor 

legale (Art 3136 Cod contravențional „Încălcarea regimului juridic al restricțiilor și 

limitărilor în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu și 

migrarea în sectorul privat al agenților publici (pantuflaj)”). 

 

 

 

 

 
 

 

10 Alin.(1), art.24 al Legii integrităţii nr. 82 din 25.05.2017. Monitorul Oficial al R. Moldova, 229-243/360, 

07.07.2017 
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IV. ANALIZA FACTORILOR DE RISC OPERAȚIONALI 
 

Factorii de risc operaționali sunt factorii care rezultă din procedurile și procesele de 

lucru din cadrul entității publice, inclusiv: procesul decizional netransparent; organizarea 

deficitară a procesului de lucru; lipsa și/sau necunoașterea procedurilor; neaplicarea 

procedurilor; discreția excesivă și autonomie personală a agentului public la luarea 

deciziilor; lipsa/insuficiența mecanismelor de control și supraveghere etc. 

Din varietatea domeniilor de activitate ale IPM, pentru analiză a fost selectat procesul 

de efectuare a controlului ecologic, prezentând cele mai multe exemple din domeniul 

protecției vegetației forestiere, domeniul unde au fost materializate cele mai multe riscuri 

de corupție.  

Analiza detaliată a procesului de lucru permite identificarea factorilor de risc 

operaționali care au stat la baza apariției incidentelor de integritate în acest domeniu 

(multitudinea cazurilor de tăieri ilegale ale arborilor din fondul forestier), precum și 

depistarea altor factori de risc care eventual pot genera riscuri de corupție. 

 

4.1. Procedura de efectuare a controlului ecologic  
 

În conformitate cu Anexa nr. 1 a Legii nr. 131/08.06.2012 privind controlul de stat 

asupra activității de întreprinzător, IPM este autoritatea publică inclusă în lista  organelor 

abilitate cu funcții de control de stat în domeniile: protecția mediului, aerului atmosferic, 

florei, faunei, resurselor forestiere, piscicole, acvatice, solului, utilizarea subsolului și 

resurselor naturale; siguranța ocupațională; supravegherea pieței privind ambalajele și 

deșeurile de ambalaje. 

Astfel, IPM este organul abilitat de a efectua acțiuni de verificare a respectării de către 

persoanele supuse controlului a prevederilor legislației de mediu.  

Controlul ecologic exercitat de către IPM include următoarele tipuri: 

1)  Controlul de stat planificat; 

2)  Controlul de stat inopinat; 

2.1. Controlul inopinat exercitat în temeiul autosesizărilor, petițiilor etc; 

2.2. Controlul inopinat la solicitare sau în procedura de emitere a actului 

permisiv. 

3)  Inspectare ecologică; 

3.1.  Inspectarea persoanelor fizice, persoanelor juridice și autorităților publice locale; 

3.2. Raidurile/raziile (de salubrizare, antibraconaj, combaterea tăierilor ilicite a 

copacilor); 

4)  Alte tipuri de control/inspectări (la indicația ministrului MADRM, inspectări la 

finalizarea anumitor lucrări). 
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1) Controlul de stat planificat 

4.1.1. Planificarea controalelor 

Potrivit Legii nr.131/2012, controlul planificat reprezintă controlul efectuat conform 

planului anual al controalelor, în baza analizei și evaluării conform criteriilor de risc.  

În acest sens, entitatea elaborează planul de control stabilind numărul de controale, 

prioritatea acestora și ordinea în care vor fi controlate în dependență de gradul de risc 

prezentat, resursele umane și tehnologice disponibile.    

Pentru implementarea art.16 alin.(2) al legii menționate, a fost aprobată prin HG nr. 

963/2018, Metodologia privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza 

analizei riscurilor aferent domeniilor de competență Inspectoratului pentru Protecția 

Mediului. Metodologia stabilește criterii de risc generale și specifice în temeiul cărora 

urmează a fi selectate persoanele pasibile controlului efectuat de Inspectorat.  

Mai mult, pct.34 al HG nr.963/2018, instituie obligativitatea aprobării prin ordin al 

șefului Inspectoratului, a Ghidului privind modul de elaborare a planului controalelor 

(consolidat) în urma estimării nivelului de risc și contrapunerii clasamentelor din toate 

domeniile de control, însă, la momentul evaluării, acest Ghid nu a fost aprobat. 

Potrivit portalului public https://controale.gov.md, se stabilește că, numărul 

controalelor planificate pentru anul 2018-2020, reprezintă: 

➢în anul 2018 – 0 controale planificate;  

➢în anul 2019 – 2579 controale planificate; 

➢în anul 2020 – 1524 controale planificate. 

În cadrul analizei procedurii de selectare și includere a agenților economici în Planul 

controalelor pentru anul 2019 și 2020, se constată următoarele deficiențe în activitatea: 

❖ Nepublicarea Planului controalelor pentru anul 2020 pe pagina web oficială a 

instituției, în conformitate cu rigorile normative; 

 Potrivit art.15 alin.(3) al Legii nr.131/2012, până la finele anului de gestiune, organul 

de control aprobă planul controalelor pentru anul următor și îl publică pe pagina sa 

electronică şi în Registrul de stat al controalelor. În acest sens, s-a depistat că în primele 

luni ale anului 2020, Graficul controalelor planificate nu era plasat pe pagina web oficială 

a IPM. Totodată, acest fapt a fost remarcat și în cererile prealabile depuse de agenții 

economici („Cifozap” SRL și „Natanol Priorit” SRL) în rezultatul efectuării controalelor 

planificate de către inspectorii de mediu.  

 Argumentele reprezentanților IPM privind funcționarea deficitară a paginii oficiale a 

IPM, nu poate servi temei pentru nerespectarea legislației în vigoare. În context, se propune 

IPM să asigure transparența informațiilor pe pagina oficială a instituției și accesul la 

informație a părților interesate.  

https://controale.gov.md/
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❖ În Planul controalelor pentru anul 202011, se stabilește că unii agenți economici 

sunt incluși în repetate rânduri.  

De exemplu: 

1) „MÎNĂSCURTĂ ION” Î.I. – se repetă de 3 ori; 

2) „BUCHISTIN” SRL – se repetă de 6 ori; 

3) „PIATRA RARĂ” SRL – se repetă  de 7 ori. 

În rezultatul discuțiilor cu reprezentanții IPM, se stabilește că unul și același agent 

economic este inclus de mai multe ori în Planul controalelor în dependență de domeniul de 

activitate a agentului economic și criteriile de risc identificate. Însă, la efectuarea 

controlului se ia în considerare primul termen indicat în planul controalelor, sumând toate 

componentele de mediu supuse controlului și criteriile de risc identificate la agentul 

economic inclus în plan. 

Prin urmare, această ambiguitate generează incertitudine în ceea ce privește numărul 

controalelor planificate de către IPM și subdiviziunile sale teritoriale și domeniile de 

activitatea supuse controlului planificat, fapt ce vine în contradicție cu art.14 alin.(1) al 

Legii nr.131/2012. Astfel, Legea reglementează expres că unul și același organ de control 

nu este în drept să efectueze controlul planificat mai mult decât o dată într-un an 

calendaristic asupra uneia și aceleiași persoane sau asupra unuia și aceluiași obiect al 

controlului în cazul în care persoana deține mai multe obiecte distincte, amplasate separat 

de sediu și de alte obiecte, cu excepția cazurilor în care se impune o frecvență mai înaltă a 

controalelor conform metodologiei de planificare a controlului în baza criteriilor de risc, 

aplicată domeniului de control în cauză.  

În această ordine de idei, există probabilitatea că conținutul planului controalelor duce 

în eroare părțile interesate și organul de control poate să manipuleze cu perioada/tematica 

efectuării controlului asupra agentului economic. 

În vederea evitării confuziilor privind numărul controalelor planificate și a 

domeniilor de activitate supuse controlului, se propune planificarea activităților în strictă 

conformitate cu cadrul normativ în vigoare.  

❖ Entitatea deține parțial informația relevantă pentru aplicarea obiectivă a 

criteriilor de risc.  

Pentru punctarea fiecărui criteriu de risc după grade/niveluri de intensitate/severitate, 

entitatea la nivel central și respectiv subdiviziuni teritoriale dispun parțial  de datele 

agenților economici privitor la: 

- domeniul de activitate economică – factor important care indică asupra probabilității 

și mărimii prejudiciului; 

 
 

 

11 https://controale.gov.md/ro/grafice-de-control 

https://controale.gov.md/ro/grafice-de-control
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- numărul de angajați care determină mărimea prejudiciului care poate fi cauzat precum 

și dimensiunea unității de producție, dimensiunea operațiunii economice, volumul 

producției și/sau al serviciilor prestate; 

- lipsa sau prezența încălcărilor; 

- perioada în care agentul economic pasibil controlului nu a fost inspectat; 

- perioada de activitate a întreprinderii.  

Insuficiența informațiilor nu permite efectuarea unei clasificări a subiecților 

controlului în funcție de punctajul obținut, gradul de risc și respectiv elaborarea unui 

clasament pentru efectuarea controlului la agenții economici în mod prioritar.  

Neaplicarea/nerespectarea criteriilor de planificare a controalelor generează riscuri 

de corupție și o discreție excesivă a factorilor de decizie de a include/exclude agenții 

economici în/din planul controalelor după criterii politice, interese personale, 

protecționism, etc. 

❖ Nu este respectat art. 15 alin.(5) al Legii nr. 131/2012, referitor la rigorile 

instituite pentru elaborarea planului anual al controalelor, și anume că: 

„[...] Numărul persoanelor incluse în plan se raportează obligatoriu la suma controalelor 

posibile și la durata totală a acestora pe parcursul întregului an, precum și la resursele 

umane și tehnologice disponibile ale organului de control. 

Conform datelor expuse de IPM, pentru anul 2019, entitatea a planificat - 2673 

controale la agenți economici. Pe parcursul anului, subdiviziunile de control au efectuat 

doar 1722 controale planificate, ceia ce reprezintă îndeplinirea planului în mărime de 

numai 64.4%. Conform informației prezentate de către entitate, au fost înregistrate cazuri 

de sancționare a agenților publici cu funcții de conducere pentru nerealizarea controalelor 

planificate.  

❖ Lipsa/fluctuația personalului calificat care să corespundă criteriilor de 

selectare a funcționarilor publici și pregătirii profesionale.  

Se remarcă că, subdiviziunile cu atribuții de control din cadrul aparatului central și 

teritorial sunt suplinite cu personal la numai 66.6%. Probleme grave la acest capitol se 

identifică în subdiviziunile teritoriale, unde funcțiile de inspectori sânt vacante, iar în 

rezultatul concursurilor de angajare se constată lipsa cererilor din partea candidaților sau a 

fost instituit moratoriu de stat pentru ocuparea funcțiilor vacante. Spre exemplu, în unele 

subdiviziuni teritoriale sunt circa 50% și mai mult de funcții vacante: IPM Ștefan Vodă, 

IPM Ialoveni, IPM Șoldănești, IPM Sîngerei, IPM Nisporeni, IPM Florești, IPM Criuleni, 

IPM Cimișlia, IPM Căușeni, IPM Călărași, IPM Găgăuzia. 

Planificarea deficitară a controalelor și includerea unui număr excesiv de agenți 

economici în planul anual al controalelor ar putea genera riscuri de corupție din partea 

conducerii și angajaților subdiviziunilor de control. Cunoscând despre faptul că nu va fi 

posibil efectuarea controalelor, aceștia ar putea solicita „taxe de protecție” de la agenții 

economici pentru „soluționarea problemei” de a nu efectua controalele planificate.    
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De exemplu: 

Din fabula unei cauze penale, se semnalează că un inspector de mediu cu funcție de 

conducere din cadrul unei Inspecții teritoriale, folosind intenționat situația de serviciu, a 

pretins de la pădurar lemne de foc în cantitate de 10 metri steri. În caz contrar, fiind 

amenințat că ar putea iniția diferite controale în privința acestui ocol silvic.  

Astfel, riscul oferirii protecției în schimbul unor avantaje necuvenite are o 

probabilitate înaltă de materializare. 

 

4.1.2. Procedura de realizare a controalelor  

Analiza datelor statistice privitor la controalele efectuate denotă unele divergențe. 

Tabelul nr.3 

Nivelul de realizare a controalelor planificate în anul 2019  

Conform Registrului controalelor de stat Conform Anuarului IPM-2019  

Planificat Realizat Nivelul 

realizării 

Planificat Realizat Nivelul 

realizării 

 

2579 

 

1722 

 

66% 

(cu 857 

mai puțin) 

 

2400 

 

1683 

 

70 % 

(cu 717 

mai puțin) 

Astfel, se constată divergențe de date statistice raportate între IPM și Cancelaria de 

Stat, corespunzător cu 179 controale planificate mau puțin și cu 39 controale planificate 

executate mai puțin. 

Conform datelor Anuarului IPM-2019 cu privire la efectuarea controalelor 

planificate, se constată că unele subdiviziuni teritoriale au admis efectuarea unui număr 

mult mai mic de controale decât au fost planificate (vezi: Tabelul nr.4). 

 Tabelul nr.4  

Nivelul de realizare a controalelor planificate în anul 2019 

în cadrul unor subdiviziuni teritoriale 

Subdiviziuni teritoriale Controale 

planificate conform 

Anuarului 2019  

Controale efectuate 

(din categoria celor 

planificate) 

 

Diferența 

1 2 3 4= 3 - 2 

IPM Chișinău 498 126 372 

IPM Ialoveni 122 20 102 

IPM Orhei 144 67 77 

Total 764 213 551 

Astfel, în trei subdiviziuni teritoriale, cum ar fi: IPM Chișinău, IPM Ialoveni; IPM 

Orhei, având planificate în total 764 controale, au fost efectuate doar 213 controale (27%), 

sau cu 551 de controale mai puțin. 
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Din analiza sancțiunilor disciplinare (anii 2019-2020), se stabilește că au fost aplicate 

sancțiuni sub formă de mustrare: 

- la 2 șefi de Inspecție, pentru că nu au planificat controale în teritoriu; 

- la 4 șefi de Inspecție, pentru neefectuarea controalelor planificate și inopinate la 

agenții economici din teritoriu (sancțiunile respective nu se referă la subdiviziunile 

teritoriale enunțate în Tabelul nr.4). 

În cadrul procedurii controlului planificat se utilizează următoarele acte: 

- Delegația de control; 

- Listele de verificare în domeniile de competență a IPM, aprobate prin Ordinul 

MADRM nr.5 din 14.01.2019, publicat pe pagina web a entităţii și în MO al RM; 

- Proces-verbal de control; 

- Proces-verbal de control suplimentar; 

Conform procedurii de control inopinat, la general, se utilizează: 

- Delegația de control; 

- Nota de motivare; 

- Proces-verbal de control; 

- Proces-verbal de control suplimentar. 

 În mod special, în procedura de control inopinat, efectuat în temeiul art.191 al Legii 

131/2012, se utilizează doar procesul-verbal de control. 

Delegația de control  

 Procedura de control demarează odată cu semnarea delegației de control care, în cazul 

controalelor planificate, se întocmește în baza planului de controale aprobat și înregistrat 

în modul stabilit.  

 Controlul poate fi inițiat în termen de la 5 până la 15 zile lucrătoare, din momentul 

primirii de către persoana supusă controlului a unui exemplar a delegației de control. 

Această regulă nu se aplică în cazul în care există temeiuri pentru efectuarea unui control 

inopinat, când delegația de control se înmânează persoanei la începutul controlului. 

Însă, din analiza cererilor prealabile depuse de agenții economici în urma controalelor 

efectuate de către inspectorii de mediu, se constată că în cazul unui control planificat nu a 

fost respectat termenul legal de expediere a delegației de control, deși a fost emisă în 

termen. Astfel, se stabilesc deficiențe la respectarea termenilor privind prezentarea 

delegațiilor de control în adresa agentului economic, în vederea informării conform 

legislației, despre efectuarea controlului planificat și tematica acestuia. 

Mai mult, în rezultatul analizei unor delegații de control se constată că acestea nu 

conțin toate informațiile obligatorii stabilite de lege. În special, nu sunt indicate 

informațiile care au stat la baza inițierii controlului ca: temeiul legal de inițiere a 

controlului, obiectul controlului, scopul controlului și aspectele ce urmează a fi verificate, 

lista de verificare aplicabilă și actul normativ prin care aceasta este aprobată. 

De exemplu: 
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Urmare a examinării Delegației de control nr.150-DL/DN-19 din 19.12.2019, prin 

care s-a dispus efectuarea unui control inopinat, s-a stabilit că temeiul înscris în delegație 

nu corespunde cerințelor impuse la completarea acestuia. În delegația respectivă, este 

indicat că temeiul efectuării controlului inopinat constituie „solicitarea IPM”. 

Astfel, la indicarea temeiului efectuării controlului inopinat este necesar să fie 

specificată expres prevederea (alineatul, litera) din art.19 din Legea nr.131/2012 și nota 

informativă, cu indicarea datei la care a fost întocmită și numărul de file 

Într-un alt caz, în cadrul unui control inopinat, a fost indicat diferit, în doua acte 

aferente controlului, atât temeiul legal al controlului cât și alte informații. Prin urmare, în 

Delegația de control nr.4 din 12.07.2019 s-a dispus efectuarea controlului inopinat în 

temeiul art.19 alin.(2) din Legea nr.131/2012, iar în Nota de motivare privind inițierea 

procedurii de control de stat la fața locului la RN „Pădurea Domnească” este indicat art.191 

al Legii nr.131/2012. Aceste două neconcordanțe din actele procedurale, au servit ca obiect 

de contestare a delegației de control în fața Consiliului pentru soluționarea disputelor. În 

rezultatul examinării pretențiilor înaintate pe acest caz, Consiliul s-a expus că „într-adevăr 

constată o greșeală de ordin tehnic în Nota de informare art.19/1, dar aceasta nu poate duce 

la nulitatea absolută a Notei de motivare, respectiv a delegației de control și a procesului 

verbal de control”. 

În alt caz, în cadrul unui control planificat, delegația de control a fost întocmită contrar 

prevederilor art.20 alin.(2) lit.d) din Legea nr.131/2012, nefiind indicat numărul planului 

controalelor, data aprobării și locul publicării. Referitor la acest aspect, Consiliul pentru 

soluționarea disputelor al IPM (în continuare - Consiliul) a subliniat că „delegația de 

control are o formă prestabilită și este generată de sistem pe portalul http://rsc.gov.md în 

urma introducerii de către inspector din cadrul organului de control a informațiilor 

referitoare la agentul economic care urmează a fi controlat, iar informațiile referitoare la 

numărul planului controalelor, data delegației și locul publicării se generează automat, 

acest fapt fiind și dovada înregistrării delegației de control în Registru de stat al 

controalelor.” 

Astfel, se stabilește că numărul planului controalelor, data delegației și locul 

publicării se generează automat de sistem, în rezultatul introducerii informației de către 

inspectorii de mediu. Conformitatea delegației de control este strict dependentă de 

corectitudinea introducerii datelor despre agentul economic și profesionalismul 

inspectorului de mediu. 

 Controlul se desfășoară doar în baza și în limitele listei de verificare aplicabile 

pentru domeniul, tipul și obiectul de control în cauză.  

Listele de verificare au fost aprobate prin Ordinul MARDM nr.5 din 14.01.2019 cu 

privire la aprobarea Listelor de verificare în domeniile de competență ale Inspectoratului 

http://rsc.gov.md/
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pentru Protecția Mediului (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 49-58 art. 

329 din 15.02.2019). Totodată, se regăsesc publicate doar pe pagina web a MADRM 12. 

Referitor la Listele de verificare, potrivit unui Raport de audit al IPM din 2019, se 

consemnează că: „După analiza proceselor verbale de control planificat s-a constatat că, în 

cadrul inspecției, la efectuarea controalelor planificate asupra activității de întreprinzător, 

listele de verificare la compartimentele protecția mediului aprobate prin Ordinul MADRM 

nr.5 din 14.14.2019, nu sunt completate în modul stabilit, nu se aduc la cunoștință 

persoanelor supuse controlului și nu se anexează la procesul-verbal de control întocmit, 

fapt care reprezintă încălcarea prevederilor art. 51 alin.(2) și 28 alin.(2) lit. e) ale Legii nr. 

131/2012.” 

Așadar, nerespectarea condițiilor obligatorii pentru inițierea controalelor poate 

genera riscul abuzului/depășirii atribuțiilor de serviciu de către inspectori în cadrul 

procesului de control și de documentare a rezultatelor.  

Conform procedurii stabilite, inspectorul are dreptul să înceapă controlul doar în cazul 

când sunt întrunite cumulativ mai multe condiții ca:   

a) prezentarea legitimației; 

b) înmânarea exemplarului delegației de control; 

c) existența probelor care demonstrează prezența unuia sau mai multor temeiuri dintre 

cele specificate la art.19, în cazul controalelor inopinate; 

d) expirarea termenului minim de notificare specificat la art.18, în cazul controalelor 

planificate; 

f) înregistrarea delegației de control în Registrul de stat al controalelor. 

Controlul intern desfășurat denotă faptul că condițiile menționate se respectă parțial. 

Conform materialelor din dosarele de control se constată cazuri de lipsă a înmânării 

exemplarului delegației de control contra semnătură, de prezentare a probelor care 

demonstrează prezența temeiurilor de inițiere a controalelor inopinate, precum și inițierea 

controalelor planificate până la expirarea termenului minim de notificare.  

Reieșind din prevederile legale, se stabilește că nerespectarea condițiilor cumulative 

pentru inițierea controlului generează riscul inițierii unor controale abuzive de către 

inspectorii de control. În cazul contestării acestora de către agenții economici, persistă 

riscul major de anulare a rezultatelor controlului de către instanța de judecată.   

O altă condiție obligatorie la inițierea controlului este delegarea a cel puțin doi 

inspectori pentru efectuarea controlului. Deficitul de personal din cadrul subdiviziunilor de 

control contribuie la nerespectarea normelor date și în multe cazuri se admite delegarea la 

control a unui inspector. De exemplu: în cadrul IPM Basarabeasca și IPM Dubăsari a 

activat/activează doar un singur inspector de mediu.  Fapt ce generează o disfuncționalitate 

 
 

 

12 http://madrm.gov.md/ro/content/ordin-madrm-nr-5-din-14012019-cu-privire-la-aprobarea-listelor-de-verificare-

%C3%AEn-domeniile-de 

http://madrm.gov.md/ro/content/ordin-madrm-nr-5-din-14012019-cu-privire-la-aprobarea-listelor-de-verificare-%C3%AEn-domeniile-de
http://madrm.gov.md/ro/content/ordin-madrm-nr-5-din-14012019-cu-privire-la-aprobarea-listelor-de-verificare-%C3%AEn-domeniile-de
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a procedurii de control, precum și neasigurarea unui control obiectiv și calitativ. 

Efectuarea controlului de un singur inspector este o încălcare a prevederilor legale care 

favorizează condițiile pentru admiterea unor influențe necorespunzătoare și lipsa reflectării 

tuturor încălcărilor stabilite în cadrul controlului. 

În altă ordine de idei, se evidențiază că desemnarea inspectorilor urmează a fi 

efectuată cu respectarea regimului juridic al conflictului de interese în raport cu persoana 

care urmează a fi supusă controlului. Se menționează repetat că riscul nedeclarării 

conflictului de interese în cadrul IPM are o probabilitate înaltă de materializare (vezi 

capitolul II). 

În cele mai multe cazuri admiterea acestor încălcări în activitatea de control 

generează riscul corupției pasive/active, abuzul/depășirea atribuțiilor de serviciu.    

 

2) Controlul de stat inopinat 

 Controlul inopinat se realizează în condițiile art.19 din Legea 131/2012. Orice control 

efectuat în afara graficului de control este un control inopinat. Pentru controalele inopinate, 

organele de control sunt obligate să includă datele în Registrul de stat al controalelor, 

inclusiv informația ce vizează denumirea (numele) persoanei și obiectului supuse 

controlului și punctajul curent de risc atribuit; numărul, data și ora emiterii delegației de 

control; durata controlului; scopul și aspectele care urmează să fie supuse controlului, cel 

târziu la momentul începerii controlului. 

