Anexa nr.53
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.3.1.1/AST
cerințe generale în domeniul siguranței antiincendiare
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 curentă
Gradul de
Informația
Informația
2
(deținută de APCSP la
Criteriul
risc
curentă este
revizuită în cadrul
data inițierii
controlului (se
valabilă
controlului)
(se bifează
completează dacă
dacă este
este cazul)
cazul)
Domeniul și/sau
subdomeniul
activității economice
a persoanei supuse
controlului
Pericol de incendiu
funcțional a clădirilor
Pericolul de explozieincendiu și de
incendiu al clădirilor
și al încăperilor de
produc-ție și de
depozitare
Suprafața obiectivului
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.
d/o

Întrebarea

Referința
legală

Conformitate

Comentarii

Punctaj

Da
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Corespunde documentația de proiect
prevederilor de siguranță și apărare
împotriva incendiilor specifice
naturii riscurilor la obiectivele
proiectate (planul general,
arhitectura)?
Există compartimentul de proiect
„Măsuri de asigurare a siguranței la
incendiu” pentru obiecte de grupa I și
II?

Art. 121 lit.
b) Legea
nr.267/1994

Art. 121 lit.
a) Legea
nr.267/1994;
pct.6.2.1 și
6.3.1 NCM
A.07.022012;
pct.4.2 NCM
E.03.0220014
Există compartimentul de proiect
Pct.4.6 NCM
„Stingere a incendiului”?
E.03.03-2003
Există compartimentul de proiect
Pct.4.6
„Semnalizarea de incendiu”?
NCM
E.03.032003
Se respectă distanțele de siguranță la Pct.5.1.2
foc ?
NCM
B.01.032016; Anexa
nr.1 СНиП
2.07.01-89*;
pct.5.20
NCM
B.01.042018;
pct.7.167.17 NCM
E.03.022014
Este asigurat accesul pentru
Pct.6 NCM
autospeciale ?
B.01.042018; pct.
8.2 NCM
E.03.022014;
pct.18 RT
DSE 1-012005
Corespunde obiectivul gradului de
Pct.5.14rezistență la foc ?
5.15 NCM
E.03.022014
Sunt prezente barierele antifoc și sunt Pct.7.1
completate golurile acestora (ușile) ? NCM
E.03.022014
Corespund căile şi ieșirile de
Pct.6.9 –
evacuare normelor și regulilor de
6.35 NCM

Nu

N/c
10

20

10
10

10

20

14

14

20

apărare împotriva incendiilor?
Sunt prezente calculele, conform
NCM E.03.02-2014, pentru clădirile
cu prezența în masă a persoanelor?
10.

Corespunde direcția de deschidere a
ușilor pe căile de evacuare ?

11.

Sunt prezente dispozitivele de
autoînchidere şi etanșare la fum la
ușile caselor scării?

12.

Este asigurată neadmiterea blocării
căilor de evacuare cu materiale
combustibile, amplasarea
mobilierului, etc.?
Este asigurată neadmiterea finisării a
căilor de evacuare cu materiale
combustibile?
Este asigurată prezența iluminării
artificiale/naturale a caselor de scări,
coridoarelor comune, holurilor, etc.?

13.

14.

15.

Este asigurată prezența, amplasarea
şi corespunderea indicatoarelor de
evacuare?

16.

Este asigurată prezența, amplasarea
şi corespunderea planurilor de
evacuare ?
Este asigurat accesul în subsoluri şi
poduri ?

17.

18.

Este dotat obiectivul cu instalații
automate de stingere, semnalizare şi
înștiințare a incendiilor, precum și
protecției antifum ?

19.

Este prezent contractul de deservire
tehnică a instalațiilor încheiat cu
specialistul atestat sau instituției care
dispune de specialiști atestați ?

E.03.022014;
pct.4.2 NCM
E.03.0220014
Pct.6.17
NCM
E.03.022014; pct.46
RT DSE
1.01-2005
Pct.6.18
NCM
E.03.022014
Pct.46 lit. a)
RT DSE
1.01-2005
Pct.46 lit. d)
RT DSE
1.01-2005
Pct.6.22
NCM
E.03.02-2014;
pct.8.9.2
NCM
C.04.02:2017;
pct.5-6 CP
C.04.04-2012
Pct.8.9.8
NCM
C.04.02:201
7; pct.5-6
CP C.04.042012
Pct.13 RT
DSE 1.012005
Pct.6.9
NCM
E.03.022014
Pct.4.13
NCM
E.03.032003; pct.6.5
NCM
E.03.022014; pct.5
СНиП
2.04.05-91
Pct.90 RT
DSE 1.012005

20

6

20

20

15

20

6

6

20

14

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Există registrul de evidență a
deservirii tehnice și reparația
preventivă planificată a instalațiilor
automate?
Este asigurată verificarea
funcționalității și algoritmului de
funcționare instalațiilor prin metoda
de imitare a semnalului „Incendiu”
(deconectarea sistemului de
ventilare, conectarea instalațiilor de
avertizare a incendiilor și de
evacuare a fumului)?
Există încheierea expertului tehnic
cu privire la corespunderea
instalațiilor automate de semnalizare
și avertizare la incendiu cerințelor
normelor în vigoare și posibilității
exploatării ulterioare a acestora?
Este asigurat obiectivul cu apeduct
interior de stingere a incendiilor?

