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ra

Cu privire la aprobarea
Planului de ac{iuni al Agen{iei
pentru Supraveghere Tehnici
perioada I ianuarie - 31 decembrie 2021

in scopul organizdrii eficiente a procesului de planificare a activitAtii in domeniile de
competenld ale Agentiei pentru Supraveghere Tehnica pentru ansl 2020, in conformitate cu
prevederile Hotdr6rii Guvernului nr. 1088 din 18.12.2017 cu privire la organizalea ;i
funclionarea Agenfiei pentru Supraveghere l'ehnicd, ;i ca urmare a indicagiilor Cancelariei de
Stat nr. 15-03-10504 din20.11.2020 si a Ministerului Economiei qi Infrastrr-rcturii nr. 0512-7192
din24.11.2020,

ORDON:

1. Se aprobd Planul de acliuni al Agenliei pentru Supraveghere Tehnica pentru perioada
' I ianuarie - 31 decembrie 2021, elaborat confbrm Metodologiei de stabilire a

obiectivelor Ei indicatorilor de performanld a organelor de control de stat asupra
activitdlii de intreprinzator (HG. 35512020), conform anexei nr. l;

2, Colaboratorii tuturor subdiviziunilor din cadrul Agenfiei pentru Sr.rpraveghere
TehnicS, vor utiliza qi vor respecta Planul de activitate pentru perioada I ianuarie - 31
decembrie 2021;

3. $efii subdiviziuriilor Agenliei, vor raporta trirnestrial indeplinirea Planr-rlui de acfiuni,
p?nd la data de 5 a lunii urmdtorului trimestru;

4, Monitorizarea executf,rii qi raportdrii Planului de acfiuni se pune in sarcina Direcliei
Evaluarea Riscurilor Ei Planifioarea Controalelor;

5. Direclia management institulional va publica prezentul Ordin ;i Planul cle acgiuni al
Agenliei pentru Supraveghere Tehnici pentru perioada I ianuarie - 3l decembrie
202I pe pagina web: www.ast.gov.md;

6. Controlul asupra verificdrii indeplinirii prezentului ordin, -l asum.

Ion CIIRMEIDirector interimar

Coordonat:
l. A. Dascalescu
Director

2. V. Sirbu
Secfiaj
3.

Direcf ia management institulional
Ostafi
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Anexa nr. 1 

la Ordinul nr. 93-A din 14.12.2020 

P L A N U L 

 de acțiuni al Agenției pentru Supraveghere Tehnică 

pentru perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, potrivit HG nr. 355/2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a obiectivelor și indicatorilor de 

performanță a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător 

 

Nr. 

d/o 
Obiective 

Acțiuni 

 

Indicatori de 

produse /rezultat 

Termen de 

realizare 

Costul 

acţiunii/ 

Sursa de 

finanţare 

Riscuri 
Responsabil 

(subdiviziunea) 
Documente de 

referinţă 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Programul: Îmbunătățirea calității și siguranței construcțiilor, activității de urbanism şi de amenajare a teritoriului, funcționării și exploatării obiectelor industriale 

periculoase în condiții de securitate și inofensivitate, securității la incendiu și protecției civile, sănătății și siguranței în muncă, supravegherii pieţei și protecției consumatorilor 

privind materialele de construcție şi utilajele/obiectele industriale periculoase, activităţii geodezice şi cartografice și respectării condițiilor de licențiere, în vederea protecției 

populației și 

a mediului înconjurător   

 Alocarea resurselor  

1 1.1 Planificarea 

activității economico-

financiare a Agenției 

1.1.1 Elaborarea limitelor de 

alocații bugetare pentru anul 2021 

aprobate de Ministerul Economiei 

și Infrastructurii, în baza Legii 

bugetului de stat  

Planuri de finanţare; 

Note explicative; 

În conformitate 

cu temenii 

stabiliţi de 

Ministerul 

Finanţelor 

Bugetul 

AST 

Influenţa negativă 

a factorilor externi 

la elaborarea 

corectă şi la timp a 

propunerilor de 

buget, prin 

nerespectarea 

limitelor de 

cheltuieli, precum 

şi calculele 

incorecte pentru 

întreţinerea 

Agenției 

 

Direcția 

management 

instituțional;  

Secția financiar-

administrativă 

HG nr.1088/2017 cu 

privire la 

organizarea şi 

funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică, 

Regulament 

subdiviziune 

 1.1.2 Elaborarea schemei de 

încadrare 

Scheme de încadrare; Anual Bugetul 

AST 

Direcția 

management 

instituțional;  

Secția financiar-

administrativă 

HG nr.1088/2017 cu 

privire la 

organizarea şi 

funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică, 

Regulament 

subdiviziune 

 1.1.3 Elaborarea modificărilor 

limitelor de alocații bugetare 

Modificări; 

Note explicative; 

La necesitate Bugetul 

AST 

Direcția 

management 

instituțional;  

Secția financiar-

administrativă 

HG nr.1088/2017 cu 

privire la 

organizarea şi 

funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică, 

Regulament 

subdiviziune 

 1.2 Asigurarea 

managementului 

1.2.1 Asigurarea unui proces 

transparent al achiziţiilor de 

Plan de achiziţii 

aprobat; 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

AST 

Influenţa negativă 

a factorilor externi 

Direcția 

management 

HG nr.1088/2017 cu 

privire la 
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eficient al alocațiilor 

bugetare 

mărfuri, lucrări şi servicii și 

evaluarea necesarului de achiziţii de 

bunuri, lucrări şi servicii 

Nr. contracte 

încheiate; 

Nr. dări de seama 

privind contacte de 

achiziţie de mică 

valoare 

la elaborarea 

corectă şi la timp a 

propunerilor de 

buget, prin 

nerespectarea 

limitelor de 

cheltuieli, precum 

şi calculele 

incorecte pentru 

întreţinerea 

Agenției 

 

instituțional;  

Secția financiar-

administrativă 

organizarea şi 

funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică, 

Regulament 

subdiviziune 

 1.2.2 Asigurarea executării 

tranzacţiilor în conformitate cu 

alocaţiile bugetare 

Numărul de ordine de 

plată prezentate 

Permanent Bugetul 

AST 

 Direcția 

management 

instituțional;  