 Potrivit Dispoziției IPM nr.03-d/18.01.2019 cu privire la reglementarea unor aspecte 

procedurale privind exercitarea controlului de stat, se stabilește că controalele inopinate 

se divizează în două activități specifice: 

1) Controlul inopinat exercitat în temeiul autosesizărilor, petițiilor etc; 

2) Controlul inopinat la solicitare sau în procedura de emitere a actului permisiv. 

Controalele inopinate desfășurate în baza autosesizării IPM, petițiilor parvenite de la 

persoane fizice/juridice, demersurilor parvenite de la autorități publice, organele 

procuraturii, MAI sunt întemeiate conform art. 19 alin.(21) al Legii nr.131/2012, și anume 

se stabilește că:  (21) Plângerile și petițiile, inclusiv sesizările sau solicitările organelor de 

drept sau ale altor organe de stat, pot constitui temei pentru un control inopinat doar în 

condițiile respectării prevederilor alin.(1) și (2) și doar dacă circumstanțele sau 

informațiile pe care acestea le conțin, fiind analizate în baza evaluării riscurilor, indică în 

mod rezonabil asupra unei posibile încălcări care în mod iminent provoacă prejudicii și 

dacă aceste circumstanțe și informații sunt probate în vreun fel”. 

Controale inopinate la solicitare se efectuează în temeiul art.19 alin.(1) lit.5) al Legii 

nr.131/2012, ce statuează că: „Organul de control poate decide efectuarea a controalelor 

inopinate asupra unei persoane, în baza evaluării riscurilor, precum și poate emite 

inspectorului delegație de control, doar în cazul: solicitării directe din partea persoanei 

care urmează a fi supusă controlului de a fi inițiat controlul.”.  
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Controale inopinate pentru eliberarea actelor permisive se efectuează în temeiul art. 

191 al Legii nr.131/2012, și anume se stabilește că: „Controlul în cadrul procedurii de 

eliberare a actului permisiv și/sau licenței se inițiază la solicitare”. Controlul în cadrul 

procedurii de eliberare a actului permisiv și/sau licenței se inițiază în urma solicitării pentru 

actele respective în cel mult 5 zile de la primirea solicitării de către organul emitent al 

actului permisiv/licenței și nu necesită întocmirea delegației de control în acest sens.  

Referitor la controalele inopinate la solicitare și pentru eliberarea actelor permisive 

se constată unele neclarități în ceea ce privește efectuarea controalelor inopinate la 

solicitare, în baza cărora se eliberează actele permisive. Aceste două tipuri de controale 

inopinate sunt tangențial aplicate în cadrul aceleiași proceduri, denaturând scopul și rigorile 

legislației. În mare parte, aceste proceduri defectuoase sunt aplicate la eliberarea actelor 

permisive pentru tăierea arborilor din fond forestier.  

De exemplu: 

Din analiza Delegației de control nr.28-DL/GL-19 din 18.07.2019 și Procesul-verbal 

de control nr.05. PV-I/GL19 din 19.07.2019 se stabilesc următoarele: 

IPM Glodeni a efectuat un control inopinat, în urma demersului parvenit de la ÎS 

Întreprinderea Silvică privind coordonarea tăierilor principale (tăieri igienice rase).  

 
- Temeiul controlului inopinat îl constituie, potrivit delegației – Legea nr. 1515/93 și art.19 

alin.(2) din Legea nr.131/2012; potrivit Procesului-verbal de control – conform demersului 

ÎS ÎS xxxxxx nr.74 din 74 din 18.07.2019 privind coordonarea tăierilor principale (tăieri 
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igienice rase). În acest context, se remarcă indicarea confuză și diferită a temeiului 

efectuării controlului. Art.19 alin.(2) din Legea nr.131/2012, instituie că „Controalele 

inopinate nu pot fi desfășurate în baza informațiilor neverificate şi/sau provenite dintr-o 

sursă anonimă.”, fapt ce induce în eroare temeiul acestui control, iar potrivit procesului-

verbal se poate deduce că se efectuează doar un control inopinat, nefiind indicat expres 

prevederea aplicabilă din Legea nr.131/2012. 

 Astfel, la examinarea temeiului indicat în actele aferente controlului respectiv se 

determină o completarea eronată, diferită și neclară. 

Referitor la scopul controlului „solicitarea de a coordona tăierile principale”, la fel, 

este incert, deoarece potrivit legislației ce reglementează organizarea și funcționarea IPM, 

nu se regăsește atribuția de coordonare a tăierilor de către IPM. Aceasta atribuție, derivă 

din activitatea Inspecției ecologice, instituție care a fost reorganizată în IPM, și care avea 

rolul de a efectua coordonările și elibera actele permisive pentru tăierile din fondul 

forestier.  

 Astfel, se stabilește că scopul/temeiul controlului inopinat de a efectua „la solicitare 

control” este prevăzut de legislație (art.19 alin.(1) lit.5) și la art.191 alin.(1)  ale Legii 

nr.131/2012), însă, ce vizează atribuția IPM „de a coordona tăierile”, nu este reglementat.  

 Din practica analizată, rezultă clar că aceste procese-verbale de control inopinat, sunt 

acte premergătoare solicitării eliberării autorizațiilor de tăieri din fond forestier. Solicitarea 

coordonărilor de tăieri de către întreprinderile silvice care au ca rezultat obținerea actelor 

permisive, nu se încadrează în limitele legislației privind controlul de stat, care stipulează 

expres că „În cazul controlului în cadrul procedurii de eliberare a actului permisiv, se 

inițiază în urma solicitării pentru actele respective în cel mult 5 zile de la primirea 

solicitării de către organul emitent al actului permisiv” (art.191 alin.(4) al Legii 

nr.131/2012). Așadar, în cazul respectiv, Agenția de Mediu este organul responsabil de a 

solicita efectuarea controlului pentru eliberarea actele permisive. 

 Din analiza scopului și specificului fiecărui tip de control (la solicitare și pentru 

eliberarea actului permisiv), se evidențiază că fiecare tip de control conține temeiurile și 

condițiile sale specifice la efectuarea controlului, prevăzute expres în Legea nr.131/2012, 

însă în cazurile respective, scopul controlului și rezultatul final este denaturat. Astfel, 

temeiul controlului este în baza unei solicitări, iar finalitatea scontată este eliberarea actului 

permisiv. 

 În concluzie, practica utilizată de către entitățile publice (IPM și subdiviziunile sale 

teritoriale, Întreprinderile silvice, Agenția de Mediu) la efectuarea controlului pentru 

eliberarea autorizațiilor de tăieri din fond forestier nu corespunde cu actele primare ce 

reglementează acest domeniu. Aceste entități aplică discreționar și neuniform prevederile 

actului  normativ secundar (HG nr.27/2004) care sunt în desuetudine și vin în contradicție. 

Aceste practicii vicioase pot duce la mușamalizarea controalelor și la generarea actelor 

de fraudă și corupție în domeniul fondului forestier.   
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Potrivit art.311 al Legii nr.131/2012, conducătorul organului de control sau al 

organului ierarhic superior va dispune periodic, dar nu mai rar de o dată în semestru, 

verificarea legalității, oportunității și motivării acțiunilor de control inopinat efectuate de 

inspectorii din cadrul organului de control în cauză. 

La verificarea implementării acestui articol de către IPM, s-a stabilit că nu se 

realizează o supraveghere internă a legalității controlului efectuat și nici nu a fost raportat 

sau solicitat asistența autorității de supraveghere a controalelor în vederea unei 

supravegheri interne mai eficiente. 

Astfel, lipsa executării reglementărilor prenotate și stabilirii unui mecanism clar de 

supraveghere internă a legalității controlului din partea conducătorilor entității, duce la 

minimalizarea eficienții activității organului de control prin apariția discreților periculoase 

a agentului public de a dezvolta și perpetua reguli procedurale convenabile propriilor sale 

interese, contrare interesului public. Pe de altă parte, instituirea și aplicarea procedurii 

administrative de supraveghere internă a legalității controlului efectuat, poate fi ca o 

măsură preventivă de evitare a abuzurilor la efectuarea controalelor și de a îmbunătăți 

mecanismul de efectuare a controalelor ecologice. 

 

3) Inspectare ecologică 

La examinarea tipologiilor de control ecologic, se stabilește că IPM desfășoară și 

inspectări ecologice.  

Potrivit Anuarului IPM – 2019, 60 la sută din controalele efectuate sunt 

inspectări/razii, proceduri de control care nu cad sub incidența Legii nr.131/2012 și care 

nu presupun întrunirea obligatorie a anumitor cerințe la inițierea (delegație de control, 

înregistrarea ÎN RSC) și derularea controlului.   

Figura nr.2 
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În anul 2019, în cadrul inspectărilor ecologice au fost întocmite 5 546 acte de 

inspectare13.  

Conform procedurii stabilite, inspectările ecologice necesită a fi efectuate în privința 

altor categorii de subiecți, care nu cad sub incidența Legii 131/2012, inclusiv autorități ale 

administrației publice locale, persoane fizice și persoane juridice care nu exercită 

activitatea de antreprenoriat. 

Totodată, se menționează că în procedura de inspectare ecologică, se includ raziile 

(de salubrizare; antibraconaj și razii de combatere a tăierilor ilicite) și inspectările pe teren 

(pentru eliberarea diferitor autorizații de către alte autorități emitente).  

Procedura de inițiere a inspectărilor în privința persoanelor fizice, primăriilor, 

persoanelor juridice care nu practică activitate de antreprenoriat, nu presupune perfectarea 

anumitor acte procesuale, cum ar fi în procedura controalelor planificate și inopinate 

(delegația de control). Astfel, în baza cererilor, plângerilor, sesizărilor depuse, inclusiv la 

liniile telefonice verde și anticorupție, se inițiază examinarea imediată sau într-un termen 

rezonabil, a petițiilor.  

Petițiile se examinează conform rigorilor Codului administrativ a Republicii 

Moldova. La inițierea examinării petițiilor se ia în considerare preponderent specificul 

încălcărilor, complexitate și impact asupra mediului.  

Efectuarea raziilor, derivă din prevederile pct.10 subpct.4) lit.m) al Regulamentului 

cu privire la organizarea și funcționarea IPM, anexa nr.1 la HG nr.548/2018, și anume: „4) 

În domeniul protecției florei, faunei și ariilor naturale protejate: m)  în contextul 

supravegherii proprietății publice și a altor valori ocrotite de legislație, efectuează 

controale inopinate, în modul și limita prevăzută de lege, în vederea depistării și 

contracarării cazurilor de braconaj, tăierilor ilicite a vegetației forestiere și vegetației din 

afara fondului forestier, transportare a resurselor naturale fără acte de proveniență și 

comercializare a acestora;”. 

Astfel, examinând funcția citată mai sus, care este atribuită IPM, la fel, se determină 

o confuzie între controalele inopinate instituite în Legea nr.131/2012 și raziile propriu-zise. 

Aceste inspectări inopinate „ad-hoc” sau patrulări ecologice în teritoriu, au scopul de 

prevenție și contracarare a încălcărilor de mediu, acțiuni ce duc la descurajarea persoanelor 

la comiterea actelor ilegale ce afectează mediu înconjurător.  

În cazul raziilor, verificările se inițiază în baza unei Dispoziții cu privire la delegarea 

la control, emise de conducătorul IPM sau conducătorul subdiviziunii teritoriale, într-un 

regim special și secret, cunoscând un număr limitat de persoane.  

Dispoziția respectivă, cuprinde expres: 

1. Instituirea grupului operativ de control (numele și funcția); 

 
 

 

13 Anuarul IPM-2019 „Protecția mediului în republica Moldova”, Chișinău, 2020 
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2. Termenul efectuării controlului; 

3. Se stabilește mijlocul de transport; 

4. Se indică expres obligația inspectorilor de mediu de a perfecta, la încheierea 

controlului, un Raport privind numărul de ore lucrate și activitățile realizate pe parcursul 

acestora, semnat de fiecare angajat. 

Nu se exclude rolul și impactul acestor tipuri de controale ecologice asupra protecției 

mediului înconjurător, însă lipsa clară a reglementărilor primare privind tipurile de control 

efectuat de către IPM, generează incertitudine. În cazul în care ar fi instituite reguli 

secundare clare ce derivă dintr-un cadrul superior în care ar fi stipulate expres toate tipurile 

de control ecologic și scopul acestora, ar putea fi evitate comiterea abuzurilor de către 

agenții constatatori prin manipularea cu actele procesuale de control (vezi: Analiza 

detaliată la anexa Raportului de evaluare a cadrului normativ aferent activității IPM)). 

Referitor la inspectările cu privire la eliberarea autorizațiilor de către alte autorități 

emitente, se reiterează incertitudinea în diferențierea procedurii de efectuare a controalelor 

inopinate și a inspectărilor pentru eliberarea actelor permisive, în special pentru autorizația 

de tăieri din fond forestier.  

 La examinarea practicii efectuării controalelor ecologice pentru eliberarea 

autorizațiilor de tăieri se stabilește că, în mare parte, predomină actele de inspectare. 

Luând în considerare aria de subiecți care cade sub incidența inspectărilor, este incertă 

activitatea inspectorilor de mediu în ceea ce privește întocmirea actelor de inspectare la 

întreprinderile silvice, care sunt calificate ca persoane juridice care practică activitatea de 

antreprenoriat. În acest context, se menționează că Legea nr.131/2012 este actul primar 

care consolidează cadrului juridic şi instituțional în domeniul efectuării controlului de stat 

asupra activității de întreprinzător și care prevede expres efectuarea controalelor inopinate 

la persoanele juridice care practică activitatea de întreprinzător, precum și mecanismul de 

efectuare a controalelor pentru eliberarea actelor permisive. 

Așadar, efectuarea actelor de inspectare în vederea eliberării actului permisiv, la 

solicitarea întreprinderilor silvice vine în contradicție cu Legea nr.131/2012 și cu   pct.2 al 

Ordinului șefului IPM nr.59 din 21.11.2018, care prevede expres că: „Subdiviziunile 

Inspectoratului cu atribuții de control vor utiliza formularul Actului de inspectare în cadrul 

activităților de control asupra subiecților care nu cad sub incidența Legii nr.131 din 

08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător”. 

Totodată, aceste acțiuni neconforme ale inspectorilor de mediu, pot fi calificate ca 

atribuții excesive, care admit derogări de la rigorile Legii nr.131/2012, pentru eludarea 

condițiilor inițierii și efectuării controlului de stat impus de lege, precum și a asigurării 

transparenţei.  

Un alt aspect neclar, la întocmirea actelor de inspectare și a proceselor-verbale de 

control pentru eliberarea autorizațiilor de tăieri, constituie poziția „solicitantul efectuării 

controlului ecologic pentru eliberarea actului permisiv”.  După cum s-a menționat mai sus, 

potrivit Legii nr.131/2012, solicitantul efectuării controlului este autoritatea emitentă a 
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actului permisiv, adică în cazul eliberării autorizației pentru tăieri este Agenția de Mediu. 

Astfel, potrivit art.26 alin.(5) din Lege, în procesul de examinare a cererilor pentru anumite 

categorii de tăieri, autoritatea emitentă solicită IPM să se deplaseze la locul în care se 

planifică tăierile de vegetație forestieră şi să verifice informațiile expuse în cerere şi în 

documentele anexate, întocmind un act de control care se anexează la cererea solicitantului.  

Din analiza actelor primare, rezultă cert că actul de control pentru eliberarea actului 

permisiv se efectuează de către IPM la solicitarea Agenției de Mediu. Cu toate aceste, se 

observă eludare actelor primare, prin aplicarea prevederilor Regulamentului cu privire la 

autorizarea tăierilor în fondul forestier și vegetația forestieră din afara fondului forestier, 

aprobat prin HG nr.27/2004, care prevede o altă procedură pentru eliberarea autorizației de 

către Agenția de Mediu, și anume că beneficiarii trebuie să prezinte cererea de autorizare, 

actul inspectării întocmit de agențiile sau inspecțiile ecologice, documentele de amenajare 

a vegetației forestiere.  

În acest sens, beneficiarii fondului forestier solicită inspectorilor de mediu să 

inspecteze vegetația forestieră în vederea coordonării tăierile viitoare pentru a fi autorizate. 

Această procedură se finalizează cu un Act de inspectare. Ulterior, beneficiarul depunând 

setul de documente la Agenția de Mediu. 

Se menționează că HG nr.27/2004, în vigoare, vine în contradicție cu actele primare 

prenotate supra, prevederile căreia distorsionează în mod evident procedura de efectuare a 

controlului pentru eliberarea actului permisiv. 

Referitor la acest aspect, o analiză mai amplă, s-a efectuat în cadrul evaluării 

integrității instituționale la Agenția de Mediu, în special procedura de eliberarea a 

autorizațiilor pentru tăieri. 

Expunem unele constatări din acest Raport: 

„Examinând practica vizată prin prisma documentației anexate la cererile depuse, 

se constată că contrar prevederilor art.4 alin.(21) al Legii nr.160/2011 și art.26 alin.(5) 

Legii nr.239/2007, în circa 95%, procesul verbal de control/actul de inspectare a fost 

întocmit de către IPM urmare a solicitărilor directe depuse de către solicitanții actului 

permisiv...” 

De reținut că în perioada anului 2019 - 6 luni 2020, Agenția de Mediu a depus doar 

22 solicitări privind efectuarea controlului/inspectării în cadrul procedurii de eliberare a 

actului permisiv.  

În majoritatea cazurilor, solicitanții actului permisiv anexau actul de control al IPM 

la etapa de depunere a cererilor. 

În contextul dat, de menţionat că practica de solicitare a controlului/inspectării şi 

depunere a actului de control de către solicitantul actului permisiv derivă din pct.12 și 24 

al HG nr.27/2004 care prevede că „pentru autorizarea tăierilor din fondul forestier, 

inclusiv din perdelele forestiere din zonele de protecție a apelor râurilor și bazinelor de 

apă, beneficiarii trebuie să prezinte actul inspectării întocmit de agențiile sau inspecțiile 

ecologice”. 
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 Prin urmare normele pct.12 și 24 al HG nr.27/2004 sunt în conflict cu prevederile 

art.26 alin.(4) lit.a) și e) și alin. (5) al Legii 239/2007, fapt care oferă posibilitatea alegerii 

normei favorabile.  

 De menționat că conflictul de norme este un impediment în aplicarea corectă a 

prevederilor normative și creează premise pentru alegerea subiectivă și abuzivă a normei 

„convenabile” care se va aplica într-o situație concretă.  

Complementar, de menționat că deși actul normativ secundar ar trebuie să fie corelat 

cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de același nivel cu care se află în 

conexiune, în cazul dat cadrul secundar depășește limitele cadrului normativ primar. Acest 

fapt, poate genera materializarea unor riscuri de corupție, inclusiv înrădăcinarea unor 

practici vicioase. 

În urma discuțiilor cu reprezentanții IPM referitor la efectuarea controalelor la 

solicitarea întreprinderilor silvice, în vederea pregătirii și depunerii la Agenția de Mediu 

întregului pachet de documente necesare eliberării actului permis, s-a comunicat că această 

procedură aplicată facilitează activitatea inspectorilor de mediu, deoarece inspectorii din 

timp își planifică verificarea/coordonarea tăierilor planificate din fond forestier. Luând în 

considerare că în unele Inspecții teritoriale activează un număr insuficient de inspectori de 

mediu, există riscul ca să nu fie respectați termenii legali de a răspunde la solicitarea 

Agenției de Mediu, din cauza volumului prea mare de lucru și termeni restrânși, totodată, 

ar fi afectată obiectivitatea și calitatea efectuării controalelor.  

Totuși, acest aspect nu justifică încălcarea procedurii. De aceea, necesită a fi 

examinate problemele date de comun cu alte autorități de resort şi de întreprins măsuri 

concrete în vederea înlăturării/diminuării riscurilor de corupție la acest capitol. 

În altă ordine de idei, se menționează că efectuarea inspectărilor ecologice la 

solicitarea altor entități sunt contra plată, inclusiv în cazul eliberării autorizațiilor pentru 

tăieri de regenerare și sanitare se percepe taxa de 327 lei. Tarifele se aplică în conformitate 

cu Regulamentul cu privire la mijloacele speciale bănești obținute de la prestarea serviciilor 

contra plată, aprobat prin Ordinul ministrului mediului din 20.06.2000.  

Totodată, practica de percepere a unor taxe contravine prevederilor art. 191 alin.(5) 

din Legea nr.131/2012, care reglementează că ,,toate cheltuielile aferente controlului în 

cadrul procedurii de eliberare a actului permisiv și/sau licenței vor fi incluse în plata pentru 

actul în cauză [...]”. 

În concluzie, se stabilește că inspectorii de mediu, în mare parte, activează în baza 

instrucțiunilor anterioare privind efectuarea controlului pentru eliberarea actului permis, în 

vigoare până la reforma instituțională14, iar alte reglementări ajustate la noile modificări nu 

au fost aprobate. În acest sens, se constată că procedurile de inspectare și control la 

 
 

 

14 Ordinul ministrului mediului nr. 98 din 19.07.2016 și Dispoziția șefului Inspectoratului ecologic de stat nr.14-d 

din 22.07.2016. 
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eliberarea unor acte permisive sunt defectuoase și neuniforme, fapt ce generează presiuni 

și confuzie asupra solicitantului de act permisiv, dar și admiterea riscurilor de corupție în 

relațiile dintre inspectorii de mediu și angajații silvici, dintre Agenția de Mediu și 

solicitantul actului permisiv.  

Mai mult, se remarcă că lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative constituie 

repere favorabile la generarea riscurilor de corupție, cum ar fi: abuzul de serviciu, depășirea 

atribuțiilor de serviciu, favoritismul (protecționismul), corupere activă, luare de mită, fals 

în acte publice.  

  Se recomandă, în vederea eliminării practicii neconforme și distorsionate la 

efectuarea controlului ecologic pentru eliberarea actelor permisive, să fie revizuit cadrul 

normativ și aprobate instrucțiuni/reguli uniforme, coerente și conforme legislației primare, 

pentru organizarea și desfășurarea activității inspectorilor de mediu.  

 

4) Alte tipuri de controale 

- Controale suplimentare (repetate) 

Prin prisma legislației privind controlul de stat și a informațiilor privind controalele 

repetate efectuate de inspectorii de mediu,  se remarcă unele deficiențe și, anume, lipsa 

verificării ulterioare de către inspectorii de mediu a executării prescripțiilor înaintate în 

rezultatul efectuării controlului de stat propriu-zis. 

Potrivit art.29 alin.(9) al Legii nr.131/2012, organul de control care a emis prescripția 

ca urmare a ultimului control planificat „poate efectua o verificare suplimentară dacă 

persoana care a primit prescripția nu a prezentat în termenul stabilit confirmările de 

rigoare privind executarea prescripției sau confirmările prezentate sunt insuficiente 

pentru a stabili în mod rezonabil înlăturarea încălcărilor”. 

Astfel, potrivit legislației, organele de control pot verifica suplimentar îndeplinirea 

prescripțiilor înaintate în rezultatul controalelor planificate. În acest context, o lacună 

normativă se observă în cazul efectuării controalelor inopinate şi a inspectărilor, care la fel, 

emit prescripții în rezultatul efectuării controlului, dar o procedură clară de evidență a 

îndeplinirii prescripțiilor nu există. 

Analizând norma legislativă citată mai sus, se stabilește că formularea este ambiguă, 

prin utilizarea sintagmei „poate efectua o verificare”. Acest fapt, nu obligă expres 

inspectorii de mediu să efectueze controlul repetat. Sintagma „poate efectua o verificare” 

redă conținutului normei un caracter relativ, care acordă agenților publici un drept 

discreționar în vederea interpretării normei date.  
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Potrivit informațiilor din Anuarul IPM-201915, se evidențiază că din  numărul total de 

circa 4 387 de controale de stat (planificate și inopinate) au fost efectuate 110 de controale 

repetate. 

