
Anexa nr.49 

la Ordinul nr.521 din 02 noiembrie 2018 

 

AGENŢIA 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. 2.3.1/AST 

fabricarea produselor pentru construcţii 

 

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 

    

Aria de activitate şi 

locaţia unităţii care 

constituie obiect de 

control 

    

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. Se organizează ducerea, 

menținerea şi actualizarea 

Manualului asigurării 

calităţii întreprinderii? 

Art. 15 Legea 

nr. 721/1996 

    6 

2. Întreprinderea dispune de  

Regulamente tehnologice la 

fabricarea produselor pentru 

construcţii? 

Art.9 Legea 

nr. 721/1996  

    20 



3. Se respectă procesul 

tehnologic la fabricarea 

produselor pentru 

construcţii? 

Art.20  

HG nr. 

360/1996; 

Cerinţele 

documentelor 

normativ-

tehnice 

pentru fiecare 

produs 

    20 

4. Este asigurată  

întreprinderea şi secţia 

producere cu documente 

normativ-tehnice actualizate 

pentru fiecare produs? 

art. 9 Legea 

nr.721/1996  

    20 

5. Este asigurată secţia 

producere cu instrumente de 

măsurare verificate 

metrologic (etalonate)? 

art. 9 Legea 

nr. 21/1996 

    20 

6. Dispune întreprinderea de 

Certificate de conformitate 

sau Evaluări tehnice 

valabile, marcajului de 

conformitate SM, declarație 

de performanță la fiecare 

produs? 

art.9 Legea 

nr. 721/1996; 

HG nr. 

913/2016; 

Cerinţele 

documentelor 

normativ-

tehnice 

pentru fiecare 

produs 

    20 

7. Întreprinderea eliberează 

Certificate de calitate şi 

instrucţiunii de utilizare a 

produsului şi aplică 

etichetele de marcare? 

Art.9 Legea 

721/1996; 

HG nr. 913 

/2016; 

Cerinţele 

documentelor 

normativ-

tehnice 

pentru fiecare 

produs. 

    14 

8. Sunt prezente normele 

compoziţionale selectate în 

condiţii de laborator atestat 

sau acreditat? 

Cerinţele 

documentelor 

normativ-

tehnice 

pentru fiecare 

produs. 

    20 

9. Este atestat personalului 

tehnico-ingineresc? 

Art.9 Legea 

nr. 721/1996; 

SM SR EN 

ISO/CI 

17025 

    20 

10. Corect se prelevă mostrele 

pentru încercări de 

laborator? 

Art. 17. 

Legea nr. 7 

/2016; 

Cerințele 

documentelor 

normativ-

tehnice 

pentru fiecare 

produs 

    20 

11. Se respectă efectuarea 

încercărilor periodice, de 

Cerinţele 

documentelor 

    20 



lot-recepţie şi de certificare 

în laborator atestat sau 

acreditat în volum deplin? 

normativ-

tehnice 

pentru fiecare 

produ. 

12. Întreprinderea dispune de 

raportul de încercări a 

activităţii specifice a 

radionuclizilor naturali la 

produse? 

Cerinţele 

documentelor 

normativ-

tehnice 

pentru fiecare 

produ. 

    20 

13. Dispune întreprinderea de  

ordinul privind numirea 

persoanei responsabile de 

calitate, standardizare şi 

metrologie? 

Art. 7 alin. 

(3), 15 alin. 

(2) și 36 lit. 

a), lit. b) 

Legea nr. 

721/1996   

    6 

14. Întreprinderea duce evidenţa 

activităţii secţiei producere? 

- Registrul de control la 

intrare a materiei prime: 

- Registrul controlului 

operaţional: 

- Registrul de eliberare a 

certificatelor de calitate. 

Art. 26 Legea 

nr. 235/2011; 

Cerințele 

documentelor 

normativ-

tehnice 

pentru fiecare 

produs 

    7 

15. Întreprinderea respectă 

cerinţele de ambalare, 

depozitare şi transportare a 

produselor? 

Cerinţele 

documentelor 

normativ-

tehnice 

pentru fiecare 

produs 

    10 

16. Este prezent panoul 

informativ? 

Ordinul 

nr.71/2015 

    2 

 

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 construcţii. 

2. Legea nr. 7 din 26.02.2016 Privind supravegherea pieţii în ceia ce priveşte 

comercializarea produselor nealimentare. 

3. Legea nr. 235 din 01.12.2011 Privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii. 

4. Hotărârea Guvernului nr. 360 

din 25.06.1996 

Cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii. 

5. Hotărârea Guvernului nr. 913 

din 25.07.2016. 

Privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la 

cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru 

construcţii. 

6. Ord. nr. 71 din 01.07.2015  Cu privire la afișarea panoului informativ al șantierului de 

construcţii, aprobat prin ordinul nr. 71 din 01.07.2015 al 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

7. GOST, SM, 

SM SR  EN, SM EN, NCM, 

Documente normativ-tehnice privind produsele în construcţii 

conform Buletinului standardelor. 

 

Întocmită la data de _________________________________ 

Semnătura inspectorilor prezenţi la realizarea controlului: 

___________________________                   __________________                  ________________________ 

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

___________________________                   __________________                  ________________________ 

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

cunoştinţă) 