Secția financiar-

administrativă 

HG nr.1088/2017 cu 

privire la 

organizarea şi 

funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică, 

Regulament 

subdiviziune 

 1.3 Asigurarea 

activității economico-

financiare curente a 

Agenției 

1.3.1 Contabilizarea activităţii prin 

introducerea datelor în programa 1-

C 

 Permanent Bugetul 

AST 

Greşeli de calcul; Direcția 

management 

instituțional;  

Secția financiar-

administrativă 

HG nr.1088/2017 cu 

privire la 

organizarea şi 

funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică 

Regulament 

subdiviziune 

 1.3.2 Efectuarea calculării 

salariului, indemnizaţiilor şi 

reţinerilor obligatorii, în 

conformitate cu prevederile 

legislaţiei în vigoare 

Nr. de salariați Lunar Bugetul 

AST 

Greşeli de calcul; Direcția 

management 

instituțional;  

Secția financiar-

administrativă 

HG nr.1088/2017 cu 

privire la 

organizarea şi 

funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică, 

Regulament 

subdiviziune 

 1.4 Raportarea 

contabilă și financiară 

1.4.1 Întocmirea şi prezentarea 

raportului IPC 18 Darea de seamă 

privind reținerea impozitului pe 

venit, a primelor de asigurare 

obligatorie de asistență medicală și 

a contribuțiilor de asigurări sociale 

de stat obligatoriu calculate 

Dări de seamă Lunar Bugetul 

AST 

Greşeli de calcul; Direcția 

management 

instituțional;  

Secția financiar-

administrativă 

HG nr.1088/2017 cu 

privire la 

organizarea şi 

funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică, 

Regulament 
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subdiviziune 

  1.4.2 Întocmirea şi prezentarea 

rapoartelor Biroului Naţional de 

Statistică 

Rapoarte Trimestrial; 

Anual 

Bugetul 

AST 

Greşeli de calcul; Direcția 

management 

instituțional;  

Secția financiar-

administrativă 

HG nr.1088/2017 cu 

privire la 

organizarea şi 

funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică, 

Regulament 

subdiviziune 

  1.4.3 Întocmirea rapoartelor 

financiare a Agenției 

Rapoarte elaborate și 

prezentate 

Permanent Bugetul 

AST 

Greşeli de calcul 

şi întîrzieri în 

efectuarea plaţilor; 

Direcția 

management 

instituțional;  

Secția financiar-

administrativă 

HG nr.1088/2017 cu 

privire la 

organizarea şi 

funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică, 

Regulament 

subdiviziune 

 Planificarea controalelor în baza analizei riscurilor 

2 

 

 

 

 

 

 

2.1 Asigurarea realizării 

activităților de 

Planificare a controalelor 

de stat asupra activității 

de întreprinzător, 

conform Metodologiei de 

planificare a controlului 

în baza criteriilor de risc 

2.1.1Elaborarea Planului anual al 

controalelor de stat 

Plan aprobat și 

publicat pe pagina 

web al Agenției; 

Numărului de 

obiective planificate 

spre control. 

Trimestrul IV Bugetul 

AST 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională 

Direcţia evaluarea 

riscurilor şi 

planificarea 

controalelor Toate 

subdiviziunile 

HG nr.1088/2017 

cu privire la 

organizarea şi 

funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică, 

Regulament 

subdiviziune 

2.1.2 Elaborarea rapoartelor privind 

realizarea Planului anual al 

controalelor de stat 

Numărul 

controalelor, asupra 

persoanelor, care au 

grad maxim de risc. 

Trimestrial, 

semestrial, 

anual 

Bugetul 

AST 

Posibile deficiențe 

de comunicare și 

colaborare 

instituțională 

Direcţia evaluarea 

riscurilor şi 

planificarea 

controalelor Toate 

subdiviziunile 

HG nr.1088/2017 

cu privire la 

organizarea şi 

funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică, 

Regulament  

2.2 Crearea bazei de date 

și menținerea 

clasamentului agenților 

economici supuși 

controlului conform 

riscului prezentat 

2.2.1 Elaborarea Listelor tuturor 

persoanelor/ obiectelor pasibile de a 

fi supuse controlului, cu datele 

individuale de identificare, istoria 

activității de control și profilul 

fiecăreia, cu informația relevantă 

pentru criteriile de risc utilizate 

pentru clasificare 

Numărul obiectelor 

pasibile controlului 

cu grad maxim de 

risc. 

Trimestrul I-II Bugetul 

AST 

Insuficienţa 

resurselor tehnice 

Direcţia evaluarea 

riscurilor şi 

planificarea 

controalelor, 

Toate 

subdiviziunile  cu 

atribuții de 

control 

H.G. nr.781 din 

01.08.2018. 
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2.2.2 Completarea permanentă a 

listelor și menținerea clasamentului 

agenților economici supuși 

controlului după fiecare control 

efectuat 

Nr. persoanelor/ 

obiectelor adăugate; 

Nr. persoanelor/ 

obiectelor 

reevaluate; 

Permanent Bugetul 

AST 

Insuficienţa 

resurselor tehnice 

Direcţia evaluarea 

riscurilor şi 

planificarea 

controalelor; 

Toate 

subdiviziunile  cu 

atribuții de 

control 

H.G. nr.781 din 

01.08.2018. 