 Însă, luând în considerare gravitatea unor încălcări asupra mediului, se consideră 

necesar de a institui reglementări exprese și obligatorii în vederea verificării și 

monitorizării îndeplinirii corespunzătoare a prescripțiilor. Lipsa verificării prescripțiilor 

poate duce la comiterea în continuare a încălcărilor depistate și la diminuarea eficienței și 

eficacității controlului, în general. 

Studiu de caz: O cerere prealabilă depusă împotriva procesului-verbal de control 

inopinat nr.23 PV/C-19 din 08.02.2019, în care agentul economic contestă lipsa emiterii 

unei delegații de control și a notei de motivare. 

În rezultatul examinării actelor aferente, Consiliul pentru Soluționarea Disputelor  

a juns la concluzia că, procesul-verbal de control inopinat suplimentar nr.23-PV/C-19 

a fost emis ca rezultat al unui control repetat (suplimentar) efectuat în temeiul actelor 

anterioare în privința acestui agent economic și nu constituie un control inopinat separat 

în sensul prevederilor art.19 al Legii nr.131/2012. 

Tototadă, se constată că organul de control a efectuat mai multe controale 

suplimentare pentru verificarea prescripțiilor dispuse în 2 (două) actele de control din 

2017. 

Analizând cererea prealabilă depusă împotriva procesului-verbal de control 

inopinat nr.23 PV/C-19 din 08.02.2019 și Decizia Consiliului pentru soluționarea 

disputelor ale IPM în coroborare cu  prevederea menționată mai sus, se stabilește că 

legislația nu prevede un număr expres  (de exemplu: 1, 2 sau mai multe) de efectuare a 

controalelor repetate și nici un termen de prescripție a actului de control (6 sau 12 luni), 

în baza căruia inspectorii de mediu au dreptul să efectueze controale inopinate repetate 

de mai multe ori în baza unui proces-verbal de control.  

 Astfel, nu este clară procedura de efectuare a controlului repetat, și anume:  

- numărul admisibil de efectuare a controalelor repetate; 

- acțiunile care trebuie să le întreprindă inspectorii de mediu la prima verificare și care sunt 

acțiunile ulterioare ale acestora, în cazul depistării nerealizării prescripțiilor înaintate; 

- termenul de prescripție a unui act de control, în baza căruia este posibil să fie efectuat 

control inopinat repetat. 

 Într-o altă ordine de idei, potrivit prevederii menționat mai sus (art.29 alin.(9) al Legii 

nr.131/2012), se stipulează că verificarea executării prescripției este conexă cu actele de 

control în cadrul căruia a fost emisă prescripția și nu necesită emiterea unei delegaţii de 

control suplimentare. Verificarea executării prescripţiei se efectuează de către inspectorii 

 
 

 

15  Anuarul IPM-2019 „Protecția mediului în republica Moldova”, Chișinău, 2020 
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care au semnat anterior procesul-verbal de control, şi doar în privința aspectelor menționate 

în prescripție. 

  Pe de o parte, există riscul ca inspectorii de mediu, în baza unui act de control, să 

efectueze controale repetate (care nu necesită prezentarea actelor premergătoare 

controlului) în vederea „verificării prescripțiilor nerealizate” pe parcursul mai multor ani 

de zile.  

 Pe de altă parte, aceste deficiențe legislative pot genera comiterea unor abuzuri din 

partea inspectorilor de mediu, inclusiv riscul promovării anumitor interese de grup.  

 În concluzie, se stabilește lipsa instituirii unui mecanism de monitorizare și evidență 

a prescripțiilor. 

 În context, se recomandă instituirea reglementărilor interne privind mecanismul 

efectuării  controalelor repetate și instruirea inspectorilor de mediu în acest sens.  

 

- Controale efectuate la indicația MADRM   

 În anul 2020, în baza ordinului ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului a fost constituit un grup de lucru format din reprezentanții MADRM, IPM, 

Agenției „Moldsilva”, ofițerii CNA și SIS, în vederea efectuării controalelor inopinate în 

luna aprilie-mai 2020 la cinci întreprinderi silvice, fiind verificată corespunderea 

volumului masei lemnoase preconizate pentru obținere (autorizat) și recepționat în urma 

tăierilor, cu cel de natură extras, prin inventarierea cioatelor arborilor extrași în parchetele 

exploatate, supuse diferitor tipuri de tăieri (de conservare rasă, de conservare, de igienă 

selectivă, progresive, de reconstrucție ecologică), în semestrul IV al anului 2019 și 

semestrul I al anului 2020. 

 În rezultatul efectuării controalelor, la toate întreprinderile au fost constatate 

surplusuri de masă lemnoasă, care au fost extrase fără a fi luate la evidență de către 

întreprinderi. Totodată, au fost depistate diferențe semnificative între volumul recoltat și 

cel calculat la întocmirea incorectă a materialelor primare și de recepție a masei lemnoase, 

fapt pentru care unei persoane responsabile i s-a întocmit un proces-verbal cu privire la 

contravenție, în temeiul art.142 alin.(3) al Codului contravențional al RM. 

 Mai mult, conducătorilor entităților supuse controlului, le-au fost înaintate indicații 

obligatorii, precum că: „în scopul valorificării raționale, complexe și superioare a 

produselor lemnoase ale pădurii, îngrijiri și conducerii arboretelor, pentru conservarea, 

reconstrucția ecologică și regenerarea eficientă a pădurilor, implementarea 

corespunzătoare a Normelor tehnice privind delimitarea și inventarierea parchetelor, 

reieșind din situația reală depistată la momentul controlului: 

➢Sporirea eficienței controlului intern asupra efectuării controlului calității lucrărilor 

de depunere în valoare a masei lemnoase: termenul de execuție (permanent); 

➢De întreprins măsuri în vederea asigurării pazei pădurii: termen de execuție 

(permanent)”. 
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 Toate materialele pe cazurile date au fost înaintate organelor de drept pentru 

depistarea și atragerea la răspundere a persoanelor culpabile de încălcările stabilite. 

 Referitor la factorii de risc și riscurile de corupție aferente procesului recoltării 

masei lemnoase, obținerii surplusurilor de producție necontabilizate, o analiză detaliată a 

fost făcută în cadrul procesului de evaluare a integrității instituționale, realizat de CNA la 

Agenția „Moldsilva” şi  entitățile subordonate.  

În raportul privind rezultatele evaluării, se enumeră expres sursele pentru obținerea 

surplusului de producție necontabilizate, printre care şi introducerea datelor denaturate în 

actele pentru confirmarea planificării tăierilor. În pofida existenței etapelor de control şi de 

coordonare, cazurile documentate penal denotă predispunerea spre „colaborare” a 

inspectorilor de mediu şi a responsabililor din cadrul întreprinderilor de silvicultură. 

Deciziile luate la etapa respectivă sunt decizii de grup, cu implicarea, cu bună știință, a 

tuturor semnatarilor de acte, fapt confirmat în procesul de analiză a incidentelor de 

integritate comise de către angajații acestor entități. 

În acest sens, se confirmă repetat probabilitatea înaltă de materializare a riscurilor 

de fraudă şi corupție aferente procesului de control, exercitat de către inspectorii de 

mediu.  

 

 4.1.3. Încheierea procedurii de control ecologic                  

 Procedura de control, în cazul controalelor planificate și inopinate, se încheie prin 

întocmirea de către inspectori a unui proces-verbal de control, care se completează și se 

semnează de toți inspectorii indicați în delegația de control, la locul efectuării controlului. 

Procesul-verbal de control este documentul prin care se confirmă faptul desfășurării 

controlului și care conține toată informația cu privire la controlul desfășurat, la procedurile 

aplicate și constatările în urma acestuia, prescripțiile și recomandările înaintate în baza 

constatărilor, măsurile restrictive aplicate și sancțiunile stabilite în urma controlului.  

 În cazul procedurii de control inițiate conform rigorilor Legii nr.131/2012, se 

utilizează formularele-tip a delegației de control și procesului-verbal de control stabilite în 

legea citată și aprobate prin HG nr.464/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind 

ținerea Registrului de stat al controalelor. 

 Mai mult, în cadrul IPM a fost aprobată Dispoziția nr. 3-d din 18.01.2019 „Cu privire 

la reglementarea unor aspecte procedurale privind exercitarea controlului de stat.”, în 

vederea asigurării corectitudinii aplicării prevederilor Legii nr.131/2012 și altor acte 

normative.  

Astfel, conform dispoziției prenotate, conducătorii subdiviziunilor cu drept de 

inspecție trebuie să nominalizeze prin dispoziție internă persoana responsabilă de 

gestionarea registrelor de evidență a controalelor. Însă, s-a constatat că, în cadrul unor 

subdiviziuni teritoriale ale IPM, dispoziția privind desemnarea persoanei responsabile în 

acest sens, nu a fost executată. Această inacțiune reiese atât din rapoartele auditului intern, 

cât și din sancțiunile aplicate în anul 2019. Astfel, prin nedesemnarea persoanei 
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responsabile de gestionarea acestor registre se poate periclita corectitudinea informațiilor 

generalizate, inclusiv privind rezultatele controalelor efectuate. 

Totodată, la pct.5 din Dispoziția nt.03-d/2019, se stipulează că: Înregistrarea 

controalelor exercitate în baza prevederilor Legii nr.131/2012 se va efectua în Registrul 

de stat al controalelor din momentul funcționării complete a acestuia, iar, până la 

funcționalitatea registrului, subdiviziunile Inspectoratului investite cu competențe de 

control vor utiliza registre în format de hârtie (opțional electronic), totodată, inclusiv 

pentru Actele de inspectare privind protecția mediului și folosirea rațională a resurselor 

naturale, se vor utiliza registrele după modelele din anexa nr.2 la prezenta dispoziție.” 

Prin urmare, în cadrul inspecțiilor sunt instituite registrele privind evidența 

delegațiilor de control, privind evidența controalelor planificate, privind evidența 

controalelor inopinate (până la funcționarea deplină a RSC) și actelor de inspectare privind 

protecția mediului și utilizarea rațională a resurselor naturale precum s-a dispus în 

dispoziția 3-d. Însă, cu toate că sunt instituite acte interne care stabilesc clar mecanismul 

de aplicare și gestionare a registrelor de evidență se constată o iresponsabilitate din partea 

agenților publici cu funcții de conducere în acest sens. 

De exemplu: 

În rezultatul efectuării auditului la IPM Râșcani, s-a constatat că, la înregistrarea 

proceselor-verbale de control inopinat se atribuie numere de înregistrare care nu sunt 

prevăzute de lista indicilor de atribuire a numerelor de ieșire a actelor aferente controlului 

potrivit anexei nr. 3 la dispoziția 3-d. Astfel, se atestă procese-verbale de control cu nr. 

02-IN sau nr. 15-PV-IN, pe când forma corectă de numerotare a proceselor-verbale de 

control inopinat pentru IPM Rîșcani este 01-PV-I/RS-19, consecutiv pentru toate formele 

controlului inopinat prevăzute atât de art. 19 al Legii nr. 131/2012 cât art. 191 al aceleiași 

legi, fapt care reprezintă o încălcare a dispoziției IPM nr. 3-d din 24.01.2019. 

  

 Analizând modul de întocmire a proceselor-verbale de control se constată că acestea 

nu sânt întocmite corespunzător și nu reflectă toate condițiile obligatorii stabilite la art.28 

alin.(2) al Legii 131/2012. Unele încălcări în acest sens au fost semnalate şi de petiționari.  

De exemplu: 

Aparatul central al IPM a constatat veridicitatea faptelor expuse în petițiile parvenite 

de la un locuitor al s. Ciutești, r-l Nisporeni și de la S.A. „Apă Canal Nisporeni”, privitor 

la ilegalitatea actelor și acțiunilor/inacțiunilor agenților constatatori din cadrul IPM 

Nisporeni la constatarea contravențiilor privind deversările apelor uzate pe teren public 

și poluarea râului din localitate, precum și neinformarea în termen a petiționarilor.  

Astfel, în rezultatul verificărilor la IPM Nisporeni, s-a constatat lipsa de evidenţă a 

acestor materiale, în Registrul de intrare a documentelor fiind efectuate doar 5 înscrisuri 

pentru perioada anului 2019. Nu a fost demonstrată nici examinarea şi remiterea în termen 

a răspunsurilor în adresa petiționarilor. 
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În același context, s-a confirmat neîntocmirea procesului-verbal cu privire la 

contravenție în privința unui agent economic, calcularea şi înaintarea spre recuperare a 

prejudiciului cauzat mediului, deși în cadrul controlului efectuat de IPM Nisporeni şi 

prelevării de probe de către Laboratorul Agenției de Mediu a fost constatată fapta poluării 

râulețului din localitate de către acest agent economic.  

Aceste fapte confirmă existenţa factorilor de risc operaționali şi individuali, precum 

neaplicarea/necunoașterea procedurilor, insuficiența mecanismelor de control și 

supraveghere, în special în cadrul subdiviziunilor teritoriale, pregătire profesională 

insuficientă a angajaților, aspecte ce pot genera riscul neglijenței sau abuzului de serviciu. 

Se evidențiază că în rezultatul efectuării inspectărilor și a raziilor se perfectează Actul 

de Inspectare privind protecția mediului și folosirea rațională a resurselor naturale, 

formularul fiind aprobat prin ordinul IPM nr.59/2018. Formularele tip aprobate sunt 

documente de strictă evidență, sunt tipărite în două exemplare cu număr identic și sunt 

supuse monitorizării sub aspectul utilizării eficiente a acestora. Aceste formulare tip nu pot 

fi modificate sau reproduse de către subdiviziuni și sunt eliberate inspecțiilor teritoriale 

conform solicitărilor prezentate. 

Cu toate acestea, potrivit rezultatelor unei misiuni de audit intern16, se constată cazuri 

de încălcare a Ordinului nr. 59 din 21.11.2018, prin întocmirea electronică a actelor de 

inspectare, atribuindu-le numere de pe formulare tip, iar în unele cazuri nefiind respectat 

nici formatul actului de inspectare. Astfel, există riscul perfectării mai multor acte 

„formale” de inspectare cu același număr, ca la finalul „înțelegerilor” unele să fie distruse. 

În concluzie, se reiterează că forma și parametrii documentelor aferente controlului: 

plan/delegație/proces-verbal de control, create în baza RSC și formularul actului de 

inspectare, aprobat prin Ordinul IPM nr.59/2018, sunt obligatorii la documentarea 

controalelor/inspecțiilor. Utilizarea în cadrul controalelor a documentelor care au o altă 

formă sau parametri sunt lovite de nulitate. Astfel, încălcarea prevederilor legale determină 

din start ilegalitatea controalelor efectuate, a prescripțiilor și sancțiunilor aplicate, precum 

și posibilitatea anulării necondiționate a  controlului efectuat într-un eventual litigiu. 

O altă problemă identificată constă în inspectarea superficială a obiectivelor pentru 

eliberarea actelor permisive: 

La examinarea unei petiții adresată Agenției de Mediu, prin care se solicită 

verificarea repetată a condițiilor de amplasare și proiectare a obiectivului „Hală de 

producție și ambalare a îngrășămintelor minerale”, s-a constatat că inspectorii de mediu 

au admis unele nereguli la efectuarea inspectării inițiale și lacune la perfectarea actului de 

inspectare.  

 
 

 

16 Raport audit al IPM 
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Astfel, în rezultatul efectuării verificărilor repetate, s-a stabilit că  IPM Cahul a omis 

includerea în Actul de inspectare (nr.004019 din 0310.2019) a informației privind 

amplasarea terenului în raport cu corpurile de apă de suprafață, sursele subterane de 

aprovizionare cu apă, procesul tehnologic ce va fi utilizat la producerea și ambalarea 

îngrășămintelor minerale etc. Încălcări, care au determinat eliberarea arbitrală a Avizului 

de acordare a terenului pentru amplasarea și proiectarea obiectului respectiv. 

Ulterior, Agenția de Mediu a retras avizul de acordare a terenului pentru amplasarea 

și proiectarea acestui obiectiv.  

Acest aspect denotă probabilitatea înaltă de materializare a riscurilor de corupere 

activă/pasivă, fals în actele de control sau neglijență în serviciu.  

  Urmare a analizei actelor de inspectare17 întocmite de către una din subdiviziunile 

teritoriale ale IPM, s-a constatat coordonarea unei serii de lucrări la solicitarea 

beneficiarilor, în lipsa actelor permisive deținute de către aceștia. Aceste lucrări se referă 

la curățirea vegetației forestiere în fâșiile de protecția a câmpurilor agricole, curățirea 

coronamentelor arborilor și tăierea lăstarilor de pe terenul unei gospodăriei private, 

defrișarea și curățarea vegetației forestiere în intravilanul orașului.  

Astfel, inspectorii de mediu, în baza cererii beneficiarilor, au desfășurat inspectări de 

coordonare a lucrărilor silvotehnice cu încălcarea prevederilor Legii regnului vegetal nr. 

239 din 08.11.2007 și a Hotărârii Guvernului nr. 27 din 19-01-2004 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier și vegetația forestieră 

din afara fondului forestier.  

Aspectul dat denotă repetat existenta riscului de depășire a atribuțiilor de serviciu, 

aferent procesului de control /inspectare. 

O altă problemă identificată constituie divergențele des întâlnite la evaluarea masei 

lemnoase, dintre inspectorii de mediu și angajații silvici. Aceste divergențe rezultă din:  

- legislația defectuoasă care stabilește proceduri interpretabile și discreționare privind 

calcularea masei lemnoase, fapt ce permit examinarea și calcularea după metoda 

preferențială a masei lemnoase, în special includerea marjei de eroare de 30%, care este 

una exagerat de mare;  

- lipsa specialiștilor și a instruirilor în domeniul mediului; 

- instrumentele tehnice necorespunzătoare sau lipsa acestora la evaluarea masei 

lemnoase; 

- lipsa de colaborare între autoritățile publice din domeniul mediului în vederea 

eficientizării protecției și supravegherii componentelor de mediului.  

Acești factori pot genera riscul fraudării calculelor masei lemnoase şi sustragerii 

surplusului de masă lemnoasă. 

 
 

 

17 Raport audit al IPM 
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4.1.4. Procedura de aplicare a prescripțiilor/sancțiunilor 

 Procesul-verbal de control este documentul prin care se confirmă faptul desfășurării 

controlului, procedurile aplicate și constatările în urma acestuia, prescripțiile și 

recomandările înaintate în baza constatărilor, măsurile restrictive aplicate și sancțiunile 

stabilite. Astfel, în rezultatul controalelor planificate și inopinate, inspectărilor, raziilor și 

altor verificări ecologice, inspectorii de mediu perfectează procese-verbale de 

control/procese-verbale de control suplimentar/acte de inspectare/procese-verbale de 

contravenţie, înaintând prescripții și sancțiuni. 

În rezultatul controalelor efectuate pe parcursul anului 2019, IPM a aplicat  

următoarele măsuri: 

- 8 729 prescripții înaintate în rezultatul inspectărilor și controalelor planificate sau 

inopinate; 

- 236 procese-verbale de control cu aplicarea sancțiunii;  

- 5 294 procese-verbale de contravenție. 

- 135 decizii privind sistarea activității sau suspendarea actelor permisive (înaintate 

pentru validare instanței de judecată). 

Prescripții înaintate 

 În conformitate cu pct.10 supct.10) lit.c) al HG 548/2018, se stabilește că 

Inspectoratul deține atribuția de a emite prescripții obligatorii pentru persoanele juridice, 

indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, pentru persoanele fizice 

și autoritățile administrației publice centrale și locale, beneficiarii resurselor naturale, în 

vederea lichidării neajunsurilor stabilite în cadrul controalelor. 

Astfel, în cazul în care inspectorii de mediu constată încălcări ale legislației ce nu 

constituie infracțiuni, aceștia includ în procesul-verbal de control prescripții privind 

înlăturarea acestor încălcări, conform limitelor legale stabilite, în anumite situații, se includ 

și prescripțiile privind restituirea prejudiciului cauzat prin aceste încălcări. 

La această etapă se identifică riscul coruperii pasive/active în situația nereflectării 

în procesele-verbale de control a tuturor încălcărilor stabilite.  

Risc materializat: Inspectorii de mediu, acceptau mijloace financiare pentru 

renunțarea la unele controale sau neindicarea neregulilor, depistate în urma 

verificărilor inopinate. (Sursa: cauzele penale  gestionate de CNA și Încheierea 

Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 28 ianuarie a.2020 cu privire la autorizarea 

rezultatele testării integrității profesionale în cadrul Inspectoratului pentru Protecția 

Mediului) 

 De evidențiat că responsabilii de întocmirea actelor de control și de inspectare 

ecologică cu indicarea prescripțiilor obligatorii, precum și efectuarea controlului privind 

executarea întocmai a prescripțiilor obligatorii stabilite în acestea este Șeful Inspecției și 

efectivul subdiviziunii.  

Persoana supusă controlului este obligată să înlăture în termenul stabilit expres în 

prescripție încălcările indicate. Inspectorii sunt obligați să stabilească termenul pentru 
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îndeplinirea prescripției ținând cont de complexitatea acțiunilor ce urmează a fi efectuate, 

de gradul de pericol al încălcărilor care necesită a fi înlăturate, de posibilitățile persoanei 

controlate de a îndeplini acțiunile prescrise, precum și de prescripțiile anterioare, emise în 

cazuri similare.  

Cu toate că în cadrul unor Inspecții sunt institute registre privind evidența la fiecare 

act de control a prescripțiilor înaintate și termenul limită de înlăturare a neajunsurilor, nu 

sunt date înregistrate privind  îndeplinirea sau nu a prescripțiilor date. 

Suplimentar, s-a constatat că, în cadrul inspecțiilor, nu sunt efectuate măsurile 

necesare privind verificarea prescripțiilor indicate persoanelor controlate, fapt care indirect 

contribuie la existența probabilității neexecutării de către persoanele responsabile a 

indicațiilor. Aceste deficiențe ar putea susține existența factorilor de risc precum  lipsa 

profesionalismului sau aplicarea neconformă a procedurii stabilite din neglijență. 

Notă: Referitor la aspectul verificării îndeplinirii prescripțiilor înaintate în rezultatul 

controalelor o analiză detaliată se face la compartimentul „Controale suplimentare 

(repetate)”. 

Sancțiunile 

În cazul aplicării sancțiunilor contravenționale se constată o „înțelegere” între 

inspector și persoana fizică/agentul economic de a fi sancționat pentru o încălcare minoră. 

Această concluzie rezultă nu doar din fabulele statisticilor de combatere, ci poate fi 

susținută și de faptul că subiecții nu contestă rezultatele controlului și respectiv sancțiunile 

contravenționale aplicate. În anul 2019, au fost depuse doar 56 de contestații din 5 294 

procese-verbale de contravenție.  

Aceste riscuri, caracteristice în genere domeniului „Control de stat asupra 

activității de întreprinzător” au fost analizate în cadrul studiului efectuat de IDIS 

„Viitorul”18. Conform acestuia,  numărul mic de companii care contestă rezultatele 

controlului este cauzat de mai mulți factori. În cazul în care compania activează cu 

încălcări și actul de control este întocmit corect, agentul economic preferă să 

„soluționeze” cazul prin căi neoficiale decât să conteste actul în mod legal. În cazul în 

care actul de control și constatările din el sunt neîntemeiate, agentul economic preferă 

să nu lupte pe căi legale și să demonstreze ilegalitatea actului și consideră mai oportun 

și mai puțin costisitor să recurgă la mijloace neoficiale de „soluționare” a cazului sau 

să achite oficial sancțiunile și să-și continue activitatea...  

De menționat, că în anul 2019 au fost depuse 3 sesizări, iar în prima jumătate a anului 

2020 - 6 sesizări, la Consiliul de soluționare a disputelor 19  cu referire la activitatea 

 
 

 

18 http://anb.viitorul.org/files/resource/Raport%20de%20cartografiere%20fin.pdf 
 
19 Consiliul pentru soluționarea disputelor în cadrul IP: a fost constituit în baza Ordinului nr.09 din 30.01.2019 

http://anb.viitorul.org/files/resource/Raport%20de%20cartografiere%20fin.pdf
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angajaților Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Acest fapt, precum și capturile video 

cu privire la comportamentul unor angajați ai IPM în cadrul testului de integritate 

profesională, ne confirmă ipoteza că majoritatea persoanelor fizice/agenților economici 

preferă să soluționeze problemele prin alte metode decât să conteste procesul-verbal de 

control în modul stabilit de legislație.    

