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                                                                                                                         APROB: 

                                            Directorul  Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică        

Ghenadie  SAJIN 

                                                                                         „ _______ „   _________________    2018 

 

REGULAMENTUL 

Direcţiei evaluarea riscurilor și planificarea controalelor 

a Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică 

 

I. DISPOZIŢII  GENERALE 

 

1. Domeniul de aplicare 
 

       1.1.     În conformitate cu prevederile  Hotărârii  Guvernului nr. 1088  din 

18.12.2017 cu privire la organizarea şi funcţionare a Agenției, Legea nr. 721 din 

02.02.1996 privind calitatea în construcţii, Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind  

controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, Legea nr.835 din 17.05.96 

privind principiile urbanismului si amenajarii teritoriulu, Legea nr.267-XIII  din  

09.11.94 privind apararea impotriva incendiilor, Legea Nr. 271 din  09.11.1994 cu 

privire la protecţia civilă, Legea nr. 116 din 18.05.2012 privind  securitatea  

industrială  a  obiectelor  industriale periculoase, Legea nr.7 din 26.02.2016 privind 

supravegherea pieţei în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare, 

Legea nr.186 din 10.07.2008 securităţii  şi  sănătăţii  în muncă, Legea nr.105 din 

13.03.2003 privind protecţia  consumatorilor, Legea nr. 778 din  27.12.2001 cu 

privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică, Legea nr. 160 din 22.07.2011 

privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, Hotărîrii 

Guvernului nr. 285 din  23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de 

recepţie a construcţiilor  şi  instalaţiilor aferente, Codul Contravențional nr. 218 din  

24.10.2008, Hotărârea Guvernului nr. 781din  01.08.2018 cu privire la aprobarea 

Metodologiei controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei 

riscurilor, aferent domeniilor de competență ale Agenției pentru Supraveghere 

Tehnică, este stabilită structura Direcției evaluarea riscurilor și planificarea 

controalelor în componența căreia fac parte șeful direcției și specialiștii principali, 

care sunt numiți și eliberați din funcție prin ordinul Directorului Agenției pentru 

Supraveghere Tehnică (în coninuare Agenție). 

      1.2. Direcția este organizată și funcționează ca subdiviziune  subordonată 

nemijlocit Directorului Agenției pentru Supraveghere Tehnică. 

      1.3. Prezentul  regulament  stabilește modul de organizare și funcționare a 

Direcţiei evaluarea riscurilor și planificarea controalelor (în continuare Direcţia). 

      1.4. În activitatea sa, Direcţia se călăuzeşte de actele legislative în vigoare, 

regulele şi normele în construcţii şi urbanism, ordonanţelor şi dispoziţiilor 

Guvernului, altor acte legislative, regulamentului, ordinelor şi altor acte normative 

ale Ministerului Economiei și Infrastructurii, indicaţiilor conducerii Agenției, precum 

şi prezentului Regulament. 

 



 - 2 - 

II. MISIUNEA, ROLUL ŞI SCOPURILE PRINCIPALE ALE 

DIRECŢIEI 

Misiunea: 
Îmbunătăţirea procedurilor de colaborare, planificare, analiză, monitorizare și 

evaluare a criteriilor de risc la nivelul Agenției pentru Supraveghere Tehnică, 

Ministerului Economiei și Infrastructurii (în continuare Minister) și a instituțiilor 

subordonate. 

 

Rolul Direcției se concretizează pe dezvoltarea unui mecanism integrat de 

coordonare a procesului de elaborare, planificare și evaluare  a criteriilor de risc la 

nivelul Agenției. 

Direcţia are scopul de a contribui la eficientizarea activităţii Agenției 

prin: 
      2.1.   Planificarea anuală a controalelor.  

2.2. Participarea la luarea deciziei privind efectuarea unui control inopinat. 

2.3.    Identificarea  soluțiilor optime cu privire la petițiile depuse la Agenție sau 

la informațiile privind încălcarea legislației care au devenit cunoscute Agenției. 

2.3.    Elaborarea listelor de verificare și stabilirea cerințelor de reglementare care 

ar trebui incluse în lista de verificare. 

2.4. Planificărea strategică a activității sale de control. 

      2.6     În situații referitoare la decizii în domeniul controlului asupra activității de 

întreprinzător. 

