
Procedurile de aplicare a 

sancțiunilor în sectorul MDS 



 Prin săvîrșirea de fapte ilegale, dar și pentru 
daunele ecologice produse, s-a impus 
necesitatea stabilirii răspunderilor:  

 contravenționale,  

 civile,  

 penale. 

  Pentru săvîrșirea acestor fapte ilegale, 
inspectorii de mediu în aplicarea sancțiunilor 
se conduc de Codul Contravențional al 
Republicii Moldova. 



 Procedurile de aplicare a sancțiunilor în 

sectorul “Managementul Deșeurilor Solide” 

sunt prevăzute de Codul Contravențional al 

Republicii Moldova și anume de articolul 154 

privind încălcarea regulilor de gestionare a 

deșeurilor. 



Articolul 154 conține 11 alineate: 

 Art.154 (1) Nerespectarea modului stabilit de colectare, 
păstrare, transport, depozitare, ardere, neutralizare și 
evacuare, inclusiv în obiectivele acvatice, în subsol etc. 
a deșeurilor industriale, de construcție, menajere și de 
altă natură se sancționează cu amendă de la 12-24 u.c. 
aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunității de pînă la 60 de ore, cu amendă de 
la 120-180 u.c. aplicate persoanei juridice cu/sau fără 
privare în ambele cazuri, de dreptul de a desfășura o 
anumită activitate pe un termen de la 3 luni la 1 an. 

 



 Art. 154 (2) Faptele specificate în alin. (1) care 

au creat pericolul poluării mediului se 

sancționează cu amendă de la 24-48 u.c. 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180-

240 u.c. aplicată persoanei juridice cu/sau fără 

privare în ambele cazuri de dreptul de a 

desfășura o anumită activitate pe un termen 

de la 3 luni la 1 an. 



 Art.154 (3) Depozitarea arbitrară sau în locuri 
interzise ori utilizarea unor alte procedee de 
evacuare a deșeurilor fără autorizația autorităților 
abilitate se sancționează cu amendă de la 18-30 
u.c. aplicată persoanei fizice sau cu muncă 
neremunerată în folosul comunității de pînă la 60 
de ore, cu amendă de la 60-120 u.c. aplicată 
peroanei juridice cu/sau fără privarea, în ambele 
cazuri de dreptul de a desfășura o anumită 
activitate pe un termen de la 3 luni la 1 an. 



 Art. 154 (4) Tăinuirea informației sau prezentarea 
intenționată de informații false sau incomplete privind 
gestionarea deșeurilor, privind evacuarea lor în caz de 
avarie se sancționează cu amendă de la 24-30 u.c. 
aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunității de la 40 la 60 ore, cu amendă de la 
60-120 u.c. aplicată persoanei cu funcție de 
răspundere, cu amendă de la 180-300 u.c. aplicată 
persoanei juridice cu/sau fără privarea în toate cazurile 
de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un 
termen de la 6 luni la 1 an. 



 Art. 154 (5) Încălcarea regulilor de evidență și de 
control primar în domeniul gestionării deșeurilor, 
nerespectarea termenilor de prezentare a dărilor 
de seamă în domeniul nominalizat se 
sancționează cu amendă de la 24-30 u.c. aplicată 
persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunității de pînă la 60 de ore, cu 
amendă de la 120-180 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 1 an. 



 Art. 154 (6) Transmiterea deșeurilor 
periculoase unor persoane fizice sau juridice 
care nu dețin licențe (autorizații) pentru 
trasnportul, păstrarea și prelucrarea lor se 
sancționează cu amendă de la 18-30 u.c. 
aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180-
240 u.c. aplicată persoanei juridice cu/sau fără 
privarea în ambele cazuri dedreptul de a 
desfășura o anumită activitate pe un termen 
de la 3 luni la 1 an. 



 Art. 154 (7) Nerespectare regimului și a regulilor 
de exploatare a instalațiilor de prelucrare și 
neutralizare a deșeurilor, a locurilor de depozitare 
ori de înhumare a deșeurilor industriale, menajere 
și de altă natură se sancționeză cu amendă de la 
30-42 u.c. aplicată persoanei fizice, cu amendă de 
la 240-300 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 
6 luni la 1 an. 



 Art. 154 (8) Proiectarea și construcția de 
întreprinderi și de alte obiective, precum și 
implementarea de materiale și tehnologii care nu 
corespund condițiilor de securitate a utilizării, 
prelucrării și evacuării deșeurilor se sancționează 
cu amendă de la 30-42 u.c. aplicată persoanei 
fizice, cu amendă de la 120-180 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 1 an.  



 Art. 154 (9) Nerespectarea regulilor privind 

importul, exportul sau tranzitul de deșeuri se 

sancționează cu amendă de la 30-60 u.c. 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120-

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 6 luni la 1 an. 



 Art. 154 (10) Neasigurarea colectării și 

evacuării deșeurilor, admiterea stocării 

deșeurilor de orice proveniență se 

sancționează cu amendă de la 30-60 u.c. 

aplicată persoanei cu funcție de răspundere. 



 Art. 154 (11) Neîntreprinderea măsurilor de 

lichidare a gunoiștilor neautorizate și 

necontrolate se sancționează cu amendă de la 

30-60 u.c. aplicată persoanei cu funcție de 

răspundere. 



  

   

 

   Depozitarea deșeurilor de orice proveniență 

provoacă poluarea mediului înconjurător 

cauzînd prejudiciu. 

 



Prejudiciile se clasifică în două forme: 

 în cazurile contravenționale- prejudiciu material 

 în cazurile penale- prejudiciu moral. 

 



 Evaluarea prejudiciului cauzat mediului se 

efectuează conform instrucțiunii Nr. 383 din 

08.08.2004 privind evaluarea prejudiciului 

cauzat resurselor de sol. 



 Indiferent de statut: persoanele fizice, juridice, 

persoanele cu funcție de răspundere, sunt 

obligate de a lichida, evacua, neutraliza 

deșeurile de orice proveniență! 



GRIJA PENTRU MEDIU ESTE A TUTUROR 



MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE! 