 În ansamblu, toate aceste deficiențe sunt admise ca urmare a managementului 

defectuos, precum și a interesului inspectorului de a reflecta sau nu obiectiv rezultatele 

controlului și încălcările stabilite.  Ca rezultat, se constată insuficiența supravegherii 

interne a legalității controalelor/acțiunilor efectuate de inspectori din partea managerilor 

operaționali.  

 

4.2. Procedura contravențională  
 

  Procesul contravențional este activitatea desfășurată de autoritatea competentă, cu 

participarea părților și a altor persoane titulare de drepturi și de obligații, având ca scop 

constatarea contravenției, examinarea și soluționarea cauzei contravenționale, constatarea 

cauzelor și condițiilor care au contribuit la săvârșirea contravenției. 

 Reprezentantul autorității publice care soluționează, în limitele competenței sale, 

cauza contravențională în modul prevăzut de legislație, se numește agent constatator. 

Prin urmare, persoanele abilitate cu funcții de control din cadrul Inspectoratului 

pentru Protecția Mediului, au dreptul să constate contravenții, să încheie procese-verbale 

și să aplice sancțiuni, potrivit art.405 al Codului contravențional al Republicii Moldova, 

nr. 218/24.10.2008. 

 Examinând prevederea citată mai sus, în coroborare cu art.28 lit.e) și lit.k) din Legea 

privind protecția mediului înconjurător, nr.1515/1993 și art.64 al Codului silvic, nr.887/96, 

se stabilește o incoerență legislativă și un conflict extern de norme în ceea ce privește 

drepturile agentului constatator din cadrul IPM. 

 Concret, incoerența constă în faptul că actele legislative aferente domeniului mediului 

statuează și utilizează neuniform termenii cu referire la dreptul inspectorilor de mediu de 

a examina contravenția și aplica sancțiunea contravențională. 

 Prin urmare, în Codul silvic se menționează că inspectorii IPM au dreptul să constate 

contravenții, să întocmească procese-verbale și să le trimită spre examinare instanței 

competente. Acest ultim drept, vine în contradicție cu art.405, alin.(3) al Codului 

contravențional, care stipulează expres că acest drept îi revine inspectorilor de mediu. 

Totodată, analizând utilizarea sintagmei „dreptul de a aplica sancțiunea” prin prisma 

art.28 lit.e) și lit.k) din Legea nr.1515/1993, se stabilește o formulare diferită a acestui 

drept. În legea respectivă, se stipulează că inspectorul de mediu are dreptul „să tragă 

contravenienții la răspundere în limitele competenței lor”. În acest sens, prin răspundere 

contravențională, se înțelege  aplicarea de către organul împuternicit a sancțiunii față de 

persoana ce a săvârșit contravenția. Astfel, conținutul dreptului inspectorilor de mediu de 
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aplicare a sancțiunilor contravenientului, este formulat diferit, fapt ce generează o 

interpretare discreționară și o confuzie în aplicarea uniformă a terminilor. 

Prevederile evidențiate din Codul silvic, 887/1993 și Legea nr.1515/1993 nu sunt 

corelate în corespundere cu prevederile Codului contravențional, fapt ce generează 

conflicte normative externe. 

În concluzie, sunt identificați următorii factorii de risc: concurența normelor de drept 

și ambiguitatea procedurii, care pot genera riscuri de corupție, cum ar fi: riscul coruperii 

pasive/active; riscul traficului de influență; riscul abuzului de serviciu; riscul favoritismului 

etc.se recomandă să fie corelate și formulate uniform drepturile inspectorilor de mediu în 

conformitate cu Codul contravențional, care este ultim act legislativ, adoptat (2008).  (vezi: 

Analiza detaliată la anexa Raportului de evaluare a cadrului normativ aferent activității 

IPM)). 

Se remarcă că agenții constatatori ai IPM constată și aplică sancțiuni prevăzute de 

legea contravențională, atât în cadrul efectuării controalelor de stat, în dependență de tipul 

și încălcările depistate, precum și în cazul celorlalte tipuri de controale 

(inspectări/razii/controale operative). 

Constatarea faptei contravenționale și începerea procesului contravențional în cadrul 

controlului de stat asupra activității de întreprinzător sau în urma acestuia de către agentul 

constatator care are atribuții de organ de control conform Legii nr.131 din 8 iunie 2012 

privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător se efectuează în limitele stabilite 

la art.51 din legea menționată. 

Potrivit art.51 al Legii nr.131/2012, se stabilește expres cazurile când pot fi aplicate 

sancțiunile contravenționale, acestea sunt: 

„(4) În cazul încălcărilor minore pot fi emise doar prescripții în baza cărora se recomandă 

și se indică modalități de înlăturare a încălcărilor, însă nu pot fi aplicate sancțiuni 

prevăzute de legea contravențională sau altă lege și nu pot fi aplicate măsuri restrictive. 

(5) În cazul încălcărilor grave, pe lângă recomandări de înlăturare și oferire a termenului 

în care se vor înlătura încălcările, pot fi aplicate sancțiuni, însă nu pot fi aplicate măsuri 

restrictive. 

(6) În cazul încălcărilor foarte grave se indică modalitățile de înlăturare, se aplică 

sancțiuni și/sau măsuri restrictive în conformitate cu prevederile legii, după caz.” 

 Se evidențiază că procesul contravențional nu poate fi pornit, iar dacă a fost pornit, 

nu poate fi efectuat și va fi încetat în cazul în care fapta a fost constatată în cadrul 

controlului de stat asupra activității de întreprinzător și nu reprezintă încălcare gravă sau 

foarte gravă în sensul Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra 

activității de întreprinzător. 

Așadar, luând în considerare multitudinea încălcărilor ce vizează contravențiile din 

domeniul protecției mediului, se stabilește lipsa unor reglementări care să diferențieze 

categoriile de încălcări în: minore, grave și foarte grave, în vederea calificării uniforme a 

gravități încălcărilor în rezultatul efectuării controalelor de stat. Acest, vid normativ poate 
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să ofere posibilitatea inspectorilor de mediu să stabilească discreționar, după intima 

convingere gravitatea faptei și aplicarea sancțiunilor. Există riscul ca inspectorii de mediu, 

în rezultatul unor acte de corupție,  să favorizeze sau să defavorizeze pe unii subiecți ai 

controlului, într-un mod abuziv și discreționar, în dependență de interesul urmărit (politic, 

răzbunare, constrângeri ș.a). 

Se recomandă instituirea unor reglementări/instrucțiuni care să diferențieze 

categoriile de încălcări: minore, grave și foarte grave, în vederea calificării uniforme a 

gravități încălcărilor pentru aplicarea corectă a sancțiunilor, inclusiv în cadrul controalelor 

de stat.  

 Analizând practica contravențională din cadrul IPM și a subdiviziunilor sale 

teritoriale se stabilesc mai multe vulnerabilități și factori de risc operaționali, precum: 

➢Insuficiența cunoștințelor agenților constatatori privind reglementările interne 

pe fiecare componentă de mediu și a legislației contravenționale 

 În cadrul unor Inspecții din teritoriu, fiecare agent constatator este persoana 

responsabilă de efectuarea controlului pe o anumită componentă de mediu. Pe de o parte, 

această distribuire a responsabilităților este oportună, în vederea perfecționării 

cunoștințelor și specializării agenților constatatori în anumite domenii, fapt ce presupune 

că poate deveni un specialist experimentat, în special dacă are și studii în acel domeniu. 

Însă, în cazul eliberării din funcție a agentului constatator responsabil de un anumit 

domeniu, această „specializare” duce la o criză a specialiștilor și în rezultat activitatea 

inspecției devine ineficientă în domeniul respectiv. Pe de altă parte, luând în considerare 

activitatea îndelungată a agentului constatator doar într-un singur domeniu și în același 

teritoriu, poate constitui factori de risc precum admiterea unor abuzuri de 

serviciu/depășirea atribuțiilor de serviciu, trafic de influență, fapt ce poate să genereze 

favorizarea anumitor subiecți la efectuarea controalelor ecologice. 

 Se recomandă ca în cadrul inspecțiilor din teritoriu să fie implicați câte cel puțin 2 

(doi) agenți constatatori responsabili pe o anumită componentă de mediu, să fie efectuate 

rotațiile agenților constatatori pe componente de mediu altele decât cele care au inspectat 

în ultimii ani, astfel încât să fie asigurată o continuitate a activității în cadrul inspecțiilor 

teritoriale de protecție a mediului.  

(Suport: Politica model privind funcțiile sensibile, Anexa D la Manualul de Control Intern 

managerial, elaborat de către Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova în anul 2020). 

 Într-o altă ordine de idei, referitor la cunoașterea insuficientă a cadrului normativ 

secundar, se prezintă următorul caz din domeniul silvic. 

 Speța în cauză rezultă dintr-un proces-verbal cu privire la contravenție,  contestația 

împotriva procesului-verbal și deciziei constatatorului, decizia Judecătoriei; cererea de 

recurs împotriva Judecătoriei; Decizia Colegiului Penal al Curții de Apel Chișinău. 

Astfel, în anul 2019, de către agentul constatator al IPM, a fost întocmit procesul-

verbal cu privire la contravenție nr.xxxxxx, în temeiul art.142 alin.(1) Cod  contravențional 

al Republici Moldova. Procesul-verbal a fost întocmit în prezența persoanei, care la rubrica 
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obiecții a recunoscut fapta, indicând că a marcat din greșeală incorect copacii  - ca lemn de 

foc, dar trebuia evaluați ca lemn de lucru (pentru construcții), semnând procesul-verbal cu 

privire la contravenție la toate rubricile. La aceeași dată de către agentul constatator s-a 

aplicat sancțiunea amenzii în mărime de 120 unități convenționale, echivalentul a 6000 lei 

în baza art.142 alin. (1) Cod contravențional, contravenientului aducându-i se la cunoștință 

și sancțiunea aplicată. Copia procesului-verbal cu privire la contravenție i-a fost înmânată 

contravenientului, fapt pentru care a semnat de rând cu agentul constatator. 

 Din analiza documentelor aferente, se stabilește că agentul constatator la examinarea 

faptei contravenționale, a luat în considerare că pădurarul a marcat incorect lemnul, 

calificând intenționat sau nu, că acesta fiind persoana cu funcție de răspundere. Analizând 

atribuțiile din fișele de post a personalului din cadrul unei întreprinderi/ocol silvic, precum 

și persoanele care au dreptul la deținerea ciocanelor silvice, se stabilește că persoana 

responsabilă cu funcție de răspundere de marcarea copacilor nu este pădurarul și nici nu 

are dreptul să deține ciocan silvic. 

Inițial, pădurarul, a luat toată răspunderea asupra sa, semnând toate actele necesare 

pentru a recunoaște vinovăția sa în toate faptele ce i se imput. Însă, ulterior, contestă 

procesul-verbal și decizia agentului constatator pe motiv că nu el a săvârșit fapta pretinsă 

și că agentul constatator în mod nelegitim i-a atribuit calitatea de persoană cu funcție de 

răspundere. 

 Așadar, din analiza materialelor aferente, se constată că agentul constatator nu 

cunoaște atribuțiile pădurarilor și le confundă cu ale maistrului pădurar sau este altă 

înțelegere „obscură” între agentul constatator și alți angajații din domeniul silvic, fapt ce 

duce la aplicarea eronată a sancțiunilor contravenționale. 

 Se recomandă să fie asigurată instruirea continuă a inspectorilor de mediu  în vederea 

perfecționării/autoperfecționării și aducerii la cunoștință despre modificările operate în 

actele normative aferente domeniului de activitate. 

 

➢Perfectarea incorectă sau incompletă a formularelor proceselor-verbale cu 

privire la contravenție  

În același context, analizând o serie de contestații împotriva proceselor-verbale cu 

privire la contravenții și a deciziilor de sancționare ale agenților constatatori asupra 

cauzelor contravenționale, se constată că majoritatea pretențiilor vizează întocmirea 

procesului-verbal cu privire la contravenție cu încălcarea prevederilor art.443 al Codului 

contravențional. 

 Perfectarea incorectă și insuficientă a conținutului proceselor-verbale cu privire la 

contravenții, poate duce la anularea deciziei agentului constatator cu toate că încălcările 

contravenientului pot fi calificate ca încălcări grave sau foarte grave, fiind omisă 

răspunderea contravențională pentru fapta comisă indiferent de prejudiciu adus mediului. 
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 Astfel, fapta contravențională constatată și consemnată într-un procesul-verbal 

contravențional, nerespectând rigorile art. 443 al Codului contravențional, atrage nulitatea 

procesului-verbal cu privire la contravenție, potrivit art. 445 al Codului contravențional. 

Studiu de caz: contestația depusă împotriva procesului-verbal cu privire la 

contravenție întocmit în temeiul art.128 alin.(2) al Codului contravențional.  

În continuare, se redă parțial conținutul contestației în vederea evidențierii perfectării 

necorespunzătoare a punctelor din procesul-verbal cu privire la contravenție: 

”Circumstanțele de fapt: 

Agentul constatator indică în procesul verbal că, pe data de ..., pe fondul cinegetic 

din preajma satului Ursoaia, raionul Căușeni a fost depistat cetățeanul xxx care se afla la 

vânătoarea de fazani. În urma controlului s-a constat că numărul țevilor și cel al 

mecanismului de cocoașe este xxx, iar cel din permisul de armă este xxx, care corespunde 

doar cu numărul ulucului. La moment, permisul de armă eliberat pentru arma cu țeava lisă 

de modelul xxx calibru xxx nu este valabil pentru arma cu nr. xxx. De asemenea, domnul 

se afla la vânătoare cu câine fără pașaport. 

Procesul-verbal cu privire la contravenție este întocmit cu încălcarea prevederilor 

art.443 al Codului  contravențional: 

1. Punctul 2 al Procesului-verbal indică incorect seria și numărul buletinului. 

2. Punctul 4 al Procesului-verbal nu descrie clar fapta, nu descrie toate datele, mijloacele 

și modul de săvârșire a contravenției precum și consecințele ei, caracterul vinovăției, 

motivele și semnele calificative pentru încadrarea juridică a faptei, ceea ce duce la 

încălcarea unui drept fundamental-dreptul contravenientului de a ști de ce este învinuit și 

respectiv dreptul la un proces echitabil. 

3. Agentul constatator a impus contravenientul să semneze la Punctul 5 din Procesului-

verbal fără a-i explica drepturile și obligațiile. Totodată, în momentul stabilirii 

contravenției de către agentul constatator, domnului nu i s-a adus la cunoștință faptul că 

are dreptul de a fi asistat de către un apărător. 

4. Punctul 6 al Procesului-verbal, domnului nu i-a fost explicat faptul că are dreptul de a 

indica obiecțiile și probele pe care le are în favoarea sa, dar de către agentul constatator 

i-a fost dispus ce trebuie să scrie fiind obligat în cele din urmă să semneze. Suplimentar, 

se menționează faptul că domnului nu i-a fost adus la cunoștință libertatea de a nu 

mărturisi împotriva sa, drept prevăzut de art.377 al Codului contravențional. 

5. În ceea ce privește punctul 9 al Procesului-verbal, deși nu este indicat nici un martor, 

se menționează că la momentul stabilirii contravenției au fost prezenți 3 martori: xxx 

6. Deși la punctul 10 al Procesului-verbal, nu a fost menționat nici un corp delict care ar 

fi constituit obiectul faptei  contravenției, s-au stabilit doar măsurile luate pentru păstrarea 

lor „arma de vânătoare cu țeavă lisă de model neidentificat cu nr. țevilor și mecanismului 

xxx fost ridicate de inspectare” și în cele din urmă indicându-se că numele, prenumele și 

proprietarul corpurilor delicte este „principal al SS al SS al IP Căușeni xxx 

7. Deși la punctul 14 al Procesului-verbal se indică faptul că, contravenientul i-a fost 

înmânată copia procesului-verbal cu privire la contravenție, fapt confirmat prin 

semnătură, se menționează  că, copia procesului-verbal a fost eliberată doar după ce în 

adresa IPM de către xxx  a fost depusă o cerere privind eliberarea copiei procesului -

verbal nr.xxxxx.” [...] 
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 Din analiza documentelor aferente cazului dat, se reține că, circumstanțele cauzei sunt 

definitorii pentru constatarea faptului existenței contravenției prevăzute de art.128 alin.(2) 

al Codului contravențional și anume vânătoarea cu permis de port armă care nu corespunde 

datelor reale, vânătoarea cu câine care nu deține pașaport eliberat de societatea de vânători 

în modul stabilit de pct.38, 39 al anexei 1 al Legii regnului animal nr.439/1995.  

 Însă, poate fi anulat procesului-verbal cu privire la contravenție doar din motivul că 

a fost întocmit cu încălcarea prevederilor art.443 al Codului contravențional.  

 Mai mult, din analiza practicii contravenționale, în special cauzele contravenționale 

examinate în instanță, se constată că majoritatea cazurilor contestate vizează nerespectarea 

rigorilor art.443 al Codului contravențional de către agentul constatator la perfectarea 

conținutului procesului-verbal cu privire la contravenție, și anume:  

- nu sunt indicate expres și detaliat toate circumstanțele comiterii faptei contravenționale, 

contrar alin.(1) lit.d); 

- nu sunt încadrate corect faptele, cu norma materială contravențională și indiciile 

calificative ale elementelor constitutive ale contravenției, contrar alin.(1) lit.e); 

- nu sunt aduse la cunoștința persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul 

contravențional și a victimei a drepturilor și obligațiilor lor prevăzute la art.384 și 387, 

contrar alin.(1) lit.f); 

- neindicarea în procesul-verbal cu privire la contravenția  a obiecțiilor și probelor pe care 

persoana în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional le aduce în apărarea sa, 

precum și obiecțiile și probele victime, contrar alin.(1) lit.g);  

- nu se asigură asistența unui interpret/traducător, în cazul în care persoana în a cărei 

privință a fost pornit procesul contravențional sau victima nu cunoaște limba procesului-

verbal alin.(3). 

    Referitor la întocmirea defectuoasă a proceselor-verbale cu privire la contravenții, 

probleme au fost depistate și în cadrul misiunilor de audit intern al IPM,  efectuate în anul 

2019 în cadrul subdiviziunilor teritoriale. Urmare, fiind înaintată cerința: „Întocmirea 

proceselor-verbale cu privire la contravenții conform art.443 Cod contravențional cu 

descrierea detaliată a esenței contravenției (responsabil Șeful Inspecției și efectivul 

subdiviziunii)”, cu informarea Serviciului audit și securitate internă și conducerii 

Inspectoratului pentru Protecția Mediului privind măsurile întreprinse la acest capitol. 

 În acest context, se recomandă ca agenții constatatori să fie instruiți continuu privind 

întocmirea corectă a conținutului procesului-verbal cu privire la contravenție  și verificați 

pe intern (de șeful subdiviziunii), individual, la o anumită perioadă (de exemplu: semestrial) 

în vederea acordării în permanență a suportului metodologic pentru îmbunătățirea 

cunoștințelor și capacităților profesionale, inclusiv la întocmirea proceselor-verbale cu 

privire la contravenție.  

 

➢Ambiguitatea reglementărilor privind intervenția inspectorilor de mediu în 

cazul sesizărilor  
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Se evidențiază că, agentul constatator este sesizat prin plângere sau denunț ori se 

autosesizează când dispune de informații suficiente pentru a considera cu un grad înalt de 

probabilitate că este comisă o contravenție, fie prin constatarea faptei contravenționale. În 

cel mult 15 zile de la data sesizării, agentul constatator este obligat să verifice sesizarea și 

să întreprindă măsurile prevăzute de legislație. 

Luând în considerare conținutul și impactul încălcărilor de mediu, în special acele 

încălcări care pot avea repercusiuni negative și imediate asupra mediului înconjurător, se 

stabilește că termenul indicat în legislația contravențională, „în cel mult 15 zile de la data 

sesizării” este un termen prea general pentru inițierea verificărilor și întreprinderea 

măsurile prevăzute de legislație. Așadar, este necesar de a evalua și a institui clar încălcările 

și în ce perioadă de timp agenții constatatori sunt obligați să intervină pentru a iniția 

verificările de rigoare.  

Există situații în care intervenția organelor de control din domeniul mediului trebuie 

să fie imediată, însă aceasta poate fi tergiversată din mai multe cauze precum: sesizarea nu 

conține informații complete și relevante în vederea determinării inspectorilor de mediu să 

intervină imediat sau implicarea agenților constatatori în alte activități planificate, care nu 

pot fi amânate sau  situația sesizată, poate fi evaluată, după intima convingere a celui care 

a recepționat informația, precum că  nu prezintă pericol pentru a interveni imediat, și alte 

cauze imprevizibile. 

Prin urmare, instituirea termenului „în de cel mult 15 zile de la data sesizării” este un 

termen prea general. Lipsa stabilirii unor termene concrete reprezintă o reglementare 

lacunară sau confuză a termenelor administrativi. Perioadă de timp (în cel mult 15 zile), 

lasă loc de interpretări abuzive  din partea agenților publici. În acest context, apare discreția 

excesivă a agentului public de a aprecia și stabili în fiecare caz separat termenii care îi sunt 

convenabile, atât pentru propriile acțiuni, cât și pentru acțiunile altor subiecți. 

Totodată, se stabilește lipsa instituirii registrelor de evidență a sesizărilor 

recepționate, inclusiv a fabulelor acestora în cadrul subdiviziunilor teritoriale. 

Astfel, insuficiența reglementărilor (termenelor și situațiilor) concrete privind 

perioada în care inspectorii de mediu trebuie să intervină la sesizările recepționate, precum 

și a lipsei notificării conținutului sesizărilor într-un registru de evidență poate duce la 

verificarea tardivă a sesizărilor și/sau neincluderea acestora în evidență în vederea 

eschivării de la examinare. 

 

➢Lipsa unei evidențe stricte a formularelor tip ale proceselor-verbale cu privire 

la contravenție 

 Procesul-verbal cu privire la contravenție este un act prin care se individualizează 

fapta ilicită și se identifică făptuitorul.  

 În vederea unificării condițiilor de formă a procesului-verbal cu privire la 

contravenție, a fost elaborat și aprobat un formular-tip al procesului-verbal cu privire la 

contravenție, prin ordinul șefului IPM, nr. 59/21.11.2018.  



 
 

68 
 

 Mai mult, în acest ordin se menționează că inspectorii de mediu din cadrul 

Inspectoratului cu statut de agenți constatatori, utilizează formularul-tip al procesului-

verbal în cadrul procedurii contravenționale inițiate în afara procedurii de control 

reglementate de Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de 

întreprinzător.  

 Totodată, se concretizează, că formularele-tip aprobate sunt documente de strictă 

evidență, sunt tipărite în două exemplare cu număr identic și sunt supuse monitorizării sub 

aspectul utilizării eficiente a acestora. 

  La acest ultim aspect, în rezultatul examinării ținerii evidenței formularelor tip ale 

proceselor verbale, se stabilesc unele deficiențe. Prin urmare, se evidențiază că Direcția 

finanțe și logistică din cadrul IPM, organizează evidența formularelor și eliberarea 

subdiviziunilor Inspectoratului, totodată, suplimentează stocurile necesare a formularelor 

în vederea asigurării continuității activității de inspectare. Astfel, la nivel central, la 

eliberarea formularelor sunt strict prevăzute norme cine este responsabil de evidența și 

eliberarea formularelor tip, însă, la nivel teritorial în cadrul subdiviziunilor teritoriale ale 

IPM, nu sunt indicate expres regulile interne de evidență  formularelor. Cu toate că în unele 

inspectorate, sunt registre de evidență a formularelor-tip ale proceselor-verbale, precum și 

la eliberarea acestora fiecărui agent constatator în parte, însă o monitorizare, ulterioară, (de 

exemplu semestrială sau anulă) nu este stabilită și nici efectuată.  

