
Anexa nr.6 

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.1.2.5/AST 

mecanisme de ridicat (turle) 

 

I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

II. Persoana și obiectul supus 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 

    

Numărul obiectelor 

industriale 

periculoase deținute 

de persoana supusă 

controlului 

    

Tipul și categoria de 

pericol ale obiectelor 

industriale 

periculoase deținute 

de persoana supusă 

controlului 

    

Gradul de uzură a 

utilajului 
    

1
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. 

completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului. 

 

IV. Lista de întrebări: 

Nr./o Întrebări Referința 

legală 

Conformitate Comentarii Punctaj 

Da Nu N/c 



1. Corespunde starea tehnică și 

funcționalitatea mecanismelor  

instalațiilor de ridicat (turlelor)? 

Pct.4.3 NRS 

35-03-

73:2006 

   

 17 

2. Corespunde starea tehnică a 

nacelei? 

Pct.4.3.1 

NRS 35-03-

73:2006 

   

 10 

3. Există izolarea termică a 

balustradei nacelei? 

Pct.4.3.1 

NRS 35-03-

73:2006 

   

 6 

4. Se respectă controlul stării tehnice 

a cablurilor și lanțurilor? 

Pct.4.3.2 

NRS 35-03-

73:2006 

   

 14 

5. Corespunde starea tehnică starea 

tehnică și funcționalitatea frînelor? 

Pct.4.3.6 

NRS 35-03-

73:2006 

   

 15 

6. Se asigură rebutarea cablurilor și 

lanțurilor conform instrucțiunii 

aprobate? 

Pct.4.3.25 

NRS 35-03-

73:2006 

   

 15 

7. Corespunde starea tehnică a 

dispozitivelor de siguranță, 

limitatorul de sarcină maximă, 

sistema de orientare a nacelei în 

poziție verticală, limitarea zonei de 

deservire, sistema de blocare a 

ridicării şi rotirii nacelei? 

Pct.4.4 NRS 

35-03-

73:2006 

   

 18 

8. Deține și funcționează 

dispozitivele de intercomunicații 

(pentru mecanismele de ridicat cu 

înălțimea de ridicare peste 22 m)? 

Pct.4.4 lit. l) 

NRS 35-03-

73:2006 
   

 14 

9. Corespunde starea tehnică a  

anemometrelor pentru mecanisme 

de ridicat cu înălțimea de ridicare 

peste  22 m? 

Pct.4.4.1 lit. 

b) NRS 35-

03-73:2006 
   

 10 

10. Corespunde starea tehnică a 

dispozitivelor de manipulare și 

pupitrelor de comandă ? 

Pct.4.5 NRS 

35-03-

73:2006 

   

 9 

11. Corespunde starea tehnică a 

îmbinările sudate și  construcțiilor 

metalice proprietăților indicate ale 

metalului de bază al 

construcției? 

pct.4.6 NRS 

35-03-

73:2006    

 18 

12. Se îndeplinesc măsurile de 

protecție anticorozivă a 

mecanismelor și părților mecanice 

ale turlelor ? 

Pct.4.7 NRS 

35-03-

73:2006 
   

 10 

13. Corespunde starea tehnică a 

sistemului hidraulic, utilajului 

hidraulic și conductelor? 

Pct.4.8 NRS 

35-03-

73:2006 

   

 9 

14. Corespunde starea tehnică a 

surselor de energie electrică și 

legarea la pămînt conform 

normelor de amenajare a 

instalațiilor electrice ? 

Pct.4.9 și 

4.9.1 NRS 

35-03-

73:2006 

   

 10 



15. Corespunde starea tehnică a 

cablurilor și conductoarelor 

electrice? 

Pct.4.9.2 

NRS 35-03-

73:2006 

   

 9 

16. Deține cărțile tehnice a  

mecanismelor de ridicat (turle) care 

sunt supuse controlului? 

Pct.6.1.3 

NRS 35-03-

73:2006 

   

 16 

17. Se asigură periodicitatea verificării 

limitatorului de sarcină conform 

regulamentului ? 

Pct.6.3.2 

NRS 35-03-

73:2006 

   

 13 

18. Se îndeplinesc verificările tehnice 

parțiale a instalațiilor de ridicat 

(turlelor) ? 

Pct.6.3.2 și 

6.3.3 NRS 

35-03-

73:2006 

   

 16 

19. Se îndeplinesc verificările tehnice 

complete a instalațiilor de ridicat 

(turlelor) ? 

Pct.6.3.2 și 

6.3.3 NRS 

35-03-

73:2006 

   

 18 

20. Se îndeplinește întreținerea tehnică 

şi repararea instalațiilor de ridicat 

(turlelor) ? 