 

 Acordarea consultanței 

3 3.1 Acordarea asistenței 

metodologice 

persoanelor fizice și 

juridice în domeniul 

aplicării corecte a 

legislației, actelor 

normative și juridice 

precum și a bunelor 

practici conform 

domeniilor de 

competență 

3.1.1 Organizarea ședințelor de 

lucru/consultative cu participarea 

persoanelor fizice și juridice ce își 

desfășoară activitatea în domeniu, , 

în vederea identificării problemelor 

la exercitarea competențelor ce le 

revin conform domeniilor de 

competență 

Nr. de consultații; 

Nr. de ședințe 

La necesitate Bugetul 

AST 

Abilităţi 

profesionale 

insuficiente 

Toate 

subdiviziunile 

structurale 

HG nr.1088/2017 

cu privire la 

organizarea şi 

funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică, 

Regulamentul 

Agenției 

3.2 Sporirea gradului de 

informare şi educare a 

consumatorilor şi a 

mediului de afaceri 

3.2.1 Informarea consumatorilor cu 

privire la produse şi servicii, 

drepturi şi obligaţii, conform 

legislaţiei în vigoare 

Nr. petițiilor privind 

calitatea 

materialelor de 

construcție, 

înregistrate de către 

Agenție,  

Nr. plîngerilor care 

s-au confirmat din 

totalul plîngerilor 

privind calitatea 

materialelor de 

construcție 

înregistrate. 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

AST 

Interes scăzut din 

partea 

consumatorilor; 

Insuficienţa 

echipamentului 

tehnic 

Direcția instalații 

sub presiune, 

mecanisme de 

ridicat și cazane; 

Direcția chimico-

tehnologică; 

Direcția 

supraveghere 

gazoducte 

magistrale; 

Direcția 

supraveghere 

sisteme de 

alimentare cu 

gaze; 

Direcția 

securitate 

industrială la 

folosirea 

subsolului; 

Direcția 

supravegherea 

calităţii în 

construcţii şi 

drumuri; 

DST Nord; 

DST Centru; 

Legea nr.105/2003 

privind protecţia 

consumatorilor 

Legea nr.131/2012 

privind controlul de 

stat asupra 

activităţii de 

întreprinzător 

HG nr.1088/2017 

cu privire la 

organizarea şi 

funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică 

Bugetul AST 
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DST Sud. 

 Comunicare 

4 4.1 Asigurarea 

vizibilității, promovării 

activității, precum și 

informarea populației. 

4.1.1 Asigurarea publicării pe 

pagina Web a comunicatelor 

referitoare la desfășurarea activității 

de control și supraveghere 

tehnică(evenimente, noutăți, 

comunicate etc.) 

Numărul postărilor 

pe pagina oficială. 

 

Numărul de accesări 

a paginii oficiale a 

Agenției. 

 

Nr. vizualizări 

Trimestrial, 

Semestrial, 

Anual 

Bugetul 

AST 

Insuficienţa 

resurselor tehnice 

Direcția 

management 

instituțional 

HG nr.1088/2017 

cu privire la 

organizarea şi 

funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică, 

 

 4.1.2 Asigurarea publicării pe 

pagina Web a Planului de acțiuni al 

Agenției pentru Supraveghere 

Tehnică pentru anul de activitate 

următor. 

Numărul rapoartelor 

publicate pe pagina 

web al Agenției 

     

4.1.3 Asigurarea publicării pe 

pagina Web și în Registrul de stat a 

Graficului controalelor de stat 

asupra activității de întreprinzător 

pentru anul de activitate. 

Grafic publicat 

Nr. obiectelor 

planificate conform 

gradului maxim de 

risc. 

Semestrial, 

anual 

Bugetul 

AST 

Insuficienţa 

resurselor tehnice 

Direcția 

management 

instituțional; 

Direcția 

evaluarea 

riscurilor și 

planificarea 

controalelor 

H.G. nr. 781 din 

01.08.2018. 

 

4.1.4 Asigurarea publicării pe 

pagina electronică și în Registrul de 

stat al controalelor a rapoartelor 

anuale despre activitatea de control 

efectuată pe durata anului și 

rezultatul acestei activități 

Raport publicat pe 

pagina web al 

Agenției și în 

Registrul de stat al 

controalelor; 

Semestrial, 

anual 

Bugetul 

AST 

Insuficienţa 

resurselor tehnice 

Direcția 

management 

instituțional 

Direcţia 

evaluarea 

riscurilor şi 

planificarea 

controalelor 

HG nr.1088/2017 

cu privire la 

organizarea şi 

funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică, 

Regulament 

subdiviziune 

 Securitate industrială 
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5 5.1 Monitorizarea 

situațiilor excepționale 

cu caracter tehnogen la 

obiectele industriale 

periculoase 

 6.1.1 Conformarea cu cerințele 

legale în domeniul Obiectelor 

industrial periculoase 

Ponderea obiectelor 

industriale 

periculoase la care, 

în cadrul controlului, 

nu au fost constatate 

încălcări grave sau 

foarte grave 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

AST 

Lipsa 

demersurilor 

agenţilor 

economici privind 

înregistarea 

documentaţie de 

proiect; 

Modificarea 

atribuţiilor legale 

ale subdiviziunii 

Direcția instalații 

sub presiune, 

mecanisme de 

ridicat și cazane; 

Direcția chimico-

tehnologică; 

Direcția 

supraveghere 

gazoducte 

magistrale; 

Direcția 

supraveghere 

sisteme de 

alimentare cu 

gaze; 

Direcția securitate 

industrială la 

folosirea 

subsolului; 

DST Nord; 

DST Sud. 

Legea nr.116/2012 

privind securitatea 

industrială a 

obiectelor industriale 

periculoase 

Legea nr.131/2012 

privind controlul de 

stat asupra activităţii 

de întreprinzător 

HG nr.1088/2017 cu 

privire la organizarea 

şi funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică 

 5.2 Majorarea ponderii 

agenților economici care 

asigură funcționarea 

fiabilă a obiectelor în 

construcții și a celor 

industriale periculoase cu 

5 % anual, prin evaluarea 

riscurilor și intensificarea 

măsurilor de prevenire a 

acestora; 

5.1.1 Efectuarea activităților de 

control de stat planificat la OIP în 

scopul verificării condiţiilor de 

securitate a acestora la care se 

practică activităţi şi/sau lucrări. 

Ponderea OIP la 

care, în cadrul 

controlului planificat 

, nu au fost 

constatate încălcări 

grave sau foarte 

grave. 

Lunar; 

Trimestrial, 

Semestrial, 

Anual 

Bugetul 

AST 

Majorarea 

riscurilor în 

procesul 

exploatării 

obiectelor 

industriale 

periculoase din 

cauza termenilor 

de exploatare 

depășiți şi uzurii 

înalte a fondurilor 

fixe de instalați 

tehnice şi 

tehnologice. 

