
Proiect 

Tabelul divergențelor proiectului de revizuire/actualizare/ elaborare a listelor de verificareaprobate prin Ordinul nr. 521 

din 02.11.2018 de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, pentru domeniile de control aferente Agenției pentru 

Supraveghere Tehnică: 

Nr. o Numărul 

listei (unic) 

Conținutul actual al 

prevederilor/întrebărilor din listele de 

verificare 

Conținutul modificat Argumentări 

Siguranța obiectelor industriale periculoase 

1 1.1.1 Lista de verificare cerințe generale în domeniul siguranța obiectelor industriale periculoase 

  Este asigurat obiectul industrial periculos cu utilaj 

şi sisteme de control pentru exploatarea în siguranță 

conform cerințelor de securitate ? 

Este asigurat obiectul industrial periculos cu utilaj 

şi sisteme de control pentru exploatarea în 

siguranță și verificarea tehnică a proceselor de 

producție conform cerințelor de securitate ? 

Art.10 alin. (10) lit. g) și h) 

Legea nr.116/2012 

 11 Se asigură pregătirea personalului care activează la 

obiectul industrial periculos  

Se asigură pregătirea și verificarea periodică a 

cunoștințelor la personal tehnic-ingineresc și 

muncitoresc care activează la obiectul industrial 

periculos  și  deținerea  permiselor de exercitare? 

Art.10 alin.(11) Art. 11 

Legea nr.116/2012 

 12 Sunt desemnați prin ordin/dispoziție responsabile 

de exploatarea inofensivă a OIP 

Sunt desemnați prin ordin/dispoziție persoane 

responsabile de exploatarea inofensivă a OIP 

Art.10 alin.(11) Legea 

nr.116/2012 

 13 Se asigură verificarea periodică a cunoștințelor 

personalului care activează la obiectul industrial 

periculos 

Se exclude Art. 11 Legea 116/2012 

 14 Dețin permise de exercitare personalul tehnic 

ingineresc și muncitoresc  

Se exclude Art. 11 alin. (12) Legea 

116/2012 

 21 Se asigură completarea cu state de personal obiectul 

industrial periculos?   

Completare punct nou Art.18 alin.(10) lit. b) Legea 

116/2012 

     

2 1.2.1 Lista de verificare cazane de abur și de apă fierbinte 

  Funcționează în regim automat de aeratoarele 

(temperatură, nivel)? 

Se exclude 

Întrebarea nu este relevantă, iar referința legală 

este greșită 

 



  Deține cartea tehnică a cazanului cu instrucțiunile 

de montare și exploatare anexate? 

 Cifra ,,14” de substituit cu  

cifra,, ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

   Se asigură corectitudinea montării și amplasării 

cazanelor și utilajului auxiliar conform schemelor 

de conectare a documentației de proiect? 

 Se asigură corectitudinea montării și amplasării 

cazanelor și utilajului auxiliar conform schemelor 

de conectare a documentației de proiect? 

 

Punctaj: 

Cifra ,,15” de substituit cu  

cifra,, ,,7” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

  Corespund stării tehnice elementele de compensare 

a dilatărilor termice, sau a elementelor care pot fi 

supuse dilatărilor termice? 

Corespund stării tehnice elementele de 

compensare a dilatărilor termice, sau a 

elementelor care pot fi supuse dilatărilor termice? 

 

Punctaj: 

Cifra ,,10” de substituit cu  

cifra,, ,,6” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Corespunde starea tehnică a căptușelii şi izolației 

termice a cazanului, coșului de evacuare a gazelor 

de ardere și conductelor, elementelor care pot avea 

temperaturi mai înalte  de 55oC? 

Corespunde starea tehnică a căptușelii şi izolației 

termice a cazanului, coșului de evacuare a gazelor 

de ardere și conductelor, elementelor care pot avea 

temperaturi mai înalte  de 55oC? 

 

Punctaj: 

Cifra ,,10” de substituit cu  

cifra,, ,,6” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Corespunde starea tehnică și funcționalitatea 

dispozitivelor de siguranță a focarului şi canalelor 

de gaze? 

Corespunde starea tehnică și funcționalitatea 

dispozitivelor de siguranță a focarului şi canalelor 

de gaze? 

 

Punctaj: 

Cifra ,,19” de substituit cu  

cifra,, ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

  Corespunde starea tehnică și funcționalitatea 

economizatorului?  

Corespunde starea tehnică și funcționalitatea 

economizatorului?  

