Anexa nr. 56
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.5.1.2/AST
privind executarea lucrărilor geodezice în construcții
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
Gradul de
Informația
Informația
(deținută de APCSP la
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

Volumul lucrărilor
conform
domeniului
de
activitate
și
suprafeței totale a
obiectelor
Tipurile de lucrări
executate de
întreprindere în
activitatea
geodezică și
cartografică
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. Lucrările au fost executate

Referința legală
Art.63 Legea nr.

Conformitate
Da
Nu
N/c

Comentarii

Punctaj
18

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

de specialiști deținători de
certificat de calificare topogeodezic Categoria VI?
Sunt respectate cerințele
privind baza geodezică
pentru trasarea
construcției?
Sunt respectate cerințele
privind executarea
lucrărilor de trasare în
procesul de construcție?
Sunt respectate cerințele
privind verificarea preciziei
parametrilor geometrici
prin controlul lucrărilor de
trasare la executarea
construcției?
Sunt respectate cerințele
privind monitorizarea
deplasărilor şi deformațiilor
obiectivelor construite?
Sunt respectate cerințele
privind verificarea
ridicărilor de execuție a
rețelelor subterane?
Îndeplinirea cerințelor
privind procedura de
primire a bazei geodezice
pentru construcție?
Este îndeplinită cerința
privind procedura de
predare - primire a
rezultatelor lucrărilor
geodezice la executarea
construcției?
Corespunderea întocmirii
planurilor ridicărilor de
execuție cu lista
caracteristicilor tehnici a
rețelelor edilitare subterane
şi supraterane
Respectarea cerințelor
privind întocmirea schiței
de trasare a șantierului de
construcție şi a clădirilor
Utilizarea echipamentului
testat metrologic la
executarea lucrărilor
supuse controlului.

778/2001;
pct.1, 2 și 3 H.G.
nr.324/2015.
NCM
A.06.02:2015

19

NCM
A.06.02:2015

19

NCM
A.06.02:2015

18

NCM
A.06.02:2015

19

NCM
A.06.02:2015

17

NCM
A.06.02:2015

5

NCM
A.06.02:2015

5

NCM
A.06.02:2015

15

NCM
A.06.02:2015

8

Art.3 alin.(2) lit.
k), 82 lit. b) și i)
Legea nr.
778/2001;
art.9 lit. i) Legea
nr.721/1996.

16

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

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

Ponderea
valorică
totală
conform
clasificării
încălcărilor
(suma
punctajului

Ponderea
valorică a
încălcărilor
constatate în
cadrul
controlului
(suma
punctajului

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

întrebările
neconform
e)

tuturor
întrebărilor
aplicate)

întrebărilor
neconforme)

Minore
Grave
Foarte
grave
Total
VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:
Calificarea încălcărilor
Minore
Grave
Foarte grave
VII. Lista actelor normative relevante:
Nr.
Indicativul
d/o.
1. Legea nr.778 din 27.12.2001
2. Legea nr. 721 din 02.02.1996
3. Hotărîrea Guvernului nr.324 din
02.06.2015
4.

NCM A.06.02:2015

Punctajul
1–6
7 – 14
15 - 20

Titlul
Cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică
Privind calitatea în construcții
Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea
Comisiei de atestare a specialiștilor în domeniul geodeziei,
cartografiei, prospecțiunilor topografice şi geoinformaticii
Executarea lucrărilor geodezice în construcții

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

____________________________
(Data aducerii la cunoștință)
___________________________
(Data aducerii la cunoștință)