Direcția instalații 

sub presiune, 

mecanisme de 

ridicat și cazane; 

Direcția chimico-

tehnologică; 

Direcția 

supraveghere 

gazoducte 

magistrale; 

Direcția 

supraveghere 

sisteme de 

alimentare cu 

gaze; 

Direcția securitate 

industrială la 

folosirea 

subsolului; 

DST Nord; 

DST Sud. 

Legea nr.116/2012 

privind securitatea 

industrială a 

obiectelor industriale 

periculoase 

Legea nr.131/2012 

privind controlul de 

stat asupra activităţii 

de întreprinzător 

HG nr.1088/2017 cu 

privire la organizarea 

şi funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică 

5.1.2 Efectuarea activităților de 

control de stat inopinat la OIP în 

baza petițiilor, solicitărilor, 

demersurilor. 

Ponderea OIP la 

care, în cadrul 

controlului inopinat , 

nu au fost constatate 

încălcări grave sau 

foarte grave. 

5.1.3 Emiterea proceselor-verbale 

de control cu indicarea încălcărilor 

constatate în procesul de efectuare a 

controalelor la OIP, inclusiv 

sistarea lucrărilor, aplicarea 

sancțiunilor în baza proceselor 

verbale de control 

Ponderea pr-verb 

îndeplinite din nr. pr-

verb emise % 

Ponderea pr-verb 

contrav. emise/ 
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6 6.1 Crearea şi asigurarea 

funcționalității soft-urilor 

de evidenţă a obiectelor 

în construcții, a celor 

industriale periculoase şi 

asigurarea reingineriei 

serviciilor publice 

acordate 

6.1.1 Inregistrarea obiectelor 

industriale periculoase în Registrul 

de Stat al obiectelor industriale 

periculoase și recepția obiectelor 

industriale periculoase. 

Ponderea OIP 

înregistrate/ 

recepționate 

Ponderea recepțiilor 

OIP. 

Lunar; 

Trimestrial, 

Semestrial, 

Anual 

Bugetul 

AST 

Gradul redus de 

conștientizare a 

beneficiilor 

implementării 

standardelor 

europene și 

internaționale, 

precum și 

capacități 

instituționale 

insuficiențe 

pentru exercitarea 

funcțiilor de 

supraveghere a 

OIP 

Direcția instalații 

sub presiune, 

mecanisme de 

ridicat și cazane; 

Direcția chimico-

tehnologică; 

Direcția 

supraveghere 

gazoducte 

magistrale; 

Direcția 

supraveghere 

sisteme de 

alimentare cu 

gaze; 

Direcția securitate 

industrială la 

folosirea 

subsolului; 

DST Nord; 

DST Sud. 

Legea nr.116/2012 

privind securitatea 

industrială a 

obiectelor industriale 

periculoase 

Legea nr.131/2012 

privind controlul de 

stat asupra activităţii 

de întreprinzător 

HG nr.1088/2017 cu 

privire la organizarea 

şi funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică 

6.1.2 Înregistrarea documentației de 

proiect pentru lucrările de 

construcție-montare, extindere, 

reconstrucție, reutilare tehnică, 

conservare și lichidare a OIP  

Ponderea 

documentației de 

proiect înregistrate. 

Ponderea 

documentației de 

proiect respinse. 

6.1. 3 Coordonarea din punct de 

vedere al securității industriale a 

planurilor anuale de desfășurare a 

lucrărilor minere 

 

Nr. de planuri 

coordonate 

7.1.4 Eliberarea Permisiunii pentru 

obținerea și depozitarea 

materialelor explozive 

Ponderea 

Permisiunilor 

eliberate 

6.1.5 Eliberarea Demersului de 

executare a lucrărilor de dinamitare 

sau a lucrărilor cu materiale 

explozive 

Ponderea Demersuri 

eliberate 

6.1.6 Verificarea cunoștințelor și 

participarea la atestarea 

personalului tehnic-ingineresc și a 

personalului muncitoresc, care 

desfășoară activitați la OIP 

Nr. de participări la 

comisii 

Nr.de persoane 

atestate 

Nr.de persoane 

atestați negativ după 

examinarea repetată 

Construcţii şi urbanism 

7 7.1 Asigurarea 

respectării cerinţelor 

calităţii în construcţii 

7.1.1 Efectuarea controalelor de stat 

planificate a calităţii în construcţii, 

ce cuprinde inspecţii la factorii 

implicaţi în proiectarea, execuţia, 

exploatarea şi postutilizarea 

construcţiilor, producerea 

materialelor şi articolelor pentru 

construcţii, privind existenţa şi 

respectarea sistemului calităţii 

Ponderea obiectelor 

în cadrul controlului 

planificat, nu au fost 

constatate încălcări 

grave sau foarte 

grave 

Lunar; 

Trimestrial; 

Semestrial; 

Anual 

Bugetul 

AST 

Insuficienţa 

resurselor umane; 

Finanţare 

insuficientă; 

Modificarea 

atribuţiilor legale 

ale subdiviziunii 

Direcția 

supravegherea 

calităţii în 

construcţii şi 

drumuri; 

Direcţia evaluarea 

riscurilor şi 

planificarea 

controalelor; 

Legea nr.721/1996 

privind calitatea în 

construcţii 

Legea nr.131/2012 

privind controlul de 

stat asupra activităţii 

de întreprinzător; 

HG nr.360/1996 cu 

privire la controlul de 
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7.1.2 Efectuarea controalelor 

inopinate la  factorii implicaţi în 

proiectarea, execuţia, exploatarea şi 

postutilizarea construcţiilor, 

producerea materialelor şi 

articolelor pentru construcţii,  în 

baza petițiilor, solicitărilor, 

demersurilor parvenite 

Ponderea obiectelor 

în cadrul controlului 

inopinat, nu au fost 

constatate încălcări 

grave sau foarte 

grave 

La necesitate Bugetul 

AST 

Insuficienţa 

resurselor umane; 

Finanţare 

insuficientă; 

Modificarea 

atribuţiilor legale 

ale subdiviziunii 

DST Nord; 

DST Centru; 

DST Sud. 

stat al calităţii în 

construcţii;  