 

Punctaj: 

Cifra ,,9” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

   Se asigură  corectitudinea înscrierilor în cartea 

tehnică a cazanului? 

 Se asigură  corectitudinea înscrierilor în cartea 

tehnică a cazanului? 

 

Punctaj: 

Cifra ,,7” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Se asigură funcționalitatea dispozitivelor de 

siguranță (supapelor)? 

Se asigură funcționalitatea dispozitivelor de 

siguranță (supapelor)? Conductele de evacuare a 
Punctaj: 



supapelor de siguranță sînt protejate de îngheț și 

dotate cu drenaje pentru scurgerea condensatului, 

(neadmiterea montării organelor de închidere pe 

drenaje)? 

Cifra ,,17” de substituit cu  

cifra,, ,,10”  

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

  Se asigură starea tehnică și funcționalitatea 

indicatoarelor de nivel al apei? 

Se asigură starea tehnică și funcționalitatea 

indicatoarelor de nivel al apei? 

 

Punctaj: 

Cifra ,,14” de substituit cu  

cifra,, ,,10”  

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

  Se asigură verificările periodice a manometrelor cu 

sigilarea sau poansonarea lor? 

Se asigură verificările periodice a manometrelor 

cu sigilarea sau poansonarea lor? 

 

Punctaj: 

Cifra ,,15” de substituit cu  

cifra,, ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

  Corespunde starea tehnică și funcționalitatea 

armaturii de reglare şi închidere, existența 

inscripțiilor despre efectuarea verificării? 

Corespunde starea tehnică și funcționalitatea 

armaturii de reglare şi închidere, existența 

inscripțiilor 

 

În textul întrebării 

sintagmele ” despre 

efectuarea verificării” se vor 

exclude deoarece armatura 

nu este supusă reglării 

Punctaj: 

Cifra ,,11” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Deține instrucțiunea privind funcționarea 

semnalizării și protecției automată a cazanelor, 

graficului de verificare și registrul verificărilor? 

Deține instrucțiunea privind funcționarea 

semnalizării și protecției automată a cazanelor, 

graficului de verificare și registrul verificărilor? 

De modificat referința 

legală din  Pct.9.7 NRS 35-

03-59:2003 în Pct. 12.3.6 

NRS 35-03-59:2003 

  Corespunde starea tehnică și funcționalitatea 

dispozitivelor, pompelor de alimentare a cazanului 

cu apă? 

Corespunde starea tehnică și funcționalitatea 

dispozitivelor, pompelor de alimentare cu apă a 

cazanului? 

Punctaj: 

Cifra ,,14” de substituit cu  

cifra,, ,,6” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

 

  Corespunde încăperea centralei termice cu 

documentele de proiect și cerințele Reglementărilor 

Corespunde încăperea centralei termice cu 

documentele de proiect și cerințele 
Punctaj: 



tehnice privind iluminarea naturală și artificială a 

încăperii? 

Reglementărilor tehnice privind iluminarea 

naturală, artificială și de avarie a încăperii? 

Cifra ,,10” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

 

  Corespunde încăperea centralei termice cu 

documentele de proiect și cerințele Reglementărilor 

tehnice privind amplasarea cazanelor şi utilajului 

auxiliar? 

Corespunde încăperea centralei termice cu 

documentele de proiect și cerințele 

Reglementărilor tehnice privind amplasarea 

cazanelor şi utilajului auxiliar? 

Punctaj: 

Cifra ,,9” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Corespunde încăperea centralei termice cu 

documentele de proiect și cerințele Reglementărilor 

tehnice privind starea tehnică a platformelor şi 

scărilor? 

Corespunde încăperea centralei termice cu 

documentele de proiect și cerințele 

Reglementărilor tehnice privind starea tehnică a 

platformelor şi scărilor? 

Punctaj: 

Cifra ,,10” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Corespunde încăperea centralei termice cu 

documentele de proiect și cerințele Reglementărilor 

tehnice privind  starea conductelor și dispozitivelor 

de alimentare cu combustibil şi evacuarea zgurii şi 

cenușii? 

Corespunde încăperea centralei termice cu 

documentele de proiect și cerințele 

Reglementărilor tehnice privind  starea 

conductelor și dispozitivelor de alimentare cu 

combustibil şi evacuarea zgurii şi cenușii? 

Punctaj: 

Cifra ,,16” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Se asigură starea tehnică și funcționalitatea 

instalațiilor pentru tratarea apei până la cazan? 

