Anexa nr.37
la Ordinul nr. 521 din 02 noiembrie 2018

AGENȚIA PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ
MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, Tel. + (373-22) 23-80-24, fax: + (373-22) 24-25-84, e-mail: info@ast.gov.md

LISTĂ DE VERIFICARE
nr.1.6.3/AST
fabrici de îmbogățire minerale (cu excepția celor larg răspîndite) cu o capacitate de la 100 pînă la 400
mii m3 și mai mare de 400 mii m3
I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
II. Persoana și obiectul supuse controlului:
Denumirea persoanei _____________________________________________________________________
Sediul juridic, cod fiscal___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia ______________
______________________________________________________________________________________
Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) ___________________________________
Sediul unității structurale/funcționale ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Alte date caracteristice ale unității (după caz) __________________________________________________
III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului1:
Informația
Gradul de
Informația
Informația
Criteriul2
curentă
risc
revizuită în cadrul
curentă este
(deținută de AST la
controlului (se
valabilă
data inițierii
completează
dacă
(se bifează dacă
controlului)
este
cazul)
este cazul)
Domeniul și/sau
subdomeniul
activității economice
a persoanei supuse
controlului
Numărul obiectelor
industriale
periculoase deținute
de persoana supusă
controlului
Tipul și categoria de
pericol ale obiectelor
industriale
periculoase deținute
de persoana supusă
controlului
Gradul de uzură a
utilajului
În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control,
tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.
2
Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.
1

IV. Lista de întrebări:
Nr.
Întrebări
d/o
1. Este dotat personalul

Referința
legală
cu pct.4.21

Conformitate
Da
Nu
N/c

Comentarii

Ponderea
10

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

mijloace
individuale
de
protecție?
Se respectă modul de
eliberare și înregistrare a
sarcinilor de muncă?
Sunt eliberate permise „bonadmitere” de executare a
lucrărilor față de care se
prezintă cerințe sporite de
securitate?
Este
prezent documentul
intern ce prevede modul de
acțiune a muncitorilor și
persoanelor cu funcții de
răspundere în cazul depistării
substanțelor explozive în masa
minieră supusă concasării?
Este asigurată organizarea și
funcționarea sistemului de
pază, care să nu admită
accesul persoanelor străine la
obiectul industrial periculos
(OIP)?
Este asigurată examinarea
stării
clădirilor
și
construcțiilor cu înregistrarea
rezultatelor într-un registru
special?
Este asigurată examinarea și
verificarea anuală a stării
parafulgerelor și rezistenței
centurii de legare la pămînt?
Se asigură controlul periodic a
stării
balustradelor
de
îngrădire a golurilor de
montaj, gropilor, colectoarelor
de apă, fîntînelor tehnice,
canalelor situate în clădiri și
construcții?
Este asigurată inofensivitatea
accesului la locurile de
muncă?

10.

Se asigură accesul liber la OIP
pe drumurile auto?

11.

Este asigurată îndeplinirea
cerințelor actelor normativtehnice privind exploatarea
inofensivă
a
instalațiilor
tehnice?
Sunt întreprinse măsuri pentru
ventilarea
încăperilor
și
combaterea
prafului
tehnologic la OIP?
Este asigurată inofensivitatea
lucrărilor de livrare a masei
miniere și exploatare a
buncărilor de recepție?
Este asigurată inofensivitatea
lucrărilor de concasare și

12.

13.

14.

NRS 3502-91:2008
pct.4.23
NRS 3502-91:2008
pct.4.24
NRS 3502-91:2008

10

15

pct.4.29
NRS 3502-91:2008

20

pct.4.34
NRS 3502-91:2008

10

pct.4.35
NRS 3502-91:2008

10

pct.4.36
NRS 3502-91:2008

10

pct.4.37,
4.39-4.43
NRS 3502-91:2008

10

pct.4.45,
4.46, 7.1.4
NRS 3502-91:2008
pct.5.1-9.9
NRS 3502-91:2008
pct.5.1-5.9
NRS 3502-91:2008

5

5

15

pct.6.1-6.9
NRS 3502-91:2008

10

pct.7.1
NRS 3502-91:2008

10

pct.7.2-7.3
NRS 35-

10

15.

16.

17.

18.

19.

clasificare a rocilor?
Este asigurată inofensivitatea
lucrărilor de exploatare a
gospodăriei de steril?
Este asigurată îndeplinirea
cerințelor privind exploatarea
inofensivă a depozitelor de
materiale nemetalifere?
Este asigurată îndeplinirea
cerințelor actelor normativtehnice privind exploatarea
inofensivă a instalațiilor și
echipamentelor electrice?
Sunt îndeplinite cerințele
actelor
normativ-tehnice
privind exploatarea inofensivă
a transportului tehnologic?
Este asigurată inofensivitatea
lucrărilor de reparare-montare
a utilajului și a lucrărilor de
tachelaj?

02-91:2008
pct.8.1-8.7
NRS 3502-91:2008
pct.9.1-9.6
NRS 3502-91:2008

5

10

pct.10.110.42 NRS
35-0291:2008

15

pct.11.2.111.2.28
NRS 3502-91:2008
pct.12.112.32 NRS
35-0291:2008

15

V. Punctajul pentru evaluarea riscului:
Încălcări Numărul de Numărul de
întrebări
încălcări
conform
constatate
clasificării
în cadrul
încălcărilor
controlului
(toate
(toate
întrebările
întrebările
aplicate)
neconforme)

Gradul de
conformare
conform
numărului
de încălcări
% (1-(col
3/col 2)
x100%)

10

Ponderea
valorică
totală
conform
clasificării
încălcărilor
(suma
punctajului
tuturor
întrebărilor
aplicate)

Ponderea
valorică a
încălcărilor
constatate
în cadrul
controlului
(suma
punctajului
întrebărilor
neconforme)

Gradul de
conformare
conform
numărului
de încălcări
% (1-(col
6/col 5)
x100%)

Minore
Grave
Foarte
grave
Total
VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:
Calificarea încălcărilor
Minore
Grave
Foarte grave

Punctajul
1–6
7 – 14
15 - 20

VII. Lista actelor normative relevante:
Nr.
Indicativul
Titlul
d/o.
1.
NRS 35-02-91:2008
Cerinţe de securitate industrială la concasarea, sortarea şi
îmbogăţirea substanţelor minerale utile nemetalifere, aprobat
prin ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 13 din
31.01.2009
Întocmită la data de _________________________________
Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:
___________________________
__________________
________________________
(Nume, prenume)
(Semnătura)
(Data aducerii la cunoștință)
___________________________
__________________
________________________
(Nume, prenume)
(Semnătura)
(Data aducerii la cunoștință)