HG nr.329/2009 

pentru aprobarea 

Regulamentului cu 

privire la atestarea  

tehnico-profesională 

a specialiştilor cu 

activităţi în 

construcţii 

HG nr.1088/2017 cu 

privire la organizarea 

şi funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică 

7.1.3 Înaintarea către Comisia de 

atestare a propunerilor privind 

sistarea valabilităţii / anularea 

certificatelor de atestare tehnico-

profesională a responsabililor 

tehnici, diriginţilor de şantier, 

proiectanţilor, verificatorilor de 

proiecte şi a altor specialişti 

implicaţi în procesul de construcţie 

Nr. propunerilor 

înaintate; 

Ponderea certificate 

sistate/suspendate. 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

AST 

Lipsa motivelor 

legale pentru 

înaintarea 

propunerilor; 

Modificarea 

atribuţiilor legale 

ale subdiviziunii 

 

7.2 Participarea la 

lucrările comisiilor de 

recepţie a construcţiilor 

şi a instalaţiilor aferente 

7.2.1 Participarea la lucrările 

comisiilor de recepţie la terminarea 

lucrărilor și finală a construcţiilor şi 

a instalaţiilor aferente, finanţate din 

bugetul de stat sau din bugetele 

locale, prin aplicarea concluziei în 

procesele-verbale 

Ponderea recepție la 

terminarea lucrărilor 

recepționate/respinse

; 

 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

AST 

Lipsa 

demersurilor 

agenţilor 

economici privind 

recepţia  finală a 

construcţiilor şi a 

instalaţiilor 

aferente, finanţate 

din bugetul de 

stat sau din 

bugetele locale; 

Direcția 

supravegherea 

calităţii în 

construcţii şi 

drumuri; 

Direcţia evaluarea 

riscurilor şi 

planificarea 

controalelor; 

DST Nord; 

DST Centru; 

DST Sud. 

Legea nr.721/1996 

privind calitatea în 

construcţii 

HG nr.285/1996 cu 

privire la aprobarea 

Regulamentului de 

recepţie a 

construcţiilor şi 

instalaţiilor aferente 

HG nr.1088/2017 cu 

privire la organizarea 

şi funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică 

7.2.2 Participarea în calitate de 

membru a comisiilor de recepţie a 

recepția blocurilor locative ce 

depășesc 5 niveluri, finanțate din 

mijloace financiare proprietate 

privată 

Ponderea actelor de 

recepție 

acceptate/respinse; 

Pe parcursul 

anului 

8 8.1 Asigurarea 

respectării cerinţelor la 

exploatarea construcţiilor 

existente și postutilizarea 

construcţiilor 

8.1.1 Asigurarea respectării 

obligațiunilor privind exploatarea 

construcţiilor conform destinației, 

efectuarea la timp a lucrărilor de 

întreţinere şi reparaţii prevăzute 

conform normelor legale în cartea 

tehnică a construcţiei şi asigurarea 

urmăririi comportării în exploatare 

a construcţiilor 

Ponderea  

construcțiilor 

exploatate contrat 

destinației; 

 Ponderea 

construcțiilor 

neîntreținute; 

 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

AST 

Lipsa 

demersurilor/ 

informaţiilor 

privind stabilirea 

gradului de 

avariere a  

construcţiilor; 

Modificarea 

atribuţiilor legale 

ale subdiviziunii; 

Calificarea 

insuficientă a 

Direcția 

supravegherea 

calităţii în 

construcţii şi 

drumuri; 

DST Nord; 

DST Centru; 

DST Sud. 

Legea nr.721/1996 

privind calitatea în 

construcţii 

HG nr.1088/2017 cu 

privire la organizarea 

şi funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică 

8.1.2 Stabilirea gradului de avariere 

a construcţiilor şi, în cazul în care 

construcţiile prezintă pericol, 

Ponderea  

construcțiilor 

constatate ca 
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interzicerea exploatării acestora avariate; 

Ponderea 

interzicerilor 

exploatării 

construcțiilor 

avariate; 

personalului 

8.2 Asigurarea utilizării 

raţionale a investiţiilor 

publice în construcţii, 

respectarea normelor de 

utilizare a materialelor de 

construcţie, 

mecanismelor, resurselor 

energetice şi comunale, 

corectitudinea calculelor 

costului lucrărilor de 

construcţii, 

corespunderea volumelor 

fizice efective ale 

lucrărilor cu cele 

prevăzute în 

documentaţia de proiect 

şi execuţie  

8.2.1 Efectuarea controalelor de stat 

planificate a verificării volumelor și 

costului lucrărilor de construcţii la 

obiectele finanţate din contul 

mijloacelor bugetului de stat sau 

din bugetele locale 

Ponderea obiectelor 

în cadrul controlului, 

nu au fost constatate 

încălcări grave sau 

foarte grave 

Lunar; 

Trimestrial; 

Semestrial; 

Anual 

Bugetul 

AST 

Insuficienţa 

resurselor umane; 

Solicitări ad-hoc 

parvenite 

Direcția 

volumelor şi 

costurilor 

lucrărilor în 

construcţii 

Legea nr.131/2012 

privind controlul de 

stat asupra activităţii 

de întreprinzător; 

Legea nr.721/1996 

privind calitatea în 

construcţii 

HG nr. 329/2009 

pentru aprobarea 

Regulamentului cu 

privire la atestarea  

tehnico-profesională 

a specialiştilor cu 

activităţi în 

construcţii 

HG nr.1088/2017 cu 

privire la organizarea 

şi funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică 

8.2.2 Efectuarea controalelor 

inopinate la factorii implicaţi în 

proiectarea, execuţia, exploatarea şi 

postutilizarea construcţiilor, 

producerea materialelor şi 

articolelor pentru construcţii,  în 

baza petițiilor, solicitărilor, 

demersurilor parvenite 

Ponderea obiectelor 

în cadrul controlului, 

nu au fost constatate 

încălcări grave sau 

foarte grave 

La necesitate Bugetul 

AST 

9 9.1 Asigurarea 

respectării cerințelor 

normative şi legislative 

cu privire la accesul 

persoanelor cu 

dezabilități. 

9.1.1 Asigurarea accesului 

persoanelor cu dezabilități la 

clădiri, edificii, infrastructura 

socială. 