Pct.90 RT
DSE 1.012005

5

Pct.92 RT
DSE 1.012005

20

Pct.4.6,
pct.4.8 NCM
E.
03.03:2018

10

Pct.8 NCM
G.03.03:201
5

15

Există actul de verificare a
apeductului în ultimii 6 luni ale
anului, întocmit de specialistul
atestat sau instituției care dispune de
specialiști atestați?
Este asigurată prezența surselor de
alimentare cu apă a autospecialelor
de intervenție la incendii?

Pct.83 RT
DSE 1.012005

15

Pct.2.11
СНиП
2.04.02-84*

15

Există actul de verificare a
apeductului în ultimii 6 luni ale
anului, eliberat de IGSU?
Este asigurată prezența actelor,
eliberate de specialiștii atestați, de
verificarea anuală a coșurilor de fum
şi/sau a canalelor de ventilare, a
sistemelor de ventilare, a instalațiilor
electrice şi a aparatelor consumatoare
de combustibili gazoși?
Este asigurată prezența certificatului
privind absolvirea cursului de
instruire în domeniul apărării
împotriva incendiilor în cadrul
Centrului Republican de Instruire al
IGSU?
Există declarația privind starea de
apărare împotriva incendiilor la
clădirile şi edificiile din gestiune?
Este asigurată prezența mijloacelor
de primă intervenție pentru stingerea
incendiilor, valabilitatea, tipul,
numărul, prezența certificatului de
conformitate?
Există ordinul de numire a persoanei

Pct.83 RT
DSE 1.012005
Art.11 lit. l)
Legea nr.
267/1994

15

Art.11 lit. a)
Legea
nr.267/1994

10

Art.11 lit. m)
Legea nr.
267/1994
Pct.102 RT
DSE 1.012005

10

Pct.5 RT

6

10

20

32.

33.

34.

responsabile de apărarea împotriva
incendiilor la obiectiv?
Există registrul de evidență a
persoanelor ce au trecut instructaj în
domeniul securității la incendiu?
Există instrucțiunii privind măsurile
de apărare împotriva incendiilor?
Există ordinul de instituire a
formațiunilor benevole de pompieri?

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

DSE 1.012005
Pct.4 RT
DSE 1.012005
Pct.3 RT
DSE 1.012005
Art.6 Legea
nr. 267/1994

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

8

8

6

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. Legea nr. 267 din 09.11.1994 Privind apărarea împotriva incendiilor
2. HG Nr.936 din 16.08.2006
Pentru aprobarea regulamentului privind expertiza tehnică în
construcții
3. RT DSE 1.01-2005
Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva
incendiilor în Republica Moldova” aprobată prin Hotărîrea
Guvernului nr.1159 din 24.10.2007
4. NCM A.07.02-2012
Procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conținutul-cadru al
documentației de proiect pentru construcții. Cerințe şi prevederi
principale
5. NCM B.01.04:2018
Sistematizarea teritoriului și a localităților. Planuri generale ale
întreprinderilor agricole
6. NCM B.01.03-2016
Planuri generale ale întreprinderilor industriale
7. NCM C.04.02:2017
Exigențe funcționale. Iluminatul natural și artificial
8. NCM G.03.03:2015
Instalații interioare de alimentare cu apă și canalizare
9. NCM E.03.02-2014
Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor
10. NCM E.03.03-2003
Dotarea clădirilor și instalațiilor cu sisteme automate de semnalizare
și stingere a incendiilor

11.
12.

NCM E. 03.03:2018
CP C.04.04-2012

13.

СНиП 2.07.01-89*

14.

СНиП 2.04.05-91

Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu
Proiectarea sistemelor de iluminat de siguranță în clădiri şi
construcții
Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений
Отопление, вентиляция и кондиционирование

Întocmită la data de _________________________________
Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:
___________________________
__________________
(Nume, prenume)
(Semnătura)
___________________________
__________________
(Nume, prenume)
(Semnătura)

_________________
(Data aducerii la cunoștință)
_________________
(Data aducerii la cunoștință)