III. ATRIBUŢIILE DIRECŢIEI 
Direcţia are următoarele atribuţii de bază: 

      3.1    Generalizarea informațiilor și pregătirea graficului de controale de stat 

în domeniile de competență atribuite, în baza analizei și evaluării criteriilor de risc 

conform Metodologiei aprobate de Guvern; 

     3.2.   Evaluarea notelor  de  motivare,verificarea legalitătății, oportunității și 

motivării acțiunilor de control inopinat efectuate de inspectorii din cadrul 

Agenției,la inițierea controalelor inopinate,inclusiv aprecierea necesității intervenției 

inopinate prin control de stat; 

3.3. Coordonarea supravegherea acțiunilor de întroducere a informațiilor în 

Registrul de stat al controalelor,conform procedurilor stabilite; 

3.4. Elaborarea, analiza, evaluarea şi monitorizarea  documentelor de politice 

publice pe domeniile de competenţă ale Agenției; 

3.5. Elaborarea rapoartelor periodice privind rezultatele activității de control 

și supravegherii tehnice de stat; 

3.6. Întocmirea  și  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, modul de executare a 

planurilor de control și nivelul de atingere a obiectivelor trasate și a indicatorilor de 

performanță prestabiliți;   

3.7. Planifică, organizează şi coordonează activitatea Agenției pentru 

Supraveghere Tehnică la efectuarea controlului de stat privind: 
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1) siguranţa obiectelor industriale periculoase; 

2) construcții şi urbanism;  

3) supravegherea pieţei privind materialele de construcție şi 

utilajele/obiectele industriale periculoase; 

    4) siguranţa antiincendiară şi protecţia civilă; 

    5) siguranţa ocupațională; 

    6) geodezie şi cartografie; 

    7) protecţia consumatorilor în sfera securităţii industriale şi construcțiilor; 

    8) respectarea condiţiilor de licenţiere conform domeniului aferent. 

3.8 Organizează controale planificate/inopinate privind respectarea  

legislaţiei în construcţii şi urbanism de  către  autorităţile  publice  locale, organele 

locale de arhitectură şi urbanism, investitori, persoanele fizice şi juridice, instituţiile 

de proiectare, proprietarii construcţiilor indiferenrt de destinaţie şi tipul de 

proprietate, implicate în concepere, proiectare, construcţie, exploatare şi postutilizare 

a construcţiilor.  

3.9. Organizează şi participarea la efectuarea  controalelor de importanţă 

majoră împreună cu alte organe ale statului; organizarea controalelor tematice 

dispuse de organele ierarhic superioare. 

3.10. Elaborarea şi actualizarea metodologiilor, instrucţiunilor interne şi 

procedurilor de inspecţie, participarea la elaborarea proiectelor de acte legislative şi 

normative ce ţin de domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi calităţii 

construcţiilor. 

3.11. Verificarea  şi emiterea  avizelor tehnice pentru participarea la licitaţii în 

construcţii. 

3.12. Întocmirea analizelor, sintezelor şi rapoartelor în domeniu cu propuneri 

de măsuri  preventive şi de îmbunătăţire privind disciplina în urbanism, calitatea 

lucrărilor de construcţii, recepţia construcţiilor. 
 

IV. OBLIGAŢIUNILE ŞI RESPONSABILITATEA DIRECŢIEI 
 

4.1. Atribuţiile detaliate, responsabilităţile şi competenţele individuale ale 

personalului Direcţiei se stabilesc prin fişele postului, elaborate în baza prezentului 

Regulament; 

4.2. Consultarea subdiviziunilor Agenției cu privire la procesul şi cerinţele faţă 

de elaborarea, evaluarea impactului, monitorizarea şi raportarea privind 

implementarea politicilor publice;  

 4.3. Facilitarea comunicării între Cancelaria de Stat, Minister şi subdiviziunile 

Agenției. 
 

