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la Ordinul nr. 521 din 02 noiembrie 2018 

 

AGENȚIA PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ 
MD-2005, mun. Chișinău 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.2.1.1/AST 

cerințe generale în construcții și urbanism 

 

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: 

 

Criteriul2 

Informația 

curentă 

(deținută de AST la 

data inițierii 

controlului) 

Gradul de 

risc 

Informația 

curentă este 

valabilă 

(se bifează 

dacă este 

cazul) 

Informația revizuită în 

cadrul controlului (se 

completează dacă este 

cazul) 

Domeniul și/sau 

subdomeniul 

activității economice 

a persoanei supuse 

controlului 

    

Mărimea persoanelor 

supuse controlului 

și/sau al obiectelor 

controlului 

    

Perioada de activitate 

a persoanelor supuse 

controlului în 

domeniul respectiv 

    

1În 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. 

 

IV. Lista de întrebări: 

Nr.

d/o 

Întrebări Referința 

legală 

Conformitate Comentarii Punctaj 

Da Nu N/c 

1. Dispune de personal 

propriu calificat: 

specialiști cu activități 

în domeniul 

construcțiilor cu 

certificate de atestare 

tehnico-profesională 

Art. 7 alin. (3), 

15 alin. (2), 22 

alin. (1) lit. d), 

24 lit. d) și 36 

lit. a) și b) 

Legea nr. 

721/1996   

    20 



angajați prin contracte 

individuale /colective 

de muncă, conform 

categoriei lucrărilor, 

propuse spre realizare? 

2. Dispune de personal 

propriu calificat: 

muncitori specializați 

conform categoriei 

lucrărilor, propuse spre 

realizare, angajați prin 

contracte individuale 

/colective de muncă? 

Art. 24 lit. d) 

Legea nr. 

721/1996 

    18 

3. Dispune de contract cu 

un laborator acreditat 

sau atestat? 

Art. 30 Legea 

nr. 721/1996 

    10 

4. Dispune de Manualul 

asigurării calității 

elaborat și actualizat? 

Art. 15 Legea 

nr. 721/1996 

    15 

5. Dispune de încăperi  

separate  

corespunzătoare 

genului de activitate 

practicat, conform 

actelor tehnico-

normative şi regulilor 

în construcții: oficiu, 

atelier/bază de 

producere, depozit? 

Art. 15 Legea 

nr. 721/1996 

    10 

6. Dispune de tehnică 

specializată şi alte 

mijloace tradiționale cu 

drept de proprietate 

şi/sau locațiune: 

mecanisme, utilaje și 

echipamente, 

instrumente, mijloace 

de măsurare și inventar 

verificat metrologic? 

Art. 9 lit. c) și i), 

12 și 15 Legea 

nr. 721/1996 

    15 

7. Dispune de baza 

normativă: NCM; CP; 

SNIP; GOST; ENIR; 

SM”? 

Art. 9 lit. a) și 

10 din Legea nr. 

721/1996 

    6 

8. Desfășoară activități în 

domeniul proiectării/ 

verificării/ expertizării 

documentației de 

proiect pentru perioada 

supusă controlului: 

Lista obiectivelor 

proiectate/ verificate/ 

expertizate, cu 

specificarea surselor de 

finanțare (publice, 

private, altele)? 

Pct. 8, 9 lit. b) 
Anexa nr. 1  HG 

nr. 360/1996; 

pct. 15 lit. c), 26 

lit. d),  și 41 lit. 

c) Anexa nr. 1 

din HG nr. 

361/1996   

 

    5 

9. Desfășoară activități în 

domeniul executării 

construcțiilor pentru 

perioada supusă 

controlului: Lista 

obiectivelor în 

Pct. 8, 9, Anexa 

nr. 1 HG nr. 

360/1996; 
pct. 15 lit. c), și 

48 lit. i) Anexa 

nr. 1 HG nr. 

    5 



construcție, cu 

specificarea surselor de 

finanțare (publice, 

private, altele)? 

361/1996 

10. A desfășurat activități 

în domeniul 

construcțiilor pentru 

perioada supusă 

controlului: Lista 

obiectivelor 

recepționate cu 

specificarea surselor de 

finanțare (publice, 

private, altele)? 

Pct. 8, 9 Anexa 

nr. 1 HG nr. 

360/1996; 

pct. 15 lit. c) 

Anexa nr. 1 HG 

nr. 361/1996;  

pct. 47 Anexa 

nr. 1 HG nr. 

285/1996 

    5 

 

V. Punctajul pentru evaluarea riscului: 

Încălcări Numărul de 

întrebări 

conform 

clasificării 

încălcărilor 

(toate 

întrebările 

aplicate) 

Numărul de 

încălcări 

constatate 

în cadrul 

controlului 

(toate 

întrebările 

neconforme) 

Gradul de 

conformare 

conform 

numărului 

de încălcări 

%  

(1-(col 3/col 

2) x100%) 

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 Punctajul 

Minore 1 – 6 

Grave 7 – 14 

Foarte grave 15 - 20 

 

VII. Lista actelor normative relevante: 

Nr. 

d/o. 

Indicativul Titlul 

1. Legea nr.721 din 02.02.1996 Privind calitatea în construcții 

2. Hotărârea Guvernului nr.360 din 

25.06.1996 

Cu privire la controlul de stat al calității în construcții 

3. Hotărârea Guvernului nr.361 din 

25.06.1996 

Cu privire la asigurarea calității construcțiilor 

4. Hotărârea Guvernului nr.285 din 

23.05.1996 

Cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a 

construcțiilor şi instalațiilor aferente 

 

Întocmită la data de _________________________________ 

 

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului: 

___________________________                   __________________                _______________________ 

(Nume, prenume)                                         (Semnătura)                              (Data aducerii la cunoștință) 

___________________________                   __________________                _______________________ 

Nume, prenume)                                         (Semnătura)                              (Data aducerii la cunoștință) 