Ponderea obiectelor 

în cadrul controlului, 

nu au fost constatate 

încălcări grave sau 

foarte grave 

Semestrial Bugetul 

AST 

Abilități 

insuficiente 

de elaborare 

a 

proiectelor; 

Insuficiența 

resurselor 

umane 

Interes 

scăzut din 

partea 

mediului de 

afaceri 

 

DST Nord; 

DST Centru; 

DST Sud. 

Legea nr.60 din 

30.03.2012, Legea nr. 

169 din 9.07.2010, 

Hotărârea Guvernului 

nr.599 din 

13.08.2013, 

Decizia din 

nr.11.12.2014 a 

Consiliului pentru 

prevenirea şi 

eliminarea 

discriminării şi  

asigurării egalității. 

10 10.1 Efectuarea 

controlului privind 

corectitudinea emiterii 

certificatelor de 

urbanism, autorizaţiilor 

de construire de către 

10.1.1 Verificarea corectitudinii 

eliberării actelor şi înregistrarea 

autorizaţiilor de construire emise de 

către autorităţile administraţiei 

publice locale în conformitate cu 

prevederile legislației. 

Ponderea AC/CU 

emise cu încălcări; 

Ponderea AC/CU 

revocate/sistate; 

Semestrial; 

La solicitare 

Bugetul 

AST 

Nerespectar

ea 

termenelor-

limită de 

prezentare a 

informațiilo

DST Nord; 

DST Centru; 

DST Sud. 

Legea nr.721-XIII 

din 2.02.1996,   

Legea  nr.131 din 

08.06.2012,Hotărârea 

Guvernului nr. 360 

din 25.06.1996, 
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organele autorității 

administraţiei publice 

locale 

 r de către 

participanții 

la proces; 

Insuficienţa 

resurselor 

umane 

 Siguranţa antiincendiară şi protecţia civilă 

11 11.1 Asigurarea 

conformării cerințelor 

legale în domeniul 

siguranței antiincendiare 

și protecției civile  

11.1.1 Efectuarea controalelor de 

stat planificate privind respectarea 

cerinţelor în domeniul siguranţei 

antiincendiare  şi protecţiei civile la 

agenții economici  

Ponderea obiectelor în 

cadrul controlului 

planificat, nu au fost 

constatate încălcări 

grave sau foarte grave 

Lunar; 

Trimestrial, 

Semestrial, 

Anual 

Bugetul 

AST 

Insuficienţa 

resurselor umane; 

Finanţare 

insuficientă; 

Modificarea 

atribuţiilor legale 

ale subdiviziunii 

Direcția 

supravegherea de 

stat a măsurilor 

contra incendiilor 

și protecției 

civile; 

DST Nord; 

DST Centru; 

DST Sud. 

Legea nr. 267/1994 

privind apărarea 

împotriva incendiilor 

Legea nr. 271/1994 

cu privire la protecţia 

civilă 

Legea nr.131/2012 

privind controlul de 

stat asupra activităţii 

de întreprinzător 

HG nr.1088/2017 cu 

privire la organizarea 

şi funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică 

11.1.2 Efectuarea controalelor de 

stat inopinate  privind respectarea 

cerinţelor în domeniul siguranţei 

antiincendiare  şi protecţiei civile la 

agenții economici,  în baza 

petițiilor, solicitărilor, demersurilor 

parvenite 

Ponderea obiectelor în 

cadrul controlului 

inopinat, nu au fost 

constatate încălcări 

grave sau foarte grave 

La necesitate Bugetul 

AST 

11.1.3 Efectuarea controlului 

privind respectarea cerinţelor în 

domeniul siguranţei antiincendiare  

şi protecţiei civile la obiectele din 

subordinea Autorităților Publice 

Ponderea obiectelor în 

cadrul controlului, nu 

au fost constatate 

încălcări grave sau 

foarte grave 

Lunar; 

Trimestrial, 

Semestrial, 

Anual 

Bugetul 

AST 

11.1.4 Controlul stării obiectivelor 

radiologic periculoase 

Ponderea obiectelor în 

cadrul controlului, nu 

au fost constatate 

încălcări grave sau 

foarte grave 

Lunar; 

Trimestrial, 

Semestrial, 

Anual 

Bugetul 

AST 

11.1.5 Control obiective chimic 

periculoase 

Ponderea obiectelor în 

cadrul controlului, nu 

au fost constatate 

încălcări grave sau 

foarte grave 

Lunar; 

Trimestrial, 

Semestrial, 

Anual 

Bugetul 

AST 

11.1.6 Control edificii de protecţie Ponderea obiectelor în 

cadrul controlului, nu 

au fost constatate 

încălcări grave sau 

foarte grave 

Lunar; 

Trimestrial, 

Semestrial, 

Anual 

Bugetul 

AST 

11.1.7 Control alunecări de teren și 

construcțiilor hidrotehnice 

Ponderea obiectelor în 

cadrul controlului, nu 

au fost constatate 

încălcări grave sau 

foarte grave 

Lunar; 

Trimestrial, 

Semestrial, 

Anual 

Bugetul 

AST 

11.1.8 Realizarea măsurilor 

sezoniere de apărare împotriva 

Ponderea obiectelor în 

cadrul controlului, nu 

Lunar; 

Trimestrial, 

Bugetul 

AST 
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incendiilor  au fost constatate 

încălcări grave sau 

foarte grave 

Semestrial, 

Anual 

11.1.9 Efectuarea controlului 

privind respectarea cerinţelor în 

domeniul siguranţei antiincendiare  

şi protecţiei civile la instituțiile 

medicale 

Ponderea obiectelor în 

cadrul controlului, nu 

au fost constatate 

încălcări grave sau 

foarte grave 

Lunar; 

Trimestrial, 

Semestrial, 

Anual 

Bugetul 

AST 

11.1.10 Efectuarea controlului 

privind respectarea cerinţelor în 

domeniul siguranţei antiincendiare  

şi protecţiei civile la instituțiile de 

învățămînt 

Ponderea obiectelor în 

cadrul controlului, nu 

au fost constatate 

încălcări grave sau 

foarte grave 

Lunar; 

Trimestrial, 

Semestrial, 

Anual 

Bugetul 

AST 

 

12 12.1 Asigurarea unui 

cadru legal pentru 

efectuarea activităţilor în 

domeniul siguranţei 

antiincendiare şi 

protecţiei civile 

12.1.1 Participarea la lucrările 

comisiilor de recepţie finală a 

construcţiilor şi a instalaţiilor 

aferente, finanţate din bugetul de 

stat sau din bugetele locale 

Ponderea construcțiilor 

și instalațiilor aferente 

recepționate/ 

nerecepționate; 

 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

AST 

Lipsa 

demersurilor 

agenţilor 

economici privind 

recepţia  finală a 

construcţiilor şi a 

instalaţiilor 

aferente, finanţate 

din bugetul de 

stat sau din 

bugetele locale; 

Modificarea 

atribuţiilor legale 

ale subdiviziunii; 

Calificarea 

insuficientă a 

personalului 

Direcția 

supravegherea de 

stat a măsurilor 

contra incendiilor 

și protecției 

civile; 

DST Nord; 

DST Centru; 

DST Sud. 

