Anexa nr.54
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.4.1.1/AST
cerințe generale în domeniul protecției civile
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 APCSP 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
Starea protecției civile
Numărul de persoane
antrenate în activitatea
persoanei supuse
controlului şi/sau al
obiectului controlului
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.

Întrebarea

Temeiul
normativ

Conformitatea
Da

1.

Există documente de
conducere în domeniul
protecției civile – Planul
protecției civile şi anexe la

Art.20 alin.(1)
lit. c) Legea
nr.271/1994

Nu

Comentarii

Punctaj

N/c
15

plan?

Protecția genistică
2.

Există calculul (planul) de
adăpostire a populaţiei în
edificii de protecție?

3.

Este asigurată evidența
adăpostirilor de toate tipurile
şi starea lor de pregătire?

4.

Este asigurată organizarea
îndeplinirii măsurilor de
protecţie a localităților şi a
populaţiei împotriva
proceselor geologice
periculoase?
Este asigurată evidența
sectoarelor cu alunecări de
teren, iazurilor, zonelor de
inundații şi sub inundații şi a
obiectelor amplasate pe ele?
Este asigurată evidentă și a
stării fondului construit de
edificii de protecţie (de
categoriile A, B şi V –
conform metodicii de
evaluare?
Este asigurată evidentă şi a
stării surselor cu apă potabilă,
starea şi evidența surselor
energetice autonome ?
Este asigurată îndeplinirea
măsurilor preventive la
lacurile de acumulare a apei
privind starea construcției
digurilor şi sistemelor de
evacuare a apelor ?
Este asigurată îndeplinirea
lucrărilor organizatorice în
domeniul prognozării
posibilelor pierderi umane şi
materiale ?
Protecţia radiativă-chimică
Există evidența controlului
chimic şi dozimetric:
Este pregătit laboratorul
(RNOCL) pentru efectuarea
analizelor (% din rezultatul
corect) ?
Există condiții de întreținere a
substanțelor puternic toxice ?

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Pct.5 subpct.1)
Anexa nr.5
HG nr.
928/2010
Pct.5 subpct.3)
Anexa nr.5
HG nr.
928/2010
Pct.5 subpct.4)
Anexa nr.5
HG nr.
928/2010

14

Pct.5 subpct.5)
Anexa nr. 5
HG nr.
928/2010

10

Pct.5 subpct.6)
Anexa nr.5
HG nr.
928/2010

7

Pct.5 subpct.7)
Anexa nr. 5
HG nr
.928/2010
Pct.5 subpct.8)
Anexa nr.5
HG
nr.928/2010

10

Pct.5 subpct.9)
Anexa nr.5
HG nr.
928/2010

10

Pct.6 subpct.5)
Anexa nr. 5
HG nr.928
/2010

5

Pct.7
subpct.2)-5) și
9
Anexa nr.5
HG nr.
928/2010

15

5

10

10

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

Este asigurată aplicarea
nivelelor de intervenție în caz
de accident radiativ sau
chimic şi măsurile desfășurate
pentru protecția populaţiei de
contaminări radiative majore
?
Este asigurată prezența
forțelor protecției civile şi
capacitatea de îndeplinire a
sarcinilor protecției radiative
şi chimice ?
Există documente de
planificare privind protecția şi
lichidarea consecințelor
avariilor radiative şi cu
substanțe toxice ?
Există scheme de transport a
substanțelor puternic toxice ?
Sunt pregătite edificiile de
protecție pentru activitate în
regimul III (% din numărul
total al persoanelor ce
necesită adăpostire)?
Este asigurată executarea
„Normelor de proiectare
inginerească – tehnică a
activităților protecției civile?
Formațiunile protecției civile

Pct.6 subpct.
3)
Anexa nr.5
HG nr.
928/2010

10

Pct.6 subpct.
1)
Anexa nr.5
HG nr.
928/2010
Pct.7 subpct.
11)
Anexa nr.5
HG nr.
928/2010
Pct.12 HG
nr.672/2002
Pct.6 subpct.6)
Anexa nr.5
HG nr.
928/2010

8

5

7
10

Pct.8 subpct.7)
Anexa nr.5
HG nr.
928/2010

10

Este asigurată completarea şi Pct.11
asigurarea formațiunilor ?
subpct.1) și 2)
Anexa 5 HG
nr. 928/2010
Există planul de aducere în
Pct.11
stare de pregătire a
subpct.3)
formațiunilor ?
Anexa nr.5
HG nr.
928/2010
Protecţia medico-biologică

7

20.

Este asigurată completarea cu
efectiv şi dotarea conform
destinației a formaţiunilor
serviciilor medical, veterinar
şi de protecție a plantelor ?

21.

Este asigurat volumul,
evidența şi condițiile de
păstrare a rezervelor de
medicamente, materiale de
pansament, mijloace de

Pct.8 subpct.3)
Anexa nr.5
HG
nr.928/2010;
Ghid privind
elaborare
formațiunile/ec
hipele/
medicosanitare de
intervenție la
urgențe de
sănătate
publică
Pct.8 subpct.5)
Anexa nr.5
HG
nr.928/2010

10

10

15

evacuare, substanțe
dezinfectante ?
22.

23.

Este asigurată evidentă a
nivelului de pregătire a
instituțiilor şi laboratoarelor
incluse în Rețeaua națională
de observare şi control de
laborator ?
Există documente de
conducere în domeniul
protecţiei civile a instituțiilor
medicale - planului de
pregătire şi răspuns al
spitalului la situații
excepționale cu anexe (1-17
anexe) ?

Pct.8 subpct.4)
Anexa nr.5
HG nr.
928/2010

10

Pct.8 subpct.1)
Anexa nr.5
HG nr.
928/2010;
Ghid privind
elaborare
planului de
pregătire şi
răspuns al
spitalului la
situații
excepționale

15

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)

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
Minore
Grave
Foarte grave

Punctajul
1–6
7 – 14
15 - 20

VII. Lista actelor normative relevante:
Nr.
Indicativul
Titlul
d/o.
1 Legea
nr.271-XIII
din Cu privire la protecția civilă
09.11.1994
2
Hotărîrea de Guvern nr.928 Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
din 08.10.2010
organizare şi exercitare a supravegherii de stat în domeniul
protecţiei civile.
3. Hotărîrea de Guvern nr. 961 Cu privire la aprobarea Regulamentului rețelei naționale de
din 21.08.2006
observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării)
mediului înconjurător cu substanțe radioactive, otrăvitoare,
puternic toxice şi agenți biologic.

4.
5.
6.

7.

Hotărîrea de Guvern nr.672
din 28.05.2002
Hotărîrea de Guvern nr. 249
din 04.05.96

Cu privire la efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe
teritoriul Republicii Moldova.
Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formațiunile
nemilitarizate ale protecţiei civile.
Ghid privind elaborare planului de pregătire şi răspuns al
spitalului la situații excepționale, aprobat prin ordinului
Ministerului Sănătăţii nr.528 din 04.06.2012 coordonat cu SPC şi
SE.
Ghid privind elaborare formațiunile/echipele/ medico-sanitare de
intervenție la urgențe de sănătate publică, aprobat prin ordinului
Ministerului Sănătății nr.1505 din 31.12.2014 şi coordonat cu SPC
şi SE.

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

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