 Din discuție cu reprezentanții IPM, se constată că sunt situații când la eliberarea din 

funcție a agentului constatator, în rezultatul unei inventarieri a materialelor predate, au fost 

depistate lipsa unor formulare ale proceselor-verbale cu privire la contravenție și ale actelor 

de inspectare. Așadar, se poate deduce că în cazul în care faptele contravenționale au fost 

constate și expuse într-un formular al procesului-verbal contravențional, iar, ulterior, s-a 

ajuns la careva ”compromisuri” în vederea omiterii căii legale de răspundere 

contravențională, acest fapt determina agentul constatator să  „nimicească” formularul 

perfectat. De asemenea, aceste ilegalități pot fi admise, deoarece nu este instituită nici o 

răspundere pentru utilizarea neconformă și/sau lipsa formularelor proceselor-verbale cu 

privire la contravenție. 

  Astfel, pentru a preîntâmpina astfel de situații este necesar de a lua măsuri concrete 

în vederea eliminării oportunității agenților de mediu să utilizeze formularele în alte 

scopuri, decât cel prevăzut de legislație. 

 Se recomandă: Instituirea obligatorie a controalelor periodice, ex-post, privind 

utilizarea formularelor proceselor-verbale de fiecare agent constatator. Totodată, să fie 

instituită răspunderea juridică a agenților constatatori pentru lipsa formularelor-tip ale 

proceselor-verbale cu privire la contravenție. 

 

➢Nerespectarea și neaducerea la cunoștință a drepturilor persoanelor în a cărei 

privință a fost pornit procesul contravențional, potrivit art.378, art.384 alin.(2) 

din Cod contravențional. 
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 Din analiza contestațiilor depuse asupra proceselor-verbale cu privire la contravenție, 

se remarcă un număr semnificativ de contestații prin care contravenientul își exprimă 

dezacordul în ceea ce privește neaducerea la cunoștință a tuturor drepturilor prevăzute de 

legislație. 

 Se recomandă operarea modificărilor în conținutul formularului tip a „procesului-

verbal cu privire la contravenție” în vederea indicării exprese a drepturilor 

contravenientului. 

 

➢Deficiențele lipsei obligativității înmânării procesului-verbal cu privire la 

contravenție (exemplarul al doilea) contravenientului  

 Având în vedere că art.443 alin.(13) al Codului contravențional, stipulează că  copia 

procesului-verbal contravențional se înmânează persoanei în a cărei privință a fost pornit 

procesul contravențional și victimei la cerere, se consemnează că legea organică nu obligă 

agentul constatator să înmâneze copia procesului-verbal.  

 Prin urmare, analizând formularele tip ale proceselor-verbale cu privire la 

contravenție elaborate și aprobate prin Ordinul șefului Inspectoratului, nr.59/21.11.2018, 

se constată că sunt tipărite în două exemplare cu număr identic, cu același conținut, formă, 

culoare și aceiași  parametrii și calitate a hârtiei. În acest context, se prezumă că lipsa 

obligativității de a înmâna al doilea exemplar al procesului-verbal contravențional ar putea 

oferi posibilitatea agentului constatator să utilizeze doar primul exemplar, iar al doilea să 

fie utilizat în alte scopuri meschine în vederea constrângerii unor „contravenienți” doar 

prin perfectarea formală a cazurilor contravenționale, iar în rezultatul unor înțelegeri și 

comiterii actelor de corupție să fie distruse. Așadar, această situație generează factori de 

corupție precum: atribuții excesive care admite perfectarea discreționară și abuzivă a 

actului procesual de către agenții constatatori, facilitând generarea riscurilor de corupție 

precum favoritismul, falsul în acte publice și corupere pasivă/activă.  

 Se recomandă să fie incluse mai multe repere/indici care să individualizeze  al doilea 

exemplar al procesului-verbal cu privire la contravenție. Spre exemplu: să fie altă culoare, 

hârtia să fie altă calitate (mai transparentă), să fie menționat, în partea de sus al 

formularului, cuvântul „copie”. 

 

➢Examinarea defectuoasă a proceselor-verbale parvenite de la alți agenți 

constatatori  

 Dacă la depistarea sau la examinarea cazului contravențional se stabilește competența 

unei alte autorități abilitate să constate contravenția sau să examineze cauza 

contravențională, procesul-verbal cu privire la contravenție și materialele acumulate se 

remit în aceeași zi conform competenței. 
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 În anul 2019, se remarcă că IPM și subdiviziunile teritoriale20: 

- au constatat și examinat 5535 cauze contravenționale în baza proceselor -verbale proprii;  

- au înaintat 65 procese-verbale cu privire la contravenție spre examinare altor autorități. 

- au recepționat 687 cauze contravenționale de la alte organe specializate. 

 Referitor la analiza cauzelor contravenționale examinate de către IPM în baza 

proceselor-verbale parvenite de  la alți agenți constatatori (anexa nr.2, pg.162 din Anuarul 

IPM), se stabilește că privitor la 105 cauze contravenționale parvenite de la Inspectoratele 

de poliție au fost emise Decizii de declarare a nulității procesului-verbal sau încetarea a 

cauzei. Se consemnează că motivele care au stat la baza declarării nulității proceselor-

verbale sau încetării cauzelor, sunt următoarele: perfectarea incorectă a procesului-verbal 

de contravenție, în conformitate cu art.443 Cod contravențional, neidentificarea 

făptuitorului, expirarea termenului de prescripție.  

  O altă deficiență la acest compartiment, se regăsește în conținutul rapoartelor de audit 

ale IPM, precum că în rezultatul verificării  Registrelor de evidență din cadrul Inspecțiilor, 

s-a constatat că, materialele contravenționale parvenite spre examinare de la alți agenți 

constatatori sunt examinate de inspectorii de mediu, fiind întocmite ca procese-verbale cu 

privire la contravenții proprii, iar pe cazurile de clasare sau/și încetare a acestora nu se emit 

Decizii asupra cauzei contravenționale, fapt care încalcă flagrant prevederile art.4471 Cod 

contravențional. 

 Se recomandă asigurarea unei conlucrări mai eficientă cu organele care remit la 

examinare procesele-verbale contravenționale, astfel încât contravenienții să răspundă 

pentru faptele comise. În context, organizarea întrunirilor periodice cu alți agenți 

constatatori în vederea examinării şi înlăturării problemelor constatate la acest capitol.  

                                                                                                       

➢ Lipsa instrucțiunilor cu privire la ridicarea și restituirea obiectelor ce au 

contribuit la săvârșirea contravenției 

 Luând în considerare episoadele faptice din testele de integritate profesională, 

manifestate de către inspectorii de mediu, se stabilește că la ridicarea uneltelor care au 

contribuit la tăierea ilegală a arborilor (ferestrăiele cu motor) și la predarea acestora, după 

caz, nu a fost perfectat nici un act procesual de ridicare a acestor obiecte.  

 Mai mult, potrivit art.28 lit.g) al Legii nr.1515/93, precum și art.64 alin.(3) al Codului 

silvic, statuează dreptul inspectorilor de mediu de a ridica uneltele cu care s-a comis 

încălcarea. Concomitent, în Codul silvic se menționează că uneltele/produsele silvice și 

cinegetice se ridică în vederea sechestrării sau confiscării lor. Analizând Anuarul IPM21, 

se remarcă evidența ridicări uneltelor/bunurilor doar a armelor de vânătoare, sculelor de 

pescuit și peștelui captat (kg).  

 
 

 

20 Anuarul IPM-2019 „Protecția mediului în republica Moldova”, Chișinău, 2020 
21 Pg.205 din Anuarul IPM-2019 „Protecția mediului în republica Moldova”, Chișinău, 2020 
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 În rezultatul verificării existenței actelor secundare ce ar reglementa aspectele vizate, 

se stabilește că acestea lipsesc. (vezi: analiza detaliată în anexa Raportului de evaluare a 

cadrului normativ aferent activității IPM). 

 Se recomandă elaborarea reglementărilor/instrucțiunilor, proceselor-verbale cu 

privire la ridicarea obiectelor, registrelor de ridicare și eliberare a obiectelor care au 

contribuit la comiterea contravențiilor. 

 

➢ Deficiențele legislative la reținerea contravenientului de către inspectorii de 

mediu 

 Din analiza actelor legislative, se constată un conflict normativ și o neclaritate în ceea 

ce privește reținerea de către agentul constatator al IPM a contravenientului la încălcarea 

legislației de mediu. 

 Conflictul normativ constă în faptul că art. 28 lit.d) din Legea nr.1515/93, prevede 

că: „ Inspectorii superiori de stat, inspectorii de stat, inspectorii superiori zonali și 

inspectorii zonali al mediului au dreptul: d) să rețină persoanelor vinovate de încălcarea 

legislației cu privire la protecția mediului și, în caz de necesitate (pentru identificarea 

persoanei), să le predea la cel mai aprobat post de poliție sau primărie”, iar art. 433 

alin.(2) al Codului contravențional nu enumeră în listă că IPM, este organul abilitat care 

poate aplica măsura procesuală de constrângere – reținerea.  (vezi analiză detaliată la 

anexa Raportului de evaluare a cadrului normativ aferent activității IPM). 

 Astfel, luând în considerare divergențele normative, se deduce că reglementările 

Legii nr.1515/93 cu privire la dreptul inspectorilor de mediu de a reține persoanele 

vinovate, sunt în desuetudine.  

 Asigurarea insuficientă cu echipament a agentului constatator 

 O problemă identificată la depistarea și examinarea încălcărilor de mediu este faptul 

că agentul constatator nu este asigurat cu mijloace speciale în vederea protejării vieții și 

sănătăți contra acțiunilor agresive ale contravenientului. Inspectorul de mediu, este 

vulnerabil și nu are dreptul să aplice nici o măsură de apărare și de imobilizare, până la 

intervenția poliției. Conform unor relatări ale reprezentanților IPM, au existat situații când 

agenții constatatori au fost supuși unor agresiuni fizice, care s-a soldat cu vătămare 

corporală. Astfel, agentul constatator al IPM, în cadrul exercitării atribuțiilor poate fi expus 

unor riscuri profesionale care pun în pericol viața și sănătatea acestuia. 

 La moment, fiecare inspecție teritorială, este dotată cu câte o cameră video (body 

cameră), însă aceasta nu poate să asigure activitatea în siguranță a fiecărui inspector de 

mediu. 

 Se menționează că IPM a intervenit cu solicitarea (nr.104 din 29.01.219) către 

Ministerul Finanțelor, organ responsabil privind aplicarea actelor normative (Legea 
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nr.270/201822 și HG nr.1231/201823) de a confirma raționamentele cu referire la aplicarea 

prevederilor art.17 din Legea nr.270/2018 și Anexa nr.4 al HG nr.1231, cu privire la 

stabilirea sporului cu caracter specific în coraport cu angajații Inspectoratului. 

 Prin urmare, în solicitare citată, se evidențiază că: „Totodată, particularitățile 

activității angajaților Inspectoratului, în calitate de inspectori și agenți constatatori, în 

coraport cu specificul domeniului protecției mediului și în contextul efectului imediat al 

acțiunilor ilicite asupra componentelor de mediu, determină necesitate de a acționa 

prompt în orice timp și condiții meteo, iar, domeniile de competență ale Inspectoratului au 

o tangență directă cu activități de risc sporit pentru sănătatea și viața angajaților. 

 În acest context, menționăm că, specificul activității Inspectoratului și angajaților 

acestora ține nemijlocit de contactul cu subiecții de drept în vederea protejării fondului 

forestier, fondul apelor, aerului atmosferic, biodiversității, iar, în cele antropogene, 

depozitele de chimicale, poligoane de deșeuri, stații de epurare a apelor, cariere etc., 

deseori fiind amenințați inclusiv cu armele de foc sau alte obiecte care constituie corpuri 

delicte ce contribuie la săvârșirea contravențiilor”. 

Mai mult, legislația din domeniu mediului, stabilește unele măsuri de asigurare a 

vieții și sănătății a inspectorilor de mediu la efectuarea controalelor ecologice, cum ar fi: 

dreptul de a folosi și aplica arma de foc pentru a se apăra în exercitarea funcțiilor lor, art.29 

alin.(2) al Legii nr.1515/93. Cu toate acestea, inspectorii de mediu nu sunt asigurați cu 

arme de foc de serviciu, în exercitarea atribuțiilor ce le revin. 

Luând în considerare exigențele și pericolele specifice funcției angajaților din cadrul 

IPM, aceștia ar putea fi calificați eligibili de a beneficia de spor la salariu cu caracter 

specific, stipulat în baza pct.7 subpct.9) și 12) al Regulamentului cu privire la tipurile și 

modul de stabilire a sporurilor cu caracter specific, anexa nr.4 la HG nr.1231/2018.  

Există suspiciunea că lipsa echipamentelor (uniformelor și armelor de serviciu) care 

afectează siguranța vieții și sănătății inspectorilor de mediu, poate determina pe unii 

inspectorii de mediu să se asigure „personal” din colectarea ilegală a mijloacelor 

financiare, în rezultatul admiterii unor abuzuri și constrângeri în activitate.  

Totodată, lipsa echipamentelor necesare poate fi un factor decisiv a lipsei solicitărilor 

la angajare în funcția de inspector al mediului, precum și a fluctuației de cadre în cadrul 

Inspectoratului pentru Protecția Mediului și a subdiviziunilor sale teritoriale. 

Se recomandă organelor centrale (MADRM și MF) să susțină implementarea  

legislației în vederea asigurării cu echipamentele de serviciu necesare inspectorilor de 

mediu în activitate pentru a proteja viața și sănătatea acestora. 

 

 
 

 

22 Legea nr.270 din 23.11.2018. privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar 
23 Hotărârea Guvernului nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind 

sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar 
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➢Calificarea eronată a sancțiunilor și impedimentele apărute la examinarea unor 

contravenții 

 Atât în rezultatul testelor de integritate, precum și din fabulele cauzelor penale se 

observă că unii agenții constatatori în mod intenționat califică eronat încălcarea 

contravențională în vederea atribuirii unor sancțiuni mai blânde, în schimbul unor 

„favoruri”.  

 Totodată, încadrarea incorectă a faptei contravenționale de către inspectorii de mediu, 

a fost constatată și în cadrul auditelor interne ale IPM. 

 Într-o altă ordine de idei, se evidențiază o neclaritate la aplicarea art.95 și art.142 ale 

Codului contravențional, și anume la diferențierea pe fiecare articol aparate ceea ce ține de 

individualizarea sancțiunii contravenționale, în funcție de conținutul fiecărui alineat în 

parte, a caracterului și gradului prejudiciabil al contravenției, de caracteristica persoanei. 

 Prin urmare, la examinarea titlului, conținutului încălcărilor, precum și a sancțiunilor 

ale acestor două articole, se stabilește că ambele articole instituie încălcări asupra modului 

de folosire a fondului de exploatare, de recoltare și transportare a lemnului și diferă doar 

cuantumul amenzilor aplicate. 

 Evaluând informația redată în Anuarul IPM 2019, privind procesele-verbale cu 

privire la contravenții/decizii pe cauze contravenționale încheiate/emise de către IPM în 

anul 201924, se evidențiază că în baza art.95 au fost întocmite 25 procese-verbale cu privire 

la contravenții, iar în baza alin.(1) și alin.(2) ale art.142 CCo, (asemănătoare cu art.95), au 

fost întocmite 301 procese-verbale cu privire la contravenții. Astfel, în practică se aplică 

ambele articole, însă se generează incertitudinea referitor la calificarea echitabilă a 

sancțiunii de către inspectorii de mediu. Așadar, pericolul coruptibil ale acestor 

reglementări ambigui, constă în apariția practicilor diverse de interpretare, practici care pot 

fi abuzive. Cu toate acestea, se menționează că de asemenea formulări defectuoase se pot 

prevala inspectorii de mediu pentru a-și promova interesele nelegitime în vederea comiterii 

actelor de corupție. (vezi: analiza detaliată a obiecției respective la Raportul de evaluare a 

cadrului normativ). 

 O altă neclaritate depistată vizează aplicabilitatea „Articolul 116. Abaterea 

neautorizată de la proiectele de organizare a teritoriului sau de folosință a terenului, Cod 

contravențional al Republicii Moldova” 

 Prin urmare, agentul constatator la calificarea contravenției în baza art.116 Cod 

contravenționale, în susținerea încălcărilor depistate de contravenient, prezintă mai multe 

probe eliberate de alte entități. Acte de la primărie și acte de constatare de la organele 

abilitate, care certifică expres datele cadastrale și hotarele terenurilor.  

 
 

 

24 Pg.163 din Anuarul IPM-2019 „Protecția mediului în republica Moldova”, Chișinău, 2020 
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Totodată, conform art.20 și art.21 ale Codului funciar, se stipulează expres care sunt 

documentele ce confirmă drepturile deținătorilor de teren și organele abilitate de stabilirea 

hotarelor în natură (pe loc) la folosirea terenurilor.  

În acest context, analizând specificul contravenției și responsabilitatea organelor 

abilitate în vederea prezentării probelor, se remarcă că aceste contravenții nu afectează 

direct mediul înconjurător, este o atribuție improprie inspectorilor de mediu. Aceste 

contravenții țin de activitatea administrației publice locale/Agenției Proprietății Publice 

care are rolul de administra bunurile din domeniile public și privat ale statului și ale 

administrației publice. 

Astfel, este neclară atribuția IPM, de a constata și de a examina contravenția 

prevăzută la art.116 al Codului contravențional, deoarece la constatarea acestei faptei 

contravenționale, este obligatorie intervenția altor entități publice, pentru a fi prezentare 

acte în vederea probării contravenției. Obligativitatea intervenții și a altor entități publice 

la examinarea și constatarea faptei contravenționale, duce la tergiversări și la atribuții 

paralele. Atribuțiile paralele generează conflicte de competență sau declinări de 

competență între entitățile investite.  

Riscurile de corupție determinate de acest factor de risc sunt în creștere atunci când 

mai multe entități sunt responsabile pentru una și aceeași decizie sau acțiune. Concomitent, 

sunt vizate ambele entități, precum IPM de a constata și examina contravenția, iar cealaltă 

(primăria) este responsabilă pentru a prezenta informații și de a proba faptele 

contravenționale, ceea ce și creează dificultăți persoanelor fizice sau juridice  de a-și realiza 

drepturile și interesele sale legitime. 

Se recomandă MADRM să revizuiască atribuția IPM de constatare și examinare a 

faptei contravențională prevăzută la 116 Cod contravențional. 

 

➢Tergiversarea/expirarea termenului de prescripție de aplicare a sancțiunilor 

 Conform art.30 alin.(2) Codul contravențional, „Termenul general de prescripție a 

răspunderii contravenționale este de un an”. În multe situații, în cazurile în care este 

necesară intervenția altor organe pentru a proba unele acțiuni sau cazul expedierii în adresa 

altor organe competente sau de la alte organe se expediază în adresa IPM, se stabilește 

tergiversarea examinării cazurilor respective, în final, duce la neaplicarea sancțiunilor, 

deoarece expiră termenul de prescripție.  

 Se recomandă să fie evaluate motivele care stau la baza tergiversării și expirării 

termenelor de prescripție de aplicare a sancțiunilor și să fie operate modificări și măsuri 

concrete pentru a evita cazurile pentru eliberarea de răspundere contravențională pe acest 

motiv. 

 

Contestația împotriva deciziei în cauza contravențională se examinează de către 

instanța de judecată în a cărei rază teritorială activează autoritatea competentă, respectiv 

prezența inspectorilor de mediu din teritoriu, este obligatoriu.  
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În acest sens, a fost aprobată Dispoziția șefului IPM nr. 04-d din 24.01.2019 „Cu 

privire la monitorizarea procedurii contravenționale și activității privind recuperarea 

prejudiciilor cauzate mediului” în vederea asigurării procesului de evidență și monitorizare 

a contestațiilor asupra proceselor -verbale cu privire la contravenție și a prejudiciilor aduse 

mediului constatate în procesul de control/contravențional, totodată, asigurarea realizării 

eficiente și integrale a sarcinilor ce țin de competența IPM la compartimentele menționate, 

în temeiul pct.12 al Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea IPM. 

În procesul contravențional, Șefii subdiviziunilor Inspectoratului, sunt obligați să 

asigure prezența inspectorului/agentului constatator la examinarea cauzei contravenționale 

în cadrul instanțelor de judecată (contestațiilor, conform art.445 alin.(2)  a Codului 

Contravențional, iar, în caz de imposibilitate motivată va desemna un alt agent constatator 

pentru prezentarea în instanță, și după caz, va informa Inspectoratul pentru asigurarea 

prezenței unui reprezentant, conform art.385 alin.(10) din Codul Contravențional. 

Din analiza activității IPM privind monitorizarea litigiilor și cauzelor 

contravenționale aflate pe rolul instanțelor de judecată în care IPM și subdiviziunile sale, 

se atestă, în mare parte, o conlucrare între aparatul central și a subdiviziunilor sale 

teritoriale, și o monitorizare a cazurilor aflate pe rol. 

 

4.3. Procedura de recuperare a prejudiciilor cauzate mediului 
 

În conformitatea cu art.27 alin.(1) al Legii nr.1515/93, inspectorii de mediu au dreptul 

de a emite decizii în privința persoanelor fizice și juridice, inclusiv străine, privind 

repararea prejudiciilor cauzate mediului ca rezultat al poluării lui și/sau folosirii 

neautorizate/neraționale a resurselor naturale și de a intenta acțiuni civile împotriva 

organelor de stat, întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor și persoanelor fizice care au 

cauzat prejudicii mediului ca rezultat al poluării lui și/sau folosirii neautorizate/neraționale 

a resurselor naturale. 

Totodată, calcularea și recuperarea prejudiciilor aduse componentelor mediului 

înconjurător după principiul “poluatorul plăteşte” constituie una din atribuțiile de bază ale 

Inspectoratului pentru Protecția Mediului, potrivit pct.9 subpct.4) al HG nr.548/2018 cu 

privire la organizarea şi funcţionarea Inspectoratului pentru Protecţia Mediului. 

Prin urmare, responsabilitatea privind depistarea, calificarea, documentarea și 

sancționarea faptelor ce atentează la factorii de mediu și a prejudiciului cauzat mediului îi 

revine autorităților statului, în special inspectorilor de mediu.  

 În anul 2003-2004, au fost aprobate un șir de instrucțiuni de către ministrul Mediului, 

cu privire la metodologia de evaluare a prejudiciilor în diferite segmente de mediu, cum ar 

fi: 

- Instrucțiunea de evaluare a prejudiciului cauzat resurselor piscicole din bazinele 

acvatice ale Republicii, aprobată prin Ordin nr.206 din 07.10.2003 Monitorul 

Oficial al R. Moldova, 150-155/291, 20.08.2004; 
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- Instrucțiune din 08.06.2004 privind evaluarea prejudiciului cauzat mediului în 

rezultatul nerespectării legislației privind subsolul Monitorul Oficial al R. Moldova, 

189-192/385, 22.10.2004; 

- Instrucțiune din 08.06.2004 privind evaluarea prejudiciului cauzat aerului atmosferic 

în rezultatul poluării de către sursele staționare Monitorul Oficial al R. Moldova, 

186-188/369, 15.10.2004; 

- Instrucțiune din 08.06.2004 privind evaluarea prejudiciului cauzat aerului atmosferic 

la gestionarea deșeurilor de producție și menajere Monitorul Oficial al R. Moldova, 

189-192/384, 22.10.2004; 

- Instrucțiune privind cuantumul plății pentru prejudiciul cauzat spațiilor verzi ale 

localităților urbane și rurale, aprobat prin Ordin nr.34 din 16.09.2008 cu privire la 

aprobarea Monitorul Oficial al R. Moldova, 186/544, 14.10.2008 

În vederea facilității activităților de mediu este elaborat un Ghid cu privire la 

evaluarea prejudiciului cauzat mediului de la activitățile antropogene și mecanismele de 

compensare a lui, care include toate instrucțiunile cu priivre la evaluarea prejudiciului de 

mediu. 