Pct.6.3.17 și 

6.4.8 NRS 

35-03-

73:2006 

   

 14 

21. Deține personal de deservire și 

reparație angajat și numit prin 

ordin p/u deservire a mecanismului 

de ridicat (turnuri sau turle), 

lăcătuși, reglori, etc. 

Pct.6.3.17 și 

6.4.8 NRS 

35-03-

73:2006 

   

 15 

22. Există și se îndeplinește graficul de 

deservire și reparație planificată şi 

verificările tehnice a mecanismelor 

de ridicat ? 

Pct.6.3.17 și 

6.4.8 lit. e) 

NRS 35-03-

73:2006 

   

 18 

23. Sînt numite și admise persoanele 

responsabile și personalul de 

deservire la instalațiile de ridicat 

(turle)? 

Pct.6.4.2 și 

6.4.13 NRS 

35-03-

73:2006 

   

 14 

24. Deține instrucțiunile de producere 

pentru muncitori ? 

Pct.6.4.2 lit. 

d) NRS 35-

03-73:2006 

   

 12 

25. Deține instrucțiunile de producere 

pentru  personalul responsabil ? 

Pct.6.4.2 lit. 

d) NRS 35-

03-73:2006 

   

 12 

26. Deține contract de deservire a 

mecanismului de ridicat (turnuri 

sau turle) cu întreprindere 

specializată? (după caz) 

Pct.6.4.2 lit. 

b) și 6.4.11 

NRS 35-03-

73:200 

   

 15 

27. Se asigură verificarea stării tehnice 

cu  înscrierea în registrele de tură 

(de serviciu)? 

Pct.6.4.27 

NRS 35-03-

73:2006 

   

 14 

28. Se asigură întreținerea cu înscrierea 

în registrele de control tehnic, 

întreținere, reparație periodică a 

instalațiilor de ridicat? 

Pct.6.4.27 

NRS 35-03-

73:2006 
   

 12 

29. Se eliberează permisele de lucru la 

executarea lucrărilor cu instalațiile 

de ridicat (turle) în apropierea liniei 

electrice? 

Pct.6.5 NRS 

35-03-

73:2006 
   

 15 



30. Corespund și sînt inscripțiile pe 

instalațiile de ridicat (numărul de 

înregistrare, sarcina maximă, data 

următoarei verificări tehnice 

parțiale și complete)? 

Pct.6.5.2 

NRS 35-03-

73:2006    

 9 

31. Deține proiectul de instalare şi/sau 

proiectul de executare a lucrărilor 

cu instalația de ridicat (turlă)? 

Pct.6.5.6 lit. 

a) NRS 35-

03-73:2006 

   

 16 

32. Deține fișe tehnologice de 

executare a lucrărilor cu instalația 

de ridicat (turlă)? 

Pct.6.5.6 lit. 

a) NRS 35-

03-73:2006 

   

 14 

33.  Se respectă ordinea de executarea 

lucrărilor cu instalațiile de ridicat 

(turle) în apropierea liniei electrice?   

Pct.6.5.8 

NRS 35-03-

73:2006 

   

 10 

34. Deține și utilizează mijloacele de 

protecție individuală a personalului 

care lucrează în nacelă? 

Pct.6.5.10 lit. 

b) NRS 35-

03-73:2006 

   

 10 

35. Sunt elaborate și înmînate semnele 

de comunicare între lucrătorii din 

nacela de sarcini şi mașinist? 

Anexa F  

NRS 35-03-

73:2006 

   

 10 

36. Corespund semnele și culorile de 

avertizare și informații specific pe 

părțile periculoase ale 

mecanismului de ridicat (nacela, 

suporturile, părți rotative, 

îngrădirile, etc)? 

SM ГОСТ 

12.4.026-

2006 
   

 9 

 

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: 

Clasificarea încălcărilor Punctajul 

Minore 1 – 6 

Grave 7 – 14 

Foarte grave 15 - 20 

 

VII. Lista actelor normative relevante: 

Nr. 

d/o. 

Indicativul Titlul 



1. NRS 35-03-73:2006 

 

Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat 

(turlelor), aprobate prin Hotărîrea Serviciului Standardizare şi 

Metrologie al nr. 1946-RT din 20.06.2006  

2. SM ГОСТ Р 

12.4.026:2006 

Sistemul de standarde de securitate a muncii. Culori de semnalizare, 

indicatoare de securitate și marcaj de semnalizare. Destinație și reguli 

de aplicare. Cerințe tehnice generale și caracteristici. Metode de 

încercări. 

 

Întocmită la data de _________________________________ 

 

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului: 

___________________________                   __________________                _________________________ 

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

___________________________                   __________________                _________________________ 

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