V. DREPTURILE DIRECŢIEI 
 

Direcţia are dreptul: 

5.1 pentru elaborarea și menținerea clasamentului agenților economici supuși 

controlului conform riscului prezentat, direcția are dreptul să solicite, în 

condiţiile legii, de la subdiviziunile Agenției:  

- lista tuturor persoanelor/obiectelor pasibile de a fi supuse controlului, 

cu datele individuale de identificare; 
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- istoria activității de control pentru fiecare persoană supusă 

controlului și/sau al obiectelor controlului; 

- profilul fiecărei persoane supuse controlului și/sau al obiectului 

controlului, cu informația relevantă pentru criteriile de risc utilizate 

pentru clasificarea persoanei în cauză; 

 

5.2 să solicite de la subdiviziunile Agenției, toate documentele ce ţin de 

realizarea controalelor, inclusiv delegaţia de control, procesele-verbale de control, 

copiile documentelor anexate şi alte acte, informaţii sau documente necesare pentru 

exercitarea atribuţiilor ce îi revin; 

5.3 să organizeze controlul executării de către subdiviziunile structutale ale 

Agenției a actelor legislative și a Hotărîrilor Guvernului din domeniul supravegherii 

de stat, programelor, măsurilor și misiunilor încredințate de către organul abilitat în 

domeniul de competență; 

5.4 să efectueze supravegherea internă a legalității controalelor efectuate în 

condițiile legii privind controlul de stat al activității de întreprinzător; 

5.5 în cazul depistării acțiunilor de control inopinat nejustificate adecvat și 

inițiate și/sau desfășurate cu încălcarea legislației, să înainteze propuneri directorului 

Agenției pentru sancționarea persoanelor responsabile din cadrul Agenției, în funcţie 

de gravitatea încălcărilor; 

5.6 să restituie subdiviziunilor – autor, pentru revizuire/completare, 

informația, rapoartele, dosarele de control, proiectele de documente, acte care sunt 

incomplete, întocmite necorespunzător sau nu corespund instrucţiunilor metodologice 

aprobate de Agenție; 

5.7 să organizeze ședințe cu șefii subdiviziunilor cît și funcționarii de 

execuție în scopul aplicării corecte şi respectării prevederilor legale pe domeniile de 

competență a Agenției; 

5.8 să solicite asistenţa Cancelariei de Stat, a ministerelor de resort şi a altor 

autorităţi publice în analiza şi realizarea etapelor procesului decizional; 

5.9 să antreneze subdiviziunile Agenției în procesul de generalizare a 

informațiilor și pregătirea graficului de controale de stat în domeniile de competență 

atribuite, în baza analizei și evaluării criteriilor de risc conform Metodologiei 

aprobate de Guvern; 

5.10 să colaboreze cu unităţile similare din alte organe de stat de supravegere 

sau organe centrale de specialitate ale administraţiei publice în scopul schimbului de 

experienţă în domeniu; 

5.11 să efectueze controale privind respectarea de către autoritățile publice, 

persoanele juridice și persoanele fizice a cerințelor legislației pe domeniile de 

competență a Agenției; 

5.12 să participe în cadrul comisiilor, grupurilor de lucru, în scopul 

constatării încălcărilor pe domeniile de competență a Agenției;  

5.13 să participe în comisiile de atestare tehnico-profesională a specialiștilor 

cu activități în domeniul de competență a Agenției; 
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5.14 să participe în comisiile de recepție a construcțiilor și instalațiilor 

aferente, finanțate din bugetul de stat, bugetele locale, dar și a blocurilor locative ce 

depășesc 5 niveluri finanțate din mijloace financiare proprietate privată; 

5.15 să participe la cursuri de instruire, conferinţe, seminare, mese rotunde şi 

alte activităţi, organizate în Republica Moldova şi în alte ţări, cu tematică relevantă 

pentru domeniul de activitate;  

5.16 să exercite alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 

 

VI. PERSONALUL DIRECŢIEI 

 
6.1 Angajaţii Direcţiei sunt funcţionari publici, asupra lor se răsfrîng prevederile 

legislaţiei cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, care 

reglementează drepturile şi obligaţiile acestei categorii de angajaţi; 

6.2 Statele de personal ale Direcţiei se aprobă de către directorul Agenției, prin 

schema de încadrare; 

6.3 Direcţia este condusă de şeful Direcţiei. Numirea în funcţie, modificarea, 

suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu, în condiţiile legii, a şefului Direcției 

se efectuează de către directorul Agenției; 

6.4 Șeful Direcției organizează lucrul Direcției și poartă răspundere pentru 

activitatea ei și raportează direct directorului Agenției; 

6.5 Descrierea şi cerinţele funcţiilor din cadrul Direcției se conțin în fişele de 

post. 