În anul 2019, prejudiciile cauzate mediului calculate și înaintate spre achitare 

constituie suma 103 556 231 lei, inclusiv prejudiciul pe fiecare componentă de mediu: 

Subsolul – 55 817 164 lei (53,9%); Apa – 41 174 735 lei  (39,7%); Sol - 4 408 249 lei 

(4,25%); Flora –1 626 242 lei (1,5%); Fauna – 504 579 lei (0,6 %) și Aerul – 25262 lei 

(0,05%) (vezi: Figura nr.3) 

Figura nr.3 

 

 
 

 Mai mult, au fost încasate 1 455 838, 00 lei și înaintate 27 cauze civile în instanțele 

naționale cu solicitarea de a încasa din contul pârâților cuantumul prejudiciilor cauzate de 

aceștia mediului înconjurător. Majoritatea cazurilor contravenționale în care au fost 
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prejudiciate componentele mediului, persoanele culpabile în mod benevol recuperează 

prejudiciile cauzate, exceptând necesitatea de a recurge la procedura judicioasă25.   

Analizând diferența dintre prejudiciul calculat și achitat, se stabilește o discrepanță 

mare a prejudiciului neîncasat (102 100 393 lei).  

În rezultatul discuțiilor cu reprezentanții IPM, privind motivele care stau la baza 

diferențierii acestor sume, inclusiv cele neîncasate, se determină următoarele: 

- probabilitatea sumei prejudiciilor prezentată în Anuar este una eronată (probabilitatea 

că aceleași sume ale prejudiciului calculat și cel înaintat au fost adunate), însă o 

evidență strictă a tuturor sumelor calculate și cele încasate pe fiecare caz separat, în 

cadrul aparatului central al IPM nu există și nici reglementări/dispoziții privind 

conlucrarea și prezentarea informațiilor privind prejudiciile calculate și încasate de 

către subdiviziunile teritoriale și aparatul central al IPM, la fel, nu sunt; 

- cauzele civile care se află la moment pe rol privind încasarea prejudiciilor cauzate 

mediului înconjurător;  

-  sunt incluse și sumele prejudiciilor din anii precedenți;  

Se prezumă că lipsa instituirii unui mecanism coerent de recuperare a prejudiciilor și 

de raportare a informațiilor (prejudiciul calculat/înaintat/încasat) care să prezinte o 

evidență reală a sumelor prejudiciilor cauzate mediului de către IPM și fiecare subdiviziune 

teritorială, duce la ineficiența activității în acest domeniu și care poate să genereze riscuri 

de corupție, precum neglijența în serviciu și fals în acte publice prin neevaluarea 

prejudiciilor corespunzător și prin evitarea monitorizării încasării sumelor prejudiciilor de 

la contravenienți.  

Se remarcă că legislația în domeniul evaluării și recuperări prejudiciului cauzat pe 

componentele de mediului, urmează să fie perfecționată, deoarece există deficiențe și 

conflicte normative la acest compartiment, cum ar fi: 

➢pagubele economice estimate aduse aerului atmosferic, aerului, solului nu reflectă 

situația reală. Pentru determinarea costului pagubelor de mediu, se cere 

perfecționarea legislației de mediu, care să permită stabilirea costurilor de înlăturare 

și restabilire a resurselor naturale; 

 

➢la calcularea prejudiciului, pentru unele componente ale mediului, se ține cont de 

rezultatele investigațiilor analitice/de laborator obținute în urma analizelor 

prelevate. În prezent, inspectorii de mediu nu dispun de mijloace speciale de 

verificarea a aerului, apei, solului și la determinarea volumului masei lemnoase. 

Este necesară antrenarea Laboratoarelor Ecologice în vederea colectării probelor 

pentru calcularea și înaintarea prejudiciului cauzat mediului înconjurător. Privitor 

 
 

 

25 Anuarul IPM-2019 „Protecția mediului în republica Moldova”, Chișinău, 2020 
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la antrenarea laboratoarelor,  este responsabil Șeful Inspecției și efectivul 

subdiviziunii. 

În general, inspectorul, desinestător, vizual determină, la prima vedere,  aerul sau apa, 

dacă au fost afectate negativ și doar în cazuri speciale, solicită prezența reprezentanților 

Agenției de Mediu ce prelevează probe pentru verificarea în laboratoarele sale.  

Totodată, se remarcă, din auditele interne ale IPM, că nu în toate situațiile inspectorii 

de mediu, solicită intervenția laboratorului de referință. Iar la finalul fiecărui raport de 

audit, se menționează în cerințele înaintate: „Antrenarea Laboratoarelor de referință al 

Agenției de Mediu în vederea colectării probelor pentru calcularea și înaintarea 

prejudiciului cauzat mediului înconjurător (responsabil Șeful Inspecției și efectivul 

subdiviziunii);” implementarea cărora va contribui la îmbunătățirea activității Inspecției. 

Astfel, se stabilește responsabilitatea directă a inspectorilor de a calcula și înainta 

prejudiciile cauzate mediului, în baza rezultatelor analizei/expertizei laboratoarelor de 

referință, însă, laboratoarele de stat nu sunt acreditate din varii motive. Se prezumă o 

inechitate față de mediu, contravenient și cetățeni privind calcularea necredibilă a 

prejudiciului în baza unor laboratoare neacreditate. 

Se recomandă în continuare să fie promovată responsabilitatea inspectorilor și a 

șefului subdiviziunii să antreneze laboratoarele de referință la calcularea prejudiciilor. 

Totodată, se recomandă  autorităților competente (MADRM și Agenția de Mediu) să 

certifice/acrediteze toate laboratoarele de referință în vederea evaluării credibile și legale a 

prejudiciilor cauzate mediului.   

De exemplu: „Proces-verbal cu privire la contravenție nr.001125 din 18.03.2019, 

întocmit în baza art.113 alin.(5) Cod contravențional – „Deversarea, în apele de suprafață, 

în canalele de irigare și de desecare, a apelor uzate neepurate, a celor poluate termic, a 

apelor contaminate cu germeni patogeni și cu paraziți, a produselor sau reziduurilor 

petroliere și a altor poluanți”, fiind aplicată sancțiunea contravențională sub formă de 

amendă în mărime de 180 u.c. Pe cazul dat urma a fi antrenat Laboratorul de referință al 

Agenției de Mediu cu prelevarea probelor în vederea calculării și recuperării prejudiciului 

cauzat mediului, fapt care nu a fost efectuat de inspector.”26 

 

➢Din analiza cadrului normativ cu privire la repararea prejudiciului cauzat mediului, 

se stabilește o ambiguitate în stabilirea clară a legislației relevante și modului corect de 

calculare a cuantumului plății pentru prejudiciul cauzat pădurilor-parc din zonele verzi ale 

localităților. 

De exemplu: modul de evaluare a cuantumului prejudiciului cauzat pădurilor-parc 

din zonele verzi ale localităților. 

 
 

 

26 Raport de audit IPM 
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La pct.1 din „Instrucțiunea privind cuantumul plății pentru prejudiciul cauzat 

spațiilor verzi ale localităților urbane și rurale”, se instituie expres că: „Prezenta 

Instrucțiune stabilește modul de calculare a cuantumului plății pentru prejudiciul cauzat 

spațiilor verzi cu excepția pădurilor-parc din zonele verzi ale localităților. Cuantumul plății 

pentru prejudiciul cauzat pădurilor-parc din zonele verzi ale localităților va fi calculat 

conform anexelor Codului silvic. 

Prin urmare, ambiguitatea constă în faptul că pădurile-parc aparțin spațiilor verzi de 

folosință generală. Administrarea spațiilor verzi proprietate publică este exercitată de către 

autoritățile administrației publice locale și alte organe împuternicite în acest scop, potrivit 

art.18 alin.(1) al Legii nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și 

urbane. 

Cu toate acestea, referința din Instrucțiune cu privire la calcularea prejudiciului cauzat 

pădurilor-parc din spațiile verzi conform anexelor Codului silvic, este confuză, deoarece, 

la general, Codul silvic reglementează relațiile apărute în cadrul folosirii fondului forestier. 

Totodată, art.2 din Codul silvic, stipulează că fondul forestier este constituit din: „(1) 

Pădurile, terenurile destinate împăduririi, terenurile afectate gospodăriei silvice, precum și 

terenurile neproductive, incluse în amenajamentele silvice sau în Cadastrul funciar ca 

păduri și/sau plantații forestiere, constituie fondul forestier. (2) Fondul forestier cuprinde 

toate pădurile, indiferent de tipul de proprietate și forma de gospodărire.” Așadar, se 

stabilește că nu toate categoriile din spațiile verzi, cad sub incidența Instrucțiunii aprobate 

prin Ordinul nr.34 din 16.09.2008, și anume calcularea prejudiciului cauzat pădurilor-parc 

din spațiile verzi care se calculează conform tarifelor stabile în Codul silvic. 

Astfel, se constată că regimul juridic aplicabil asupra parcurilor-parc din spațiile verzi 

nu sunt suficient de clare, pe de o parte este reglementat de Legea nr.591/1999 cu privire 

la spațiile verzi ale localităților urbane și urbane, iar pe de altă parte, de Codul silvic. Aceste 

incertitudini, generează interpretări diferite și aplicare discreționară a prevederilor, care 

poate să favorizeze anumiți subiecți în dependență de interesele urmărite de inspectorii de 

mediu, care pot admite comiterea  unor acțiuni/inacțiuni ilegale care să genereze riscuri de 

corupție precum: corupere activă/pasivă, dare/luare de mită, fals în cate publice etc. 

➢Într-o altă ordine de idei, se relevă faptul că prejudiciul cauzat mediului reprezintă o 

daună cauzată naturii și deținătorilor de resurse naturale, care este exprimată într-o valoare 

convențională. O neclaritate în acest sens, constituie suma de referință la care se 

convertește unitatea convențională la calcularea cuantumului plății pentru prejudiciul 

cauzat mediului, deoarece această sumă de referință se prezentă diferit în mai multe acte, 

cum ar fi în: 

- Codul silvic - suma de referință este un salariu minim (un salariu minim – 18 lei, 

potrivit Legii n.1432/2000); 

- Instrucțiunea privind cuantumul plății pentru prejudiciul cauzat spațiilor verzi ale 

localităților urbane și rurale – unitatea convențională utilizată la calcularea cuantumului 
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plății pentru prejudiciul cauzat spațiilor verzi este egală cu 20 lei, potrivit pct.2 din anexa 

Instrucțiunii. 

 Analizând unele calculele privind prejudiciul cauzat mediului în urma tăierilor ilicite 

din fond forestier, se stabilește că valoarea prejudiciului este o valoare destul de 

nesemnificativă în raport cu efectele negative care pot avea asupra mediului înconjurător.  

 Prejudiciul cauzat mediului prin tăierea ilegală a arborilor, se calculează conform 

anexei nr.1 la Codul Silvic nr.887-XIII/21.06.1996. Se perfectează un proces-verbal cu 

privire la aprecierea prejudiciului cauzat fondului forestier în urma acțiunilor ilicite, prin 

care se ia în calcul: tipul acțiunii ilicite; specia arborilor (arbuștilor); numărul de arbori; 

diametrul arboretului, cm; volumul masei lemnoase, m3 ; costul masei lemnoase eliberate 

pe picior conform prețurilor în vigoare ale întreprinderii, lei; cuantumul pentru prejudiciu 

cauzat, lei. 

De exemplu: 

1) În rezultatul unei razii efectuate de IPM Dondușeni, în pădurea gestionată de primăria 

s. Horodiște r-nul Dondușeni au fost depistate 17 cioate de arbori de specie salcâm tăiați 

ilicit de persoane necunoscute în perioada lunii decembrie 2019. Volumul total al masei 

lemnoase tăiat ilicit constituie 1,695m3. 

Prejudiciul cauzat mediului în urma acestor acțiuni este de 473 lei.  

 

2) În rezultatul controlului inopinat efectuat la Ocolul Silvic Ungheni a Î.S. Î.S. „Silva-

Centru” din Ungheni s-a depistat tăierea ilicită a 49 de arbori de diferite specii cu 

diametrele cuprinse între 8 cm și 24 cm, volumul masei lemnoase sustrase ilicit fiind de 

2,747 m3, prejudiciul total cauzat fondului forestier de stat, inclusiv costul masei lemnoase 

constituie 2669,42 lei. 

  Astfel, se stabilește că valoarea unității convenționale de 18 lei, utilizată la calcularea 

prejudiciului cauzat mediului pentru tăierile ilicite din fond forestier este derizorie, aceasta 

și determină calcularea unei sume mici a cuantumului despăgubirilor în raport cu numărul 

mare de arbori tăiați ilegal (17 și 49 arbori). Aceste sume mici calculate și înaintate spre 

achitare contravenientului, nu duc la descurajarea comiterii în continuare a tăierilor ilegale, 

deoarece cuantumul arborilor vânduți ilegal (circa 1 m3 – de la 600-800 lei ) acoperă 

achitarea prejudiciul cauzat mediului, cât și asigurarea unui venit suplimentar. 

 În vederea evitării utilizării neuniforme a valorii de referință a unității convenționale  

la calcularea cuantumului prejudiciului cauzat mediului, în toate componentele sale, se 

recomandă majorarea sumei de referințe a unității convenționale și a coeficienților sau să 

fie atribuită valoarea de referință a unității convențională stabilită la art.34 alin.(1) din 

Codul contravențional „O unitate convențională este egală cu 50 de lei”. 
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În acest  sens, se prezintă Hotărîrea Curţii de Conturi 27  cu privire la Raportul 

auditului mediului privind protecţia fondului ariilor naturale protejate de stat, cu referire 

la monitorizarea şi controlul ecologic de stat, auditul a menţionat că nu în toate cazurile 

entitățile abilitate stabilesc şi/sau determină gradul şi impactul de “degradare” al ariilor 

protejate, precum şi nu identifică cauzele acestor degradări. Astfel, în rezultatul ieşirilor în 

teren a echipei de audit, s-a stabilit că în cadrul inspecţiilor ecologice teritoriale nu au fost 

identificate activităţi suficiente şi necesare unei inventarieri a stării ecologice a ariilor 

protejate şi realizarea măsurilor de prevenire şi reducere a riscurilor cu impact negativ 

asupra acestor zone. De asemenea, auditul a relevat că, în cazul monumentului naturii 

geologic şi paleontologic “Defileul Trinca”, datele privind amenzile aplicate (12,8 mii lei) 

şi stabilirea acestora în cazul încălcării regimului de protecţie a ariei protejate nu asigură 

reabilitarea ecosistemelor afectate, or valoarea prejudiciilor (77,1 mil.lei) este mult mai 

semnificativă decît amenzile aplicate. 

Într-o altă ordine de idei, procedura de contestare a prejudiciilor aduse mediului, 

constă în faptul că se prezintă contravenientului, în repetate rânduri, cuantumul 

prejudiciului care trebuie să-l achite în rezultatul contravenției săvârșite. În caz contrar, se 

prezintă o cerere în instanța de judecată pentru a fi recuperat prejudiciu. 

 În cadrul procedurii de recuperare a prejudiciului cauzat mediului, șefii 

subdiviziunilor asigură înaintarea pretențiilor către persoanele responsabile de recuperarea 

prejudiciului, iar, în caz de refuz din partea contravenientului, se pregătesc materialele 

necesare întru înaintarea acțiunilor civile în instanța de judecată, în coordonare cu Direcția 

juridică. În cazul în care cuantumul prejudiciilor sunt esențiale sau în cazul se calculează 

prejudiciul de către aparatul central al IPM, în instanța de judecată se prezintă 

reprezentanții Direcției juridice al IPM. 

 Din analiza situațiilor privind reprezentarea în instanțele de judecată în cadrul 

Inspecțiilor teritoriale, în cadrul procedurilor contravenționale și de recuperare a 

prejudiciilor, se stabilește o ambiguitate privind pregătirea juridică a inspectorilor de mediu 

de a reprezenta cauzele în instanța de judecată și dacă aceasta nu afectează calitatea 

reprezentării, deoarece nu toți inspectori de mediu au studii juridice sau aferente acesteia. 

  În final, se recomandă revizuirea cadrului normativ primar și cel secundar privind 

evaluarea și recuperarea prejudiciului cauzat mediului înconjurător în conformitatea cu 

cele mai bune practici și standarde internaționale, în vederea perfecționării mecanismelor 

de recuperare a daunelor și prejudiciilor aduse mediului. 

 

 
 

 

27 Hotărîrea Curții de Conturi nr.26/16.07.2015 cu privire la Raportul auditului mediului privind protecţia fondului 

ariilor naturale protejate de stat 
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În final, se prezintă succint un fragment din constatările Procuraturii Generale28 

privind asigurarea protecției mediului de către organelor competente de mediu, care în 

mare parte a identificat aceleași deficiențe majore: 

„Referitor la analiza stării de fapt la compartimentul dat, conchidem că în 

activitatea organelor de mediu persistă în continuare problemele ce vizează în mod direct 

activitatea lor și care se răsfrâng negativ asupra calității și eficacității acțiunilor, precum: 

➢ lipsa specialiștilor în anumite domenii, în special a celor responsabili de evaluarea 

prejudiciului cauzat mediului prin impactul asupra acestuia; 

➢ existența unui cadru legislativ învechit și neracordat la prevederile directivelor Uniunii 

Europene, inclusiv a legislației departamentale care vizează procedurile de calculare a 

prejudiciului cauzat prin atentarea la valorile de mediu; 

➢ lipsa unei strategii eficiente în activitatea organelor abilitate de implementare a 

mecanismelor privind contracararea, depistarea și sancționarea încălcărilor de mediu”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

28 Raport privind activitatea Procuraturii Generale pentru anul 2019, Chișinău, 2020 
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V. FACTORII EXTERNI 
 

Potrivit Metodologiei de identificare a riscurilor de corupție în cadrul entităților 

publice, de identificare a agenților publici expuși acestor riscuri și de analiză a factorilor 

de risc care le generează, aprobată prin Ordinul directorului CNA nr.50/2018, factorii de 

risc externi sunt factorii aflați în afara controlului entității publice sau sectorului 

administrat. Acești factori de risc la evaluarea integrității instituționale în cadrul al IPM și 

subdiviziunilor sale, se referă în mare parte la analiza cadrului normativ (primar și 

secundar) aferent activității, proceselor de lucru, competențelor atribuite acestei entități de 

control. 

Factorii externi identificați au fost expuși în Raportul de evaluare a cadrului normativ 

aferent activității Inspectoratului pentru Protecția Mediului”, în anexă și la descrierea 

factorilor interni/instituționali și operaționali din prezentul Raport de evaluare a integrității 

instituționale în cadrul IPM. 

Se enumeră succint, factorii de risc externi identificați: 

✓ Lipsa reglementărilor primare privind dreptul de a efectua inspectări și razii, precum 

și scopul și obiectivele; lipsa atribuției IPM de a presta servicii contra plată. Totodată, 

dreptul de a presta servicii contra plată este specificat în Regulamentul de activitate a 

IPM, aprobat prin H.G.548/2018, dar, contrar cadrului normativ în vigoare, tarifele 

pentru aceste servicii nu au fost aprobate printr-o hotărîre de Guvern.  

✓ Ambiguitatea/insuficiența reglementărilor și a procedurilor administrative se 

remarcă în ceea ce privește efectuarea controlului ecologic pentru eliberarea actului 

permisiv (la autorizarea tăierilor de arbori), și anume tipul controlului și subiectul 

solicitării efectuării actului permisiv în acest sens; dreptul de iniția sau solicita 

organelor competente suspendarea sau retragerea actelor permisie în legătură cu 

încălcarea normelor stabilite; dreptul de a constata, examina contravenții și de a aplica 

sancțiuni; aplicabilitatea art.95 și 142 al Codului contravențional, astfel încât să fie 

eliminată dublarea răspunderii juridice pentru aceeași încălcare. Insuficiența 

reglementărilor se stabilesc la: diferențierea categoriilor de încălcări: minore, grave și 

foarte grave, în vederea calificării uniforme a gravități încălcărilor pentru aplicarea 

corectă a sancțiunilor, inclusiv în cadrul controalelor de stat; la stabilirea respectarea 

termenilor în cadrul examinării sesizărilor, termenul stabilit de lege (în cel mult 15 zile) 

are un caracter general și discreționar, lasă loc de interpretări abuzive agenților publici; 

la evaluare și recuperare a prejudiciilor cauzate mediului înconjurător. 

Factori coruptibili, inclusiv lipsa/insuficiența reglementărilor din domeniul mediul, 

generează ambiguitate și derogare de la aplicarea legală și uniformă a procedurilor 

administrative specifice activității inspectorilor de mediu, atribuții excesive (dreptul de a 

reține); improprii (examinarea și constatarea atribuțiilor la art.116 al CC) și paralele. 
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VI. DESCRIEREA RISCURILOR DE CORUPȚIE 
 

În anul 2018, în rezultatul reorganizării IES, responsabil de controlul ecologic de 

stat şi eliberarea actelor permise în domeniu, au fost instituite două entități: IPM şi AM. 

Urmare, au fost operate modificări în atribuții, IPM fiind împuternicit să efectueze 

supravegherea şi controlul de stat în domeniul protecției mediului.  

În procesul evaluării acestei activități, s-a constatat că existența vidurilor legislative 

și a insuficienței reglementărilor ce pun în aplicare ultimele modificări legislative în acest 

domeniu, procedurile administrative defectuoase, precum și controlul intern ineficient, 

generează o serie de riscuri de corupție în activitatea IPM. 

Principalele riscuri de corupție identificate sunt analizate în funcție de nivelul 

pericolului pe care le reprezintă pentru societate și pentru entitatea publică, iar  descrierea 

acestora este expusă în matricea probabilității şi a impactului, prin aplicarea metodei „scala 

calitativă”.   

 

Impact înalt  

- Riscul admiterii 

abuzului de serviciu 

- Riscul depășirii  

atribuțiilor 

- Riscul coruperii 

pasive  

- Riscul falsului în 

acte publice 

Impact 

mediu 

Riscul favoritismului 

 

- Riscul neglijenței în 

serviciu 

- Riscul nedeclarării 

influențelor 

necorespunzătoare 

- Riscul nedeclarării 

conflictului de 

interese 

 

Impact 

scăzut 
   

 Probabilitate mică Probabilitate medie Probabilitate înaltă 

 

Riscul coruperii pasive şi a falsului în acte publice – reprezintă riscuri cu o 

probabilitate înaltă de materializare în activitatea IPM și a subdiviziunilor sale teritoriale, 

dar şi cu impact grav asupra dreptului constituțional al cetățenilor la un mediu înconjurător 

neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viață și sănătate. Concluzia derivă nu 

doar din vulnerabilitățile constatate în procesul evaluării, dar şi din cauzele penale aflate 

pe rol la CNA și din rezultatele testelor de integritate aplicate asupra angajaților IPM. Prin 

urmare, majoritatea inspectorilor de mediu sunt agenți publici/constatatori care efectuează 
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controale ecologice și contracarează cazurile de încălcare a legislației privind protecția 

mediului. Astfel, riscul pretinderii, acceptării sau primirii, de către inspectorii de mediu a 

bunurilor, serviciilor, privilegiilor  sau altor avantaje ce nu li se cuvin este caracteristic 

procesului de luare a deciziilor defectuoase în ceea ce privește stabilirea / evaluarea 

încălcărilor de mediu şi aplicarea sancțiunilor necorespunzătoare.   

Riscul admiterii abuzului de serviciu și riscul depășirii atribuțiilor de serviciu – 

cu o probabilitate medie de materializare, dar impact grav, inclusiv asupra reputației IPM. 

Faptul că în unele incidente sunt implicați manageri operaționali, ar putea determina şi 

agenții publici cu funcții de execuție să se implice în manifestări de corupție, ținând cont 

de vulnerabilitatea domeniului de competentă şi persistența punctelor slabe în cadrul 

proceselor de lucru desfășurate. Rolul managerilor în identificarea și eliminarea punctelor 

sensibile în cadrul proceselor de lucru, precum și adoptarea unor măsuri eficiente de control 

şi supraveghere, este esențială pentru atingerea obiectivelor operaționale ale entității 

publice.  

Riscul neglijenței în serviciu – reprezintă un risc cu un impact mediu, punând în 

pericol atingerea rezultatului scontat al activității de supraveghere şi control ecologic. 