Legea nr.267/1994 

privind apărarea 

împotriva incendiilor 

Legea nr. 271/1994 

cu privire la protecţia 

civilă, 

HG nr.285/1996 cu 

privire la aprobarea 

Regulamentului de 

recepţie a 

construcţiilor şi 

instalaţiilor aferente 

HG nr.1088/2017 cu 

privire la organizarea 

şi funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică 

 Protecţia consumatorilor în sfera securităţii industriale şi construcţiilor 

13 13.1 Asigurarea, în limita 

domeniilor de 

competenţă, a protecţiei 

consumatorilor 

13.1.1 Asigurarea respectării 

prevederilor legislaţiei în domeniul 

protecţiei consumatorilor, 

controalele respectării cerinţelor 

privind siguranţa produselor  

nealimentare, introduse sau puse la 

dispoziţie pe piaţă destinate 

consumatorilor 

Ponderea obiectelor în 

cadrul controlului, nu 

au fost constatate 

încălcări grave sau 

foarte grave 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

AST 

Insuficienţa 

resurselor umane; 

Finanţare 

insuficientă; 

Modificarea 

atribuţiilor legale 

ale subdiviziunii 

Direcția instalații 

sub presiune, 

mecanisme de 

ridicat și cazane; 

Direcția chimico-

tehnologică; 

Direcția 

supraveghere 

gazoducte 

magistrale; 

Direcția 

supraveghere 

sisteme de 

alimentare cu 

gaze; 

Legea nr.105/2003 

privind protecţia 

consumatorilor 

Legea nr.131/2012 

privind controlul de 

stat asupra activităţii 

de întreprinzător 

HG nr.1088/2017 cu 

privire la organizarea 

şi funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică 
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Direcția securitate 

industrială la 

folosirea 

subsolului; 

Direcția 

supravegherea 

calităţii în 

construcţii şi 

drumuri; 

DST Nord; 

DST Centru; 

DST Sud. 

14 14.1 Sporirea gradului de 

informare şi educare a 

consumatorilor şi a 

mediului de afaceri 

14.1.1 Informarea consumatorilor 

cu privire la produse şi servicii, 

drepturi şi obligaţii, conform 

legislaţiei în vigoare 

Ponderea întrunirilor/ 

meselor rotunde; 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

AST 

Interes scăzut din 

partea 

consumatorilor; 

Insuficienţa 

echipamentului 

tehnic 

Direcția instalații 

sub presiune, 

mecanisme de 

ridicat și cazane; 

Direcția chimico-

tehnologică; 

Direcția 

supraveghere 

gazoducte 

magistrale; 

Direcția 

supraveghere 

sisteme de 

alimentare cu 

gaze; 

Direcția securitate 

industrială la 

folosirea 

subsolului; 

Direcția 

supravegherea 

calităţii în 

construcţii şi 

drumuri; 

DST Nord; 

DST Centru; 

DST Sud. 

Legea nr.105/2003 

privind protecţia 

consumatorilor 

Legea nr.131/2012 

privind controlul de 

stat asupra activităţii 

de întreprinzător 

HG nr.1088/2017 cu 

privire la organizarea 

şi funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică 

14.1.2 Acordarea persoanelor fizice 

şi juridice a consultanţei de 

specialitate şi asistenţei în domeniul 

protecţiei consumatorilor privind 

cerinţele aplicabile produselor şi 

serviciilor, precum şi regulile de 

introducere pe piaţă a produselor 

pentru construcţii 

 

Majorarea ponderii 

consultanțelor oferite 

Pe parcursul 

anului 

Bugetul 

AST 

Interes scăzut din 

partea 

persoanelor fizice 

şi juridice; 

Competenţa 

insuficientă a 

angajaţior 

subdiviziunii 

 Siguranță ocupațională 

15 15.1 Asigurarea 

respectării securității și 

sănătății în muncă în 

limita domeniilor de 

competenţă a Agenției 

15.1.1 Efectuarea controalelor de 

stat planificate privind respectarea 

securității și sănătății în muncă la 

agenții economici  

Ponderea obiectelor în 

cadrul controlului, nu 

au fost constatate 

încălcări grave sau 

foarte grave 

Lunar; 

Trimestrial, 

Semestrial, 

Anual 

Bugetul 

AST 

Insuficienţa 

resurselor umane; 

Finanţare 

insuficientă; 

Modificarea 

Direcția siguranță 

ocupațională 

Legea nr.131 din 

08.06.2012 

Planul controalelor de 

stat, 
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15.1.2 Efectuarea controalelor de 

stat inopinate privind respectarea  

securității și sănătății în muncă  la 

agenții economici,  în baza 

petițiilor, solicitărilor, demersurilor 

parvenite 

Ponderea obiectelor în 

cadrul controlului, nu 

au fost constatate 

încălcări grave sau 

foarte grave 

La necesitate Bugetul 

AST 

atribuţiilor legale 

ale subdiviziunii 

Direcția siguranță 

ocupațională 

HG nr.1088/2017 cu 

privire la organizarea 

şi funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică  

15.1.3 Efectuarea controlului 

privind respectarea  securității și 

sănătății în muncă la obiectele din 

subordinea Autorităților Publice 

Ponderea obiectelor în 

cadrul controlului, nu 

au fost constatate 

încălcări grave sau 

foarte grave 

Lunar; 