Probabilitatea medie de materializare derivă inclusiv din multitudinea încălcărilor 

constatate pe intern şi sancțiunilor disciplinare aplicate. Riscul în cauză se materializează 

în principal prin manifestarea unei atitudini neconștiincioase a agenților publici față de 

executarea anumitor obligații funcționale, inclusiv la etapa de planificare, desfășurare şi 

documentare a controalelor, supravegherea internă, monitorizarea utilizării formularelor - 

tip etc. 

Riscul admiterii influențelor necorespunzătoare – risc cu un impact şi 

probabilitate medie de materializare în activitatea IPM, inclusiv determinată de 

familiarizarea scăzută a inspectorilor de mediu cu mecanismul de „declarare” și „apărare” 

a agenților publici împotriva eventualelor ingerințe în activitate. Condiții ce facilitează 

admiterea influențelor necorespunzătoare se identifică în special în cadrul subdiviziunilor 

teritoriale, unde este angajat un singur inspector de mediu cu atribuții de efectuare a 

controalelor pe anumite segmente de competentă. 

Riscul nedeclarării conflictului de interese - manifestat în împrejurări similare cu 

riscul admiterii influențelor necorespunzătoare. Riscul ar putea să se materializeze în 

condiții speciale de desfășurare a activității, în cazul inspectorilor de mediu din teritoriu în 

care probabilitatea existenței unui interes personal urmărit, în mod direct sau indirect, 

pentru sine sau pentru persoanele apropiate, este mai mare. În ultimii doi ani au fost 

constatate două cazuri de materializare a acestui risc, iar persistența punctelor slabe în 

climatul de integritate determină probabilitatea materializării acestui risc şi în viitor. 

Riscul admiterii favoritismului – are o probabilitate mică a apariției, dar cu impact 

mediu, inclusiv asupra reputației entității. Acesta ar putea să se  materializeze în condițiile 

promovării în funcții publice în lipsa unei proceduri stabilite, desfășurării activității 

inspectorilor de mediu la etapele de luare a deciziilor privind subiecții supuși controlului 
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ecologic și la aprecierea/evaluarea rezultatelor, cu încălcarea procedurilor aprobate sau în 

lipsa acestora. 
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RECOMANDĂRI: 
 

I. În domeniul consolidării climatului de integritate: 

1) Elaborarea și aprobarea reglementărilor interne cu privire la procedura de angajare prin 

promovare a inspectorilor de mediu; 

2) Instituirea obligativității solicitării de la CNA a certificatului de cazier privind 

integritatea profesională a candidaților la angajarea persoanelor în funcții publice; 

3) Instituirea registrului de declarare a conflictului de interese și desemnarea persoanei 

responsabile de ținere a Registrului în cadrul IPM și subdiviziunilor sale teritoriale;  

4) Elaborarea și aprobarea actelor administrative de stabilire a regulilor de organizare a 

activităților aferente respectării regimului juridic al cadourilor în cadrul IPM și 

subdiviziunilor sale teritoriale. (Desemnarea membrilor comisiei de evidență și 

evaluare a cadourilor și asigurarea condițiilor necesare activităților lor; Instituirea 2 

(două) registre cu privire la cadourile admisibile și inadmisibile, precum și asigurarea 

evidenței corespunzătoare a cadourilor, potrivit anexelor Regulamentului cu privire la 

regimul juridic al cadourilor, aprobat prin HG nr.116/26.02.2020; publicarea pe 

pagina oficială web a IPM – Registrul de evidență a cadourilor); 

5) Elaborarea și aprobarea actelor interne de stabilire a regulilor de organizare a 

activităților de denunțare a manifestărilor de corupție, de depunere a avertizărilor de 

integritate și de asigurarea a protecției agenților publici. (Desemnarea structurii 

specializate responsabile de înregistrarea avertizărilor de integritate; Instituirea 

Registrului de evidență a avertizărilor de integritate); 

6) Elaborarea și aprobarea reglementărilor interne cu privire la drepturile și obligațiile 

agenților publici în procesul de furnizare a documentelor și informațiilor oficiale în 

vederea asigurării accesului la informație a persoanelor interesate (Desemnarea și 

instruirea persoanei responsabile pentru efectuarea procedurilor de furnizare a 

informațiilor oficiale); 

7) Implementarea conformă a Standardelor Naționale de Control Intern, inclusiv 

documentarea riscurilor, integrând și riscurilor de fraudă și corupție în Registrul 

instituțional al riscurilor; 

8) Definitivarea şi aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea controlului în 

domeniul protecției mediului, cu includerea obligatorie a regulilor de conduită pentru 

inspectorii de mediu; 

9) Informarea angajaților, în special la eliberare, despre existența restricțiilor și 

răspunderea care survine pentru nerespectarea regimului juridic al restricțiilor și 

limitărilor în legătură cu încetarea raporturilor de serviciu și migrarea în sectorul privat 

al agenților publici (pantuflaj); 

10) Asigurarea transparenței activității entității în conformitate cu HG nr.188/2012 privind 

paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua internet, inclusiv la 

capitolul controale şi achiziții publice; 

11) Instruirea agenților publici din cadrul IPM și subdiviziunilor teritoriale în domeniul 

integrității și anticorupție.  
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II. Consolidarea controlului intern managerial 

12)  Revizuirea componenței și structurii serviciului audit intern și securitate internă;  

13)  Aprobarea procedurilor operaționale/instrucțiunilor privind inițiere controalelor, 

documentarea rezultatelor controlului ecologic și a procedurii contravenționale, precum 

și a procedurii de evaluare și recuperare a prejudiciilor cauzate mediului; 

 

III. Perfecționarea cadrului normativ 

14)  Înaintarea propunerilor de modificare a Legii nr.1515/93 cu privire la mediu 

înconjurător, în vederea completării cu „dreptul inspectorilor de mediu de a presta 

servicii contra plată”; precum și de a definitiva și aproba Regulamentul cu privire la 

serviciile prestate contra plată de IPM și subdiviziunile sale teritoriale, Metodologia de 

calcul al acestor tarife, precum și Nomenclatorul cu privire la tarifele prestate, prin 

Hotărâre de Guvern; 

15) Înaintarea propunerilor de modificare a Legii nr.1515/93 cu privire la mediu 

înconjurător, în vederea completării atribuțiilor IPM, de a stipula expres toate tipurile 

de control exercitat de către IPM (nu doar despre controlul de stat efectuat în baza Legii 

nr.131/2012). Totodată, elaborarea și aprobarea normelor departamentale care să pună 

în aplicare fiecare tip de control ecologic efectuat de IPM;  

16) Înaintarea propunerilor de a armoniza și uniformiza în actele legislative drepturile, 

obligațiile și atribuțiile inspectorilor de mediu (de ex. de a abroga - dreptul de a reține; 

dea revizui atribuția de constatare și examinare a faptei contravențională de la art.116 

Cod contravențional);   

17) Elaborarea și aprobarea reglementărilor cu privire la procedura de ridicare/returnare a 

bunurilor care au contribuit la comiterea faptelor ilegale; 

18) Elaborarea și aprobarea Ghidului privind modul de elaborare a planului controalelor 

(consolidat) în urma estimării nivelului de risc și contrapunerii clasamentelor din toate 

domeniile de control (pct.34 al HG nr.963/2018);  

19) Elaborarea și aprobarea reglementărilor interne care să diferențieze categoriile de 

încălcări: minore, grave și foarte grave, în vederea calificării uniforme a gravității 

încălcărilor pentru aplicarea corectă a sancțiunilor;  

20) Revizuirea conținutului Graficului anual al controalelor planificate, în vederea 

includerii în listă a agentul economic o singură dată, indicându-se concomitent toate 

domeniile de activitate ale acestuia supuse controlului; 

21) Uniformizarea și ajustarea practicii la efectuarea controalelor pentru eliberarea 

autorizațiilor de tăieri din fondul forestier; 

22) Instituirea unui mecanism de monitorizare și evidență a prescripțiilor; 

23) Instituirea registrelor de evidență a sesizărilor (telefonice); 

24) Instituirea obligatorie a controalelor periodice, ex-post, privind utilizarea formularelor 

proceselor-verbale de fiecare agent constatator. Totodată, să fie instituită răspunderea 

juridică a agenților constatatori pentru neutilizarea formularelor-tip ale proceselor-

verbale de control și ale proceselor-verbale cu privire la contravenție. 
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25) Revizuirea conținutului formularului procesului-verbal contravențional, precum și 

includerea mai multor repere de individualizare celui de al doilea exemplar al 

procesului -verbal cu privire la contravenție. 

26) Instituirea unui mecanism coerent de recuperare a prejudiciilor și de raportare a 

informațiilor (prejudiciul calculat/înaintat/încasat) care să prezinte o evidență reală a 

sumelor prejudiciilor cauzate mediului de către IPM și fiecare subdiviziune teritorială 

în parte; 

27) Promovarea și instituirea răspunderii pentru neantrenarea laboratoarelor de referință la 

calcularea prejudiciilor cauzate mediului, precum și pentru necalcularea sau calcularea 

deficientă a prejudiciilor cauzate mediului;  

28) Instruirea continuă a inspectorilor de mediu în vederea perfecționării/autoperfecționării 

despre modificările operate în actele normative aferente domeniului de activitate. 
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Anexa: 

Raport de evaluare a cadrului normativ aferent activității IPM 

 Evaluarea cadrului normativ din domeniului mediului este efectuată în baza 

Metodologiei de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și 

normative, aprobată prin Hotărârea Colegiului CNA nr.6/2017.  

1. Legea privind protecția mediului înconjurător, nr.1515/16.06.1993 

Art.26 alin.(1) și alin.(4)  

Articolul 26. (1) Inspectoratul pentru Protecția Mediului are funcția de exercitare a 

controlului de stat asupra respectării legilor și altor acte normative în problemele 

protecției mediului și folosirii resurselor naturale. 

(4) Controlul de stat al persoanelor care practică activitate de întreprinzător se planifică, 

se efectuează și se înregistrează în conformitate cu prevederile Legii nr.131 din 8 iunie 

2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. 

OBIECȚII: 

Examinând atribuțiile Inspectoratului pentru Protecția Mediului, se stabilește o 

incoerență normativă în ceea ce privește efectuarea controlului. Această incoerență, 

derivă din multitudinea de atribuții instituite în diferite acte legislative, normative și 

departamentale care nu sunt corelate între ele, iar actele de nivel inferior depășesc 

limitele competenței instituite prin actul de nivel superior. Prin urmare, ne vom expune 

privitor la atribuțiile de control ecologic, care poate fi regăsit de mai multe tipuri: control 

de stat, control operativ, inspectare și razie. 

Art.26 al Legii nr.1515/16.06.1993, instituie că Inspectoratul pentru Protecția 

Mediului efectuează controlul de stat asupra respectării legilor și altor acte normative în 

problemele protecției mediului și folosirii resurselor naturale, în conformitate cu 

prevederile Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de 

întreprinzător.  

Examinând Hotărârea Guvernului nr.548/2018 cu privire la organizarea și 

funcționarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului și anume pct.10, la fel, stabilește 

că această entitate publică deține atribuția respectivă, precum și, în mod indirect, atribuția 

de efectuare a inspectărilor (pct.10, sbpct.10) lit.b) și pct.11 sbpct.20). 

Totodată, se remarcă în Regulamentul privind organizarea și funcționarea Direcției 

control fond forestier, arii naturale protejate și spații verzi a Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului  (în continuare – Direcția control fond forestier a IPM), aprobat prin 
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Ordinul șefului IPM nr.44 din 02.10.208, sunt consemnate atât controalele menționate în 

actele superioare, cât și alte tipuri de controale, cum ar fi: controlul operativ (pct.12).   

Mai mult, analizând raportul de activitate anual și săptămânal al IPM (pe pagina 

web oficială a instituției) se constată că, Inspectoratul pentru Protecția Mediu efectuează 

și alt tip de control – razie, fără a fi stipulat expres în actele legislative. 

În acest sens, se determină că actele legislative din domeniu, nu stipulează expres 

toate tipurile de control care se regăsesc în actele secundare. Aceste viduri normative, 

generează confuzie în ceea ce privește limita competențelor exercitate de IPM, 

aplicabilitatea uniformă și transparentă a procedurilor administrative la efectuarea 

celorlalte tipuri de controale.  

Pericolul coruptibil constă în crearea premiselor pentru instituirea unor atribuții 

excesive și/sau abuzive, pentru aplicare neuniformă și obscură a reglementărilor de către 

organele de control din domeniul forestier, ceea ce determină și facilitează agenții publici 

să admită manifestările de corupție în activitate.  

Astfel, se stabilește necesitatea revizuirii și instituirii unui cadru normativ coerent 

și corelat în domeniul protecției mediului, respectând ierarhia și acțiunea juridică a 

actelor normative pentru a legaliza, uniformiza și tranparentiza procesele operaționale la 

toate tipurile de control,  ceea ce va contribui la micșorarea și eliminarea riscurilor de 

corupție în acest domeniu. 

Recomandări: 

1) Revizuirea actelor legislative și stabilirea concretă a tipurilor de control exercitat de 

către IPM, astfel încât să prezinte o claritate și coerență în ceea ce privește atribuțiile 

IPM; 

2) Elaborarea și promovarea actelor normative/departamentale care pun în aplicare 

fiecare tip de control efectuat de IPM, exceptând controlul de stat. 

Factori de risc: 

• Formulări ambigui care admit 

interpretări abuzive 

• Lacuna de drept 

• Lipsa/insuficiența accesului la 

informația despre actul subordonat 

legii 

• Atribuții extensive de reglementare 

• Atribuții care admit derogări și 

interpretări abuzive 

• Lipsa/ambiguitatea procedurii  

Riscuri de corupție: 

• riscul coruperii pasive/active; 

• riscul traficului de influență; 

• riscul abuzului de serviciu; 

• riscul depășirii atribuțiilor de serviciu; 

• riscul favoritismului etc.  

Alte riscuri: 

• riscul legalizării în actele secundare unele 

atribuții abuzive și excesive ale IPM 

2. Legea privind protecția mediului înconjurător, nr.1515/16.06.1993 

 Art.27 alin.(1) lit.b)-d) 
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Art. 27. - (1) Inspectorul principal de stat al mediului, inspectorii principali raionali ai 

mediului și, în absența lor, adjuncții acestora au dreptul: 

b) de a suspenda și interzice proiectarea, construcția, reconstrucția obiectivelor 

industriale, agricole și de menire socială, lucrările de exploatare a resurselor naturale și 

alte lucrări în caz de depistare a încălcărilor reglementărilor de protecție a mediului și 

folosire rațională a resurselor naturale, dacă acestea pot conduce la poluarea mediului și 

folosirea neautorizată/nerațională a resurselor naturale; 

c) de a suspenda, total sau parțial, orice activitate, din proprie inițiativă sau la propunerea 

autorităților administrației publice locale, în caz de depistare a încălcărilor 

reglementărilor de protecție a mediului și folosire rațională a resurselor naturale, dacă 

acestea pot conduce la poluarea mediului și folosirea neautorizată/nerațională a 

resurselor naturale; 

d) de a înfăptui măsurile prevăzute la lit. a), b) și c) cu respectarea procedurii de 

contestare, precum și în limitele și modul stabilite în Legea nr. 131/2012 privind 

controlul de stat asupra activității de întreprinzător; 

OBIECȚII: 

Analizând normelor prenotate prin prisma cadrului normativ aferent, se stabilește o 

neclaritate privitor la atribuția inspectorilor din cadru IPM de a suspenda total sau parțial, 

de a sista/interzice activitatea de întreprinzător.  

Prin urmare, art.27 al Legii nr.1515/1993, instituie un drept excesiv inspectorilor –

de a suspenda și interzice unele activități de întreprinzător în cazul depistării încălcărilor 

reglementărilor de protecție a mediului și folosire rațională a resurselor naturale. 

Examinând aceste drepturi, în coroborare cu prevederile Legii nr.131/2012, Legii 

nr.235/2006 și Legii nr.160/2011, se stabilește că norma menționată mai sus, este 

contradictorie, ambiguă și excesivă. În vederea argumentării acestei afirmații, se relevă 

următoarele: 

- potrivit Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, 

nr.131/2012, inspectorul are dreptul doar să ceară existența actului permisiv  (art.2) și să 

nu admită afectarea și/sau suspendarea activității persoanei supuse controlului (art.3 și 

art.27). Astfel, art.27 al Legii nr.131/2012 stabilește, la general, că organele de control și 

colaboratorii acestora li se interzice, în procesul realizării funcțiilor de control, să 

afecteze funcționarea normală a persoanei supuse controlului și/sau să întreprindă măsuri 

ce vor conduce la suspendarea completă sau temporară a activității acesteia, dar cu 

excepția cazurilor de încălcări foarte grave, în sensul prezentei legi, care necesită 

aplicarea măsurilor restrictive corespunzătoare. 

În altă ordine de idei, se evidențiază că suspendarea completă sau temporară a 

activității poate avea loc doar în cazul încălcărilor foarte grave, iar în Legea nr.1515/93 

nu se specifică acest fapt, ceea ce poate determina agenții publici interesați să abuzeze și 

constrângă întreprinzătorii și în cazul comiterii încălcărilor grave sau mai puțin grave 

prin aplicarea suspendării sau încetării activității. 
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Pericolul acestui factor constă în discreția prea largă de inspectorilor de mediu care 

urmează să stabilească gravitatea încălcărilor pentru a suspenda sau înceta activitatea de 

întreprinzător, discreția de care inspectorii pot prevala pentru a lăsa subiectul pasibil 

(întreprinzătorul)  de a fi tras la răspundere să înțeleagă că ar putea interpreta normele 

ambigui fie în interesul său, fie în detrimentul său. În aceste circumstanțe,  

întreprinzătorul pasibil va căuta metode de corupere a inspectorului ca acesta să 

interpreteze norma în favoarea sa. 

 În astfel de condiții, se depistează două norme organice care sunt contradictorii, 

însă art.7 alin.(3) al Legii nr.100/2017 privind actele normative, statuează că în cazul în 

care între două acte normative cu aceeași forță juridică apare un conflict de norme, se 

aplică prevederile ultimului act normativ adoptat. 

 În final, stabilim că ultimul act adoptat este Legea nr.131 privind controlul de stat 

asupra activității de întreprinzător, în anul 2012, iar Legea nr.1515 privind protecția 

mediului înconjurător, în anul 1993, astfel inspectorul IPM poate solicita prezentarea 

actelor permise ce atestă activitatea de întreprinzător și poate doar suspenda activitatea 

de întreprinzător în cazul încălcărilor foarte grave pentru mediu, dup caz. 

- Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, 

nr.160/2011.  

Prevederile art.27, lit.b) și lit.c) din Legea nr.1515/1993, stabilesc dreptul de a 

suspenda și înceta activitatea de întreprinzător de către IPM, însă acestea nu sunt corelate 

cu art.10 al Legii nr.160/2011, care indică expres că valabilitatea actului permisiv poate 

fi suspendată în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de 

reglementare a activității de întreprinzător (art.10 al Legii nr.160/2011) și retragerea 

actului permisiv în alte cazuri decât cele prevăzute la alin.(1) din prezentul articol se 

efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 235/2006 cu privire la principiile de 

bază de reglementare a activității de întreprinzător (art.11 al Legii nr.160/2011). 

 - Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de 

întreprinzător, nr.235/2006  

Se evidențiază că suspendarea activității de întreprinzător reprezintă sistarea 

temporară a valabilității și/sau retragerea licenței/autorizației pentru activitatea de 

întreprinzător, fapt ce are ca efect imposibilitatea continuării acestei activități la nivel de 

întreprindere sau de unitate funcțională autorizată a acesteia. Astfel se 

suspendă/încetează efectele juridice ale actului permisiv emis de către autoritatea publică 

abilitată prin lege în condiții strict definite. 

 În conformitate cu art.17 alin. (2) al Legii nr.235/2006, se statuează că activitatea 

de întreprinzător poate fi suspendată prin hotărâre judecătorească, adoptată în temeiul 

legii. În cazurile prevăzute expres de lege, activitatea de întreprinzător poate fi 

suspendată, cu adresarea ulterioară în instanța de judecată a autorității care a dispus 

suspendarea. Astfel, organul de control poate suspenda activitatea de întreprinzător doar 

în baza unei hotărâri a instanței de judecată. 
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Totodată, analizând actele secundare din domeniu, prin prisma actelor expuse mai 

sus, se reliefează, la fel, divergențe normative. 

- potrivit pct.10 subpct. 2) lit.d) al Hotărârii Guvernului nr.548/2018, se stabilește 

că Inspectoratul efectuează controlul privind stabilirea cauzelor poluării factorilor de 

mediu/aerului atmosferic și aplică sancțiunile prevăzute de lege, inclusiv sistarea și/sau 

suspendarea unor activități pe perioade determinate, interzicerea inițierii activităților ce 

contravin cerințelor de protecție a aerului atmosferic în cazul în care se constată depășirea 

concentrațiilor poluanților peste limitele admise de legislație sau este pusă în pericol 

sănătatea populației; 

- potrivit pct.11 subpct.10) al aceleiași Hotărâri, Inspectoratul este investit cu dreptul   

să sisteze sau să suspende integral sau parțial, în condițiile legislației, lucrările de 

proiectare, construcție, recepționare extindere, reconstrucție, reutilare, modernizare, 

reprofilare, conservare, demolare și lichidare a obiectelor în cazul constatării unor abateri 

de la prevederile actelor normative de mediu; 

potrivit pct.11 subpct.19) al aceleiași Hotărâri, are dreptul să inițieze sau să solicite 

organelor competente suspendarea sau retragerea actelor permisive în legătură cu 

încălcarea normelor stabilite în acestea; 

Așadar, se stabilește că în HG nr.548/2018, sunt utilizați termeni precum „sistare 

sau suspendare”, termeni care duc în eroare conținutul și diferența juridică a acestor 

acțiuni, deoarece potrivit art.17 alin.(1) al Legii cu privire la principiile de bază de 

reglementare a activității de întreprinzător, nr.235/2006, prin suspendarea activității de 

întreprinzător se înțelege sistarea temporară a valabilității și/sau retragerea 

licenței/autorizației pentru activitatea de întreprinzător. În sensul dat, norma este 

formulată ambigui și echivoc, fapt ce genera interpretări abuzive în aplicare. 

În ceea ce privește sistarea și suspendare activității, la fel, ca și în cazul Legii 

nr.1515/93, se menționează, la general, că are loc doar în cazul constatării unor abateri, 

fără a menționa că doar în cazul abaterilor grave au dreptul să inițieze și să solicite de la 

organele competente suspendare activității de întreprinzător. 

Concomitent, analizând pct.12 al Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea Direcției control fond forestier, arii natural protejate și spații verzi a 

IPM, aprobat prin ordinul IPM nr.44/2018,  se stabilește că doar normele acestuia 

sunt redate în corelare cu actele legislative din domeniu controlului de stat și cu 

principiile de reglementare a activității de întreprinzător în ceea ce privește deținerea 

dreptului de a iniția sau solicita organelor competente suspendarea sau retragerea actelor 

permisive în legătură cu încălcarea normelor stabilite în acestea.  

În concluzie, reglementarea insuficientă și neuniformă în actul superior din 

domeniul forestier a dreptului inspectorilor din cadrul IPM de a iniția sau solicita 

organelor competente suspendarea sau retragerea actelor permisive generează conflicte 

normative cu actele de același nivel și cu actele de nivel inferior, formulare ambiguă care 

admite aplicare neuniformă și obscură a procedurii de suspendare și încetare a activității 
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de întreprinzător; atribuții excesive de a suspenda și înceta direct de către inspectorii de 

mediu activitatea de întreprinzător pentru orice încălcare, nefiind luat în calcul că doar 

în cazul încălcărilor grave. Acești factori de risc pot facilita săvârșirea actelor de corupție, 

făcând imposibilă tragerea la răspundere pentru trafic de influență, abuz de serviciu, 

depășirea atribuțiilor de serviciu și favoritism, deoarece formularea normelor primare 

permite discreții de interpretare ce depășesc cadrul legal aferent procedurii de control și 

activității de întreprinzător.  

Recomandări: 

Revizuirea Legii nr.1515/1993 în vederea corelării cu Legea nr.131/2012, Legea 

nr.160/2011 și Legea nr.235/2006, în special - inspectorii să dețină dreptul de a iniția sau 

solicita organelor competente suspendarea sau retragerea actelor permisive în legătură 

cu încălcarea normelor stabilite în acestea. 

Factori de risc: 

• Formulări ambigui care admit 

interpretări abuzive 

• Concurența normelor 

• Lacună de drept 

• Lipsa/ambiguitatea procedurii  

• Atribuții excesive 

• Atribuții care admit derogări și  

interpretări abuzive 

Riscuri de corupție: 

• riscul coruperii pasive/active; 

• riscul traficului de influență; 

• riscul abuzului de serviciu; 

• riscul depășirii atribuțiilor de serviciu; 

• riscul favoritismului 

•  

3. Legea privind protecția mediului înconjurător, nr.1515/16.06.1993 

Art.27 și art.29 

Art.27. – (1) Inspectorul principal de stat al mediului, inspectorii principali raionali ai 

mediului și, în absența lor, adjuncții acestora au dreptul: 

a) de a sigila instalații, echipamente tehnice, încăperi și alte bunuri mobile și imobile 

utilizate în activități neautorizate/ilicite de dobândire a resurselor naturale; 

Art.29. – (1) Inspectorii mediului poartă în exercitarea funcțiilor lor uniforma de 

serviciu, dispun de ștampilă de metal și de plombator de modelul stabilit. 

OBIECȚII: 

Inspectorii de mediu au dreptul de a sigila, dispunând de ștampilă de metal și de 

plombator de modelul stabilit. Totodată, se stipulează în alt act legislativ, că unii angajați 

din serviciul silvic dețin ciocane silvice pentru exercitarea funcțiilor de control, iar aceste 

ciocane au regimul mărcilor și al sigiliilor.  

În acest context, apare o incertitudine privind utilizarea termenilor de: „sigiliu”, 

„ștampilă de metal”, „plombator”, „ciocane”. Neclaritatea constă în faptul că este dificil 

de a determina dacă termenii enunțați se referă la unul și același conținut, sau instrumente 

diferite și ce efecte juridice produce fiecare, deoarece termenii sunt utilizați diferit iar 

legislația în vigoare nu redă clar sensul acestor termeni. 
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Într-o altă ordine de idei, se remarcă în practică că inspectorii de mediu, mai 

utilizează ciocanele cu inscripția  „IES” în rezultatul verificărilor în fond forestier, însă 

acte departamentale privind utilizarea acestora, efectul utilizării și răspunderea pentru 

neutilizarea sau utilizarea neconformă nu sunt stabilite.  

Astfel, pericolul coruptibil al acestui factor de risc constă în faptul că, la aplicare, 

terminologia utilizată neuniform poate provoca practici vicioase de interpretare a 

sensului normei, poate fi tratată ca fenomene diferite a aceluiași fenomen, din cauza 

confuziei provocate de numirea termenilor în moduri deferite. În consecință, pot apărea 

abuzuri din partea agenților publici la aplicarea eronată a termenilor. 

Recomandări: 

Uniformizarea termenilor „ștampilă de metal”, „plombator”, „ciocane” și stabilirea 

instrucțiunilor de utilizare ale acestora. 

Factori de risc: 

• Utilizarea neuniformă a termenilor 

• Formulări ambigui care admit 

interpretări abuzive 

• Lipsa/ambiguitatea procedurii 

Riscuri de corupție: 

• riscul coruperii pasive/active; 

• riscul abuzului de serviciu; 

• riscul depășirii atribuțiilor de serviciu; 

• riscul favoritismului etc.  

4. Legea privind protecția mediului înconjurător, nr.1515/16.06.1993 

 Art.28 lit.d)  

Art.28. – Inspectorii superiori de stat, inspectorii de stat, inspectorii superiori zonali și 

inspectorii zonali al mediului au dreptul: 

d) să rețină persoanele vinovate de încălcarea legislației cu privire la protecția mediului 

și, în caz de necesitate (pentru identificarea persoanei), să le predea la cel mai apropiat 

post de poliție sau primărie; 

OBIECȚII: 

Dreptul inspectorilor de a reține persoanele vinovate de încălcarea legislației cu 

privire la protecția mediului este unul echivoc. Analizând prin prisma legislației 

naționale, reținerea unei persoane, este acțiunea ce atentează la libertatea individuală și 

siguranța persoanei care sunt inviolabile, potrivit art.25 din Constituția RM. Astfel, 

nimeni nu poate fi reținut și arestat decât în cazurile și în modul stabilit de lege. 

 Legislația contravențională (art.376) și penală (art.11, art.165, art.166), precum și 

procesual penală (art.6 pct.40) reglementează expres noțiunea de reținere, temeiurile 

pentru reținere, modul de reținere ș.a.. În acest context, dreptul de a reține persoane î 

deține doar polițistul și organul de urmărire penală, nu și inspectorul din cadrul IPM. 

Prin urmare, inspectorul de mediu are dreptul doar de a constata contravenția și de 

a întocmi un proces-verbal, iar reținerea se efectuează doar de către organul de poliție în 

condițiile prevăzute de lege. Astfel, dreptul de a reține persoane de către IPM este unul 
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extensiv și acordă atribuții excesive, ce atentează la libertatea persoanei și vine în 

contradicție cu legislația contravențională și penală, și nu în ultimul rând constituționale. 

Acordarea dreptului de a reține persoane IPM, generează conflicte de competență, 

atribuții paralele, conflicte ale normelor de drept în activitatea entităților publice care au 

dreptul de a reține  persoane.  

Pericolul coruptibil constă în faptul că IPM îi este atribuită o atribuție excesivă și 

contrară statutului său, o atribuție exagerată, care oferă condiții de interpretare și aplicare 

discreționară, ce poate genera riscuri de abuzuri și depășiri de serviciu asupra 

potențialelor  făptuitori cu „reținerea acestora”. 

Recomandări: 

Revizuirea și ajustarea normei astfel încât să fie stabilit clar acțiunile inspectorilor de 

mediu, în cazul în care este necesară intervenția altor organe competente de reținerea 

persoanelor. 

Factori de risc: 

• Concurența normelor 

• Lipsa/ambiguitatea procedurii 

• Atribuții care admit derogări și  

interpretări abuzive 

• Atribuții excesive 

• Atribuții paralele 

Riscuri de corupție: 

• riscul coruperii pasive/active; 

• riscul traficului de influență; 

• riscul abuzului de serviciu; 

• riscul depășirii atribuțiilor de serviciu; 

• riscul favoritismului etc.  

 

5.  Legea privind protecția mediului înconjurător, nr.1515/16.06.1993  

Art.28 lit.g) din Legea privind protecția mediului înconjurător, nr.1515/16.06.1993 

Art.28. – Inspectorii superiori de stat, inspectorii de stat, inspectorii superiori zonali și 

inspectorii zonali al mediului au dreptul: 

g) să ridice producția, dobândită în mod ilicit, instrumentele de dobândire a ei și alte 

corpuri delicte, ce au servit la încălcarea legislației cu privire la protecția mediului în 

locurile de dobândire, de păstrare, prelucrare și comercializare a producției, dobândite în 

mod ilicit; 

OBIECȚII: 

Se relevă că inspectorii de mediu au dreptul să rețină și/sau  ridice produsele silvice 

și cinegetice obținute în mod ilicit, precum și corpurile delicte, mijloacele de transport 

cu care au săvârșit contravențiile, să verifice documentele corespunzătoare, în vederea 

sechestrării sau confiscării acestora. 

Urmând o analiză detaliată a procedurilor administrative citate mai sus, s-a constatat 

lipsa actelor departamentale ale IPM, care ar institui un cadru normativ coerent și 

uniform în aplicarea acestor mecanisme. Astfel, se stabilește lipsa reglementărilor 

departamentale, care ar facilita, clarifica și uniformiza aplicarea procedurilor respective. 

 Pericolul coruptibil constă în discreția agenților publici de a aplica diferit și abuziv 

procedura de reținere și ridicarea a bunurilor în dependență de „interesul” urmărit, 
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deoarece lipsesc reglementările exprese a procedurilor interne de implementare a 

prevederilor primare, precum și procedura de controlul administrativ și supraveghere 

asupra aplicării acestor prevederi.  

Recomandări: 

Stabilirea prin acte interne/departamentale a procedurilor interne de reținere și ridicare 

în vederea confiscări și sechestrării a produselor silvice și cinegetice obținute în mod 

ilicit, precum și corpurile delicte, mijloacele de transport cu care au săvârșit 

contravențiile. 

Factori de risc: 

• Lacună de drept 

• Lipsa/ambiguitatea procedurii 

administrative 

 

Riscuri de corupție: 

• riscul coruperii pasive/active; 

• riscul abuzului de serviciu; 

• riscul depășirii atribuțiilor de serviciu; 

• riscul favoritismului etc.  

6. Codul silvic, nr.887/21.06.96 

Art.64 

Articolul 64. Sarcinile serviciului silvic. Drepturile și responsabilitățile inspectorilor din 

cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului și personalului serviciului silvic 

(3) Inspectorii din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului au dreptul: 

b) să constate contravenții, să întocmească procese-verbale privind încălcarea legislației 

silvice și cinegetice și să le trimită spre examinare instanței competente; 

OBIECȚII: 

Menționăm că două legi cadru (Legea privind protecția mediului înconjurător, 

nr.1515/16.06.1993 și Codul silvic, nr.887/21.06.96), care prevăd drepturile și 

responsabilitățile inspectorilor din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului sunt 

contradictorii în ceea ce privește dreptul acestora de a constata,  examina contravenții, 

precum și de a aplica sancțiuni. 

Prin urmare, analizând actele legislative citate în dependență de anul adoptării și 

prin prisma legislației contravenționale, după cum urmează: 

- în Codul contravențional, nr.218 din 24.10.2008, este statuat expres la art.405 că 

persoanele abilitate cu funcții de control din cadrul Inspectoratului pentru Protecția 

Mediului au dreptul să constate contravenții, să încheie procese-verbale și să aplice 

sancțiuni; 

- în Codul silvic, nr.887/1996 este prevăzut că inspectorii IPM au dreptul să constate 

contravenții, să întocmească procese-verbale privind încălcarea legislației silvice și 

cinegetice și să le trimită spre examinare instanței competente, adică examinarea 

contravențiilor este de competența altei entități; 

- în Legea privind protecția mediului înconjurător, nr.1515/16.06.1993 – se stabilește 

că inspectorii au dreptul să întocmească procese-verbale, să examineze materiale despre 
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contravențiile administrative și să tragă contravenienții la răspundere în limitele 

competenței lor; 

Totodată, examinând actele secundare aferente organizării și funcționării activității 

IPM, se stabilește că atât HG nr.548/2018 (pct.9, subpct.4)), cât și Ordinul nr.44/2018 

(pct.10 lit.d)) se prevede funcția de bază a IPM de constatare și examinare a cazurilor de 

încălcare a legislației privind protecția mediului și utilizarea rațională a resurselor 

naturale, inclusiv contravenționale, aplicare sancțiunilor conform legislației, calcularea 

și recuperarea prejudiciilor aduse componentelor mediului înconjurător după principiul 

„poluatorul plătește”; 

Așadar, prevederile art.64 alin.(3) lit.b) din Codul silvic al RM, nu sunt corelate cu 

prevederile Codului contravențional, fapt ce generează conflicte normative între actele 

cu putere juridică de același nivel (legi organice), însă potrivit Legii nr.100/2017 cu 

privire la actele normative, prioritare se dă prevederilor ultimului act normativ adoptat. 

Conflictul este un impediment în aplicarea corectă și uniformă a prevederilor 

legislative și creează oportunități pentru alegerea subiectivă și abuzivă a normei 

„convenabile” care se poate aplica în situații selective în vederea favorizării anumitor 

interese în detrimentul interesului public, și care pot prejudicia interese contrar 

interesului public. 

Recomandări: 

Modificarea  art.64 alin.(3) lit.b) din Codul silvic al RM astfel: 

„b) să constate și examineze cazurile de încălcare a legislației privind protecția mediului 

și utilizarea rațională a resurselor naturale, inclusive cele contravenționale, și să aplice 

sancțiuni conform legislației.” 

Factori de risc: 

• Concurența normelor de drept 

• Lipsa responsabilității clar pentru 

încălcarea prevederilor 

• Lipsa/ambiguitatea procedurii 

• Promovarea intereselor contrar       

interesului public 

•  Prejudicierea intereselor contrar 

interesului public 

Riscuri de corupție: 

• riscul coruperii pasive/active; 

• riscul traficului de influență; 

• riscul abuzului de serviciu; 

• riscul depășirii atribuțiilor de serviciu; 

• riscul favoritismului etc.  

•  

7. Codul contravențional, nr.218 din 24.10.2008 

Art.95 și art.142 

Articolul 95. Încălcarea modului stabilit de folosire a fondului de exploatare, de 

recoltare și transportare a lemnului, de recoltare a rășinii 

(1) Încălcarea modului stabilit de folosire a fondului de exploatare, de recoltare și 

transportare a lemnului, de recoltare a rășinii 
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se sancționează cu amendă de la 3 la 10 unități convenționale aplicată persoanei fizice, 

cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de 

răspundere. 

(2) Transportarea masei lemnoase fără acte de proveniență sau de livrare 

se sancționează cu amendă de la 6 la 15 unități convenționale aplicată persoanei fizice, 

cu amendă de la 18 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de 

răspundere. 

 

Articolul 142. Încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, 

de transportare și de export al lemnului 

(1) Încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, de transportare 

și de export al lemnului și al produselor lemnoase 

se sancționează cu amendă de la 6 la 18 unități convenționale aplicată persoanei fizice, 

cu amendă de la 60 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de 

răspundere. 

(2) Circulația produselor lemnoase fără acte legale de proveniență (acte de livrare 

conform documentației de evidență contabilă) 

se sancționează cu amendă de la 6 la 18 unități convenționale aplicată persoanei fizice, 

cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de 

răspundere. 

(3) Întocmirea incorectă a materialelor primare pentru efectuarea tăierilor și 

recepționarea masei lemnoase 

se sancționează cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei 

cu funcție de răspundere. 

OBIECȚII: 

Examinând alin.(1) și alin.(2) ale art.95 și 142 din Codul Contravențional, s-a 

stabilit că conținutul alineatelor este asemănător. În acest sens, se evidențiază:  

- la alineatele (1) ale ambelor articole, similitudinea  constă în sintagma „încălcarea 

modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, de transportare a lemnului”. 

Se diferențiază prin faptul că la art.95 CC mai este stabilit și în cazul încălcării recoltării 

rășinii, iar la art.142 CC în cazul încălcării modului de export al lemnului și al produselor 

lemnoase. 

- la alineatele (2), în general, sunt similare, utilizându-se doar cuvinte sinonime, precum: 

„transportarea” – „circulația” și „masei lemnoase” - „produselor lemnoase”. 

Luând în considerare, că acești termeni nu sunt definiți în actele normative din acest 

domeniu, este dificil de a realiza diferența încălcărilor redate mai sus, exceptând doar 

particularitățile asemănătoare evidențiate. Astfel, în mare parte, conținutul acestor 

alineate se referă la același conținut, fapt ce denotă o reglementare dublă a răspunderii 

juridice pentru aceleași încălcări. 
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Totodată, analizând sancțiunile aplicate în cazul comiterii încălcărilor enunțate, se 

constată că o discrepanță privind cuantumul sancțiunilor între aceste două articole.  

Astfel, dublarea răspunderii juridice pentru aceeași încălcare generează confuzie, și 

determină apariția riscurilor de corupție din motivul că se oferă o discreție prea largă  

organului de constatare și sancționare de a decide discreționar asupra aplicării 

răspunderii juridice. În astfel de condiții, subiectul care a săvârșit încălcarea este tentat 

să recurgă la mijloace corupte pentru a influența decizia agentului constatator în favoarea 

acestuia, oferind „recompense”, pentru a fi sancționat legal cu amenzi minime. 

Recomandări: 

Revizuirea art.95 și 142 din Codul Contravențional, astfel încât dublarea răspunderii 

juridice pentru aceeași încălcare să fie exclusă. 

Factori de risc: 

• Formulări ambigui care admit 

interpretări abuzive 

• Atribuții care admit derogări și 

interpretări abuzive 

• Lipsa/ambiguitatea procedurii 

administrative 

• Confundarea/dublarea tipurilor de 

răspundere juridică pentru aceeași 

încălcare 

• Lipsa sancțiunilor clare pentru 

încălcarea prevederilor 

Riscuri de corupție: 

• riscul coruperii pasive/active; 

• riscul abuzului de serviciu; 

• riscul depășirii atribuțiilor de serviciu; 

• riscul favoritismului etc.  

 

8.  
Hotărârea Guvernului nr.548/2018 cu privire la organizarea și funcționarea 

Inspectoratului pentru Protecția Mediului  

Pct.10 subpct.10) lit.b)  

10) Alte atribuții ce reies din funcțiile de bază: 

b) întocmește procese-verbale de control și de inspectare referitor la acțiunile întreprinse 

și constatate în cadrul controalelor efectuate;  

OBIECȚII: 

Prin prisma celor relatate la obiecția nr.1, referitor la tipurile de control efectuate 

de IPM, se stabilește din prevederile HG nr.548/2018, că inspectorii de mediu întocmesc 

și procese-verbale de inspectare.  

Mai sus (la obiecția nr.1), ne-am referit la tipurile control care nu sunt clar stabilite 

în actele primare, drept urmare, se stabilește că IPM are competența de a întocmi procese-

verbale de inspectare. Cu toate că, este elaborat un Ghid al inspectorului de mediu, care 

descrie organizarea și desfășurarea inspectării ecologice, acesta nu are efecte juridice 

privind reglementarea uniformă și coerentă a procedurii administrative de efectuare a 

inspectărilor.   
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Totodată, șeful IPM a emis Ordinul nr.59 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea 

formularelor-tip aferente activităților procesuale contravenționale și de inspectare, prin 

care se aprobă formularul-tip al Actului de inspectare privind protecția mediului și 

folosirea rațională a resurselor naturale și al Procesului-Verbal cu privire la 

contravenție. Totodată, prin acest ordin, se ordonă inspectorilor din cadrul IPM cu statut 

de agenți constatatori, să utilizeze formularul–tip al procesului-verbal în cadrul 

procedurii contravenționale inițiate în afara procedurii de control reglementate de Legea 

nr.131/2012.  

Astfel, se constată o reglementare insuficientă a procedurii administrative de 

organizare și desfășurare a inspectărilor și a raziilor, controale care predomină cel mai 

des în activitatea inspectorilor de mediu. 

Insuficiența reglementărilor, generează incertitudine la efectuarea controalelor de 

către inspectorii de mediu. Mai mult, în cadru acestor controale apare discreția 

periculoasă a inspectorilor de mediu de a institui și dezvolta reguli procedurale 

convenabile propriilor sale interese, contrar interesului public.  

Recomandări: 

Elaborare unui Regulament privind efectuarea inspectorilor (raziilor) de către IPM în 

vederea transparentizării activității inspectorilor de mediu și uniformizării acestui 

mecanism. 

Factori de risc: 

• Lacună de drept 

• Ambiguitatea procedurii 

administrative 

• Atribuții care admit derogări și 

interpretări abuzive 

Riscuri de corupție: 

• riscul coruperii pasive/active; 

• riscul abuzului de serviciu; 

• riscul depășirii atribuțiilor de serviciu; 

• riscul favoritismului etc.  

 

9. 

Ordinul șefului IPM nr.44/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind organizarea și funcționarea Direcției control fond forestier, arii 

naturale protejate și spații verzi a Inspectoratului pentru Protecția Mediului   

Pct.12  

12. În exercitarea atribuțiilor sale, Direcția are dreptul: 

să presteze servicii contra plată pentru lucrările efectuate în domeniul protecției mediului 

și utilizării raționale a resurselor naturale persoanelor fizice și juridice, indiferent de 

forma de proprietate și apartenența departamentală ale acestora; 

OBIECȚII: 

Potrivit pct.12 al Regulamentului, aprobat prin ordinul IPM nr.44/2018, se 

stabilește că Direcția are dreptul să presteze servicii contra plată pentru lucrările efectuate 

în domeniul protecției mediului și utilizării raționale a resurselor naturale persoanelor 

fizice și juridice, indiferent de forma de proprietate și apartenența departamentală ale 

acestora. 
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Acest drept al Direcției, derivă din HG nr.548/2018 care statuează organizarea și 

funcționarea IPM, inclusiv și dreptul de a presta servicii contra plată (pct.11 subpct.29)). 

Prin urmare, se constată mai multe neclarități, în vederea prestării serviciilor contra 

plată, cum ar fi: 

- tipurile de lucrări efectuate de către Direcție;  

- subiecții solicitării prestării serviciilor;  

- cuantumul tarifelor; 

- nu în ultimul rând, actul legislativ care acordă IPM dreptul de a presta servii contra 

plată. 

Din analiza practicii referitoare la controalele ecologice, se atestă efectuarea actelor 

de inspectare, contra plată, în vederea eliberării autorizațiilor pentru tăieri din fond 

forestier.  

În acest context, se reiterează că nici un act legislativ nu statuează expres dreptul 

Inspectoratului pentru Protecția Mediului de a presta contra plată. Mai mult, această 

activitate vine în contradicție cu prevederile art.9 al Legii nr.160/2011, care prevede că: 

„(1) Orice plată de eliberare a actelor permisive trebuie să fie expres prevăzută 

în Nomenclatorul actelor permisive. 

(2) Orice plată efectuată autorităților emitente, care ține direct sau indirect de 

emiterea unui act permisiv, va fi stabilită în act legislativ. Plățile stabilite pentru 

emiterea actului permisiv și pentru serviciile aferente emiterii nu trebuie să 

depășească costurile de elaborare și emitere a actului permisiv în cauză și de 

prestare a serviciilor aferente sau totalitatea veniturilor obținute din plățile 

respective nu trebuie să depășească costurile aferente emiterii actelor permisive.” 
Totodată, se evidențiază în acest context, prevederile alin.(2) art.6 al Legii 

nr.235/2006, ce stipulează că serviciile prestate de autoritățile cu funcții de control 

trebuie să fie expres prevăzute în nomenclatorul serviciilor aprobat de către Guvern, 

precum și cuantumul tarifelor pentru prestarea acestor servicii. În acest context, se 

stabilește că actele respective nu sunt aprobate până la moment.   

Astfel, IPM, prestează servicii contra plată neavând un temei prestabilit în act 

legislativ cu privire la dreptul de a presta servicii contra plată, și nici un act normativ cu 

privire la aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate contra plată de IPM și nici 

metodologia de calculare a tarifelor prestate. 

Pericolul coruptibil constă în faptul că Inspectoratul pentru Protecția Mediului 

exercită o atribuție extensivă de reglementare, deoarece instituirea dreptului de a presta 

servicii contra plată este stabilit doar la nivelul unui act aprobat de Guvern ceea ce  

depășește competențele stipulate în actele legislative din domeniu. Totodată, se enunță 

că actele normative, sunt acte secundare, au rolul doar de a pune în executare legile și nu 

de a completa drepturile entităților publice. Astfel, lipsa cadrului legislativ și normativ 

privind prestarea serviciilor contra plată de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului, 

duce la comiterea abuzurilor și depășirea atribuțiilor de serviciu din partea inspectorilor 

de mediu. 
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Recomandări: 

Instituirea expresă și legalizarea  atribuției IPM de prestare a serviciilor contra plată într-

un act legislativ, precum și definitivarea și promovarea proiectului hotărârii Guvernului 

pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate contra plată de IPM și 

Metodologia de calculare a tarifelor serviciilor contra plată. 

Factori de risc: 

• Lacună de drept 

• Atribuții excesive 

• Atribuții care admit derogări abuzive 

Riscuri de corupție: 

• riscul abuzului de serviciu; 

• riscul depășirii atribuțiilor de serviciu; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