Trimestrial, 

Semestrial, 

Anual 

Bugetul 

AST 

Direcția siguranță 

ocupațională 

HG nr.1088/2017 cu 

privire la organizarea 

şi funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică, 

Regulamentul 

Direcției 

16 16.1 Prevenirea 

accidentelor în muncă 

16.1.1 Organizarea vizitelor de 

consultanță în domeniul siguranței 

ocupaționale pentru angajatori și 

salariați pe domeniile de 

competență ale Agenției 

Majorarea ponderii 

vizitelor de 

consultanță; 

Trimestrial Bugetul 

AST 

Producerea 

accidentelor în 

muncă;  

Consecințe 

negative asupra 

sănătății 

salariaților 

Direcția siguranță 

ocupațională 

HG nr.1088/2017 cu 

privire la organizarea 

şi funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică, 

Regulamentul 

Direcției 

16.1.2 Informarea permanentă a 

angajatorilor și salariaților privind 

necesitatea respectării legislației din 

domeniul securității și sănătății în 

muncă 

Majorarea ponderii 

informațiilor plasate pe 

saitul oficial al 

Agenției; 

Majorarea ponderii 

campaniilor de 

informare în domeniul 

siguranței 

ocupaționale; 

Trimestrial Bugetul 

AST 

Producerea 

accidentelor în 

muncă;  

Consecințe 

negative asupra 

sănătății 

salariaților 

Direcția siguranță 

ocupațională 

HG nr.1088/2017 cu 

privire la organizarea 

şi funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică, 

Regulamentul 

Direcției 

 16.2 Cercetarea 

accidentelor de muncă 

16.1.1 Cercetarea accidentelor de 

muncă grave și mortale 

Ponderea accidentelor 

de muncă comunicate; 

Trimestrial Bugetul 

AST 

Imposibilitatea 

stabilirii tuturor 

circumstanțelor 

producerii 

accidentelor de 

muncă; 

Imposibilitatea 

constatării 

accidentului ca 

accident  de 

muncă sau în 

afara muncii:    

Tăinuirea 

accidentelor de 

muncă de către 

angajatori   

Direcția siguranță 

ocupațională 

 Hotărârea 

Guvernului Nr.1361  

din  22.12.2005 
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  16.1.2 Monitorizarea accidentelor 

de muncă cu incapacitate temporară 

de muncă 

 

 

 

 

Ponderea accidentelor 

de muncă comunicate; 

Ponderea accidentelor 

de muncă cercetate de 

Comisia angajatorului 

Trimestrial Bugetul 

AST 

Producerea de 

accidente de 

muncă grave și 

mortale;  

Tăinuirea 

accidentelor de 

muncă de către 

angajatori 

Direcția siguranță 

ocupațională 

Hotărârea Guvernului 

Nr.1361 din 22.12.20

05 

 Supraveghere geodezică, tehnică şi regim 

17 17.1 Asigurarea 

respectării cerințelor în 

domeniul geodeziei, 

cartografiei și 

geoinformaticii 

17.1.1 Efectuarea controalelor de 

stat planificate în domeniul  

geodeziei, cartografiei și 

geoinformaticii la agenții 

economici  

Ponderea obiectelor în 

cadrul controlului, nu 

au fost constatate 

încălcări grave sau 

foarte grave 

Lunar; 

Trimestrial, 

Semestrial, 

Anual 

Bugetul 

AST 

Insuficienţa 

resurselor umane; 

Finanţare 

insuficientă; 

Modificarea 

atribuţiilor legale 

ale subdiviziunii 

Direcția 

supraveghere 

geodezică, tehnică 

şi regim 

Legea nr.131 din 

08.06.2012, 

HG nr.1088/2017 cu 

privire la organizarea 

şi funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică, Planul 

controalelor de stat 

17.1.2 Efectuarea controalelor de 

stat în domeniul geodeziei, 

cartografiei și geoinformaticii la 

agenții economici, în baza petițiilor, 

solicitărilor, demersurilor parvenite 

Ponderea obiectelor în 

cadrul controlului, nu 

au fost constatate 

încălcări grave sau 

foarte grave 

La necesitate Bugetul 

AST 

 Direcția 

supraveghere 

geodezică, tehnică 

şi regim 

Legea nr.131 din 

08.06.2012 

HG nr.1088/2017 cu 

privire la organizarea 

şi funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică, 

Planul controalelor de 

stat,  

 Regulamentul 

Direcției 

17.1.3 Efectuarea controlului în 

domeniul geodeziei, cartografiei și 

geoinformaticii la obiectele din 

subordinea Autorităților Publice 

Ponderea obiectelor în 

cadrul controlului, nu 

au fost constatate 

încălcări grave sau 

foarte grave 

Lunar; 

Trimestrial, 

Semestrial, 

Anual 

Bugetul 

AST 

 Direcția 

supraveghere 

geodezică, tehnică 

şi regim 

HG nr.1088/2017 cu 

privire la organizarea 

şi funcţionarea 

Agenţiei pentru 

Supraveghere 

Tehnică, 

Regulamentul 

Direcției 

 Acte permisive 

18 Obiectivul 18 

18.1 Asigurarea respectării 

procedurii de 

reglementare prin 

autorizare a activităţii de 

întreprinzător, prin 

eliberarea actelor 

permisive și/sau a unor 

Emiterea actului permisiv - 

Permisiune pentru obţinerea și 

depozitarea materialelor explozive 

Ponderea actelor 

permisive emise 

La necesitate Bugetul 

AST 

 

Insuficiență de 

personal; Abilități 

insuficiente de 

elaborarea  

Direcția securitate 

industrială la 

folosirea 

subsolului 

Legea nr.160 din 

22.07.2011 

Regulament 

subdiviziune 

Emiterea actului permisiv - Demers 

de executare a lucrărilor de 

dinamitare sau a lucrărilor cu 

materiale explozive 

Ponderea actelor 

permisive emise 

La necesitate Bugetul 

AST 

 

Insuficiență de 

personal; Abilități 

insuficiente de 

elaborarea  

Direcția securitate 

industrială la 

folosirea 

subsolului 

Legea nr.160 din 

22.07.2011 

Regulament 

subdiviziune 
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confirmări, coordonări, 

avize și informația 

necesară pentru  

eliberarea actelor 

permisive 