Se asigură starea tehnică și funcționalitatea 

instalațiilor pentru tratarea apei până la cazan? 
Punctaj: 

Cifra ,,7” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Deține instrucțiunile şi fișa de regim pentru 

realizarea regimului chimic de apă, cu afișarea 

acesteia la locul de muncă? 

De exclus 

 

Întrebarea nu este relevantă 

deoarece se conține în 

întrebarea nr. 19 

  Se asigură  corectitudinea înscrierilor în registrul de 

verificare a calității apei pentru alimentarea 

cazanului? 

De exclus 

 

Întrebarea nu este relevantă 

deoarece se conține în 

întrebarea nr. 19 

  Corespunde calitatea apei cu cerințele normativ 

tehnice și se fac înscrieri în registru? 
De exclus 

 

Întrebarea nu este relevantă 

deoarece se conține în 

întrebarea nr. 19 



  Au fost desemnate prin ordinul întreprinderii 

persoanele responsabile pentru supravegherea 

tehnică la exploatarea cazanelor? 

Au fost desemnate prin ordinul întreprinderii 

persoanele responsabile pentru întrețienrea în stare 

bună și exploatarea cazanelor? 

Punctaj: 

Cifra ,,14” de substituit cu  

cifra,, ,,6” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Există contractul de deservire a cazanului de abur și 

utilajului aferent cu întreprinderea specializată?  

Există contractul de deservire a cazanului de abur 

și utilajului aferent cu întreprinderea specializată?  
Punctaj: 

Cifra ,,16” de substituit cu  

cifra,, ,,14” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

  Au fost desemnate prin ordinul întreprinderii 

persoanele pentru deservire, întreținere și reparație 

a cazanelor? 

Au fost desemnate prin ordinul întreprinderii 

persoanele pentru deservire, întreținere și reparație 

a cazanelor? 

Punctaj: 

Cifra ,,14” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Deține instrucțiunile elaborate și aprobate în modul 

stabilit și contrasemnate de persoanele responsabile 

şi persoanele de deservire la locul de lucru? 

Deține instrucțiunile elaborate și aprobate în 

modul stabilit și contrasemnate de persoanele 

responsabile şi persoanele de deservire la locul de 

lucru? 

Punctaj: 

Cifra ,,14” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Se asigură instructajul necesar a personalului de 

deservire a centralelor termice privind realizarea 

acțiunilor în caz de avarie cu contrasemnarea în 

registrul de instructaj? 

Se asigură instructajul necesar a personalului de 

deservire a centralelor termice privind realizarea 

acțiunilor în caz de avarie cu contrasemnarea în 

registrul de instructaj? 

Punctaj: 

Cifra ,,16” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Se asigură corectitudinea înscrierilor în registrul de 

tură? 

Se asigură corectitudinea înscrierilor în registrul 

de tură? 
Punctaj: 

Cifra ,,14” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Se asigură corectitudinea înscrierilor în registrul de 

evidență și verificare a funcționării perfecte a 

manometrelor? 

De exclus ,acțiunea se consemnează în 

registrul de tură 

  Se asigură efectuarea reparației și deservirii 

cazanului și instalațiilor aferente pentru întreținerea 

Se asigură efectuarea reparației și deservirii 

cazanului și instalațiilor aferente pentru 
Punctaj: 

Cifra ,,18” de substituit cu  

cifra,, ,,12” 



în stare bună  de funcționare, conform graficului 

aprobat? 

întreținerea în stare bună  de funcționare, conform 

graficului aprobat? 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

  Se asigură  corectitudinea înscrierilor în registrul de 

îndeplinire a lucrărilor de deservire și reparație în 

conformitate cu graficul? 

Se asigură  corectitudinea înscrierilor în registrul 

de îndeplinire a lucrărilor de deservire și reparație 

în conformitate cu graficul? 

Punctaj: 

Cifra ,,13” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

   Se asigură evidența și  corectitudinea înscrierilor în 

permisele de lucru (autorizațiile) scrise pentru 

efectuarea lucrărilor de reparație  în interiorul 

cazanului? 

 Se asigură evidența și  corectitudinea înscrierilor 

în permisele de lucru (autorizațiile) scrise pentru 

efectuarea lucrărilor de reparație  în interiorul 

cazanului? 

Punctaj: 

Cifra ,,17” de substituit cu  

cifra,, ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

  Se asigură efectuarea verificărilor tehnice, conform 

graficelor elaborate? 

Se asigură efectuarea reviziei exterioare și 

interioare, încercarea hidraulică a cazanului în 

termenii stabiliți de către întreprindere deținătoare 

și de către întreprinderea specializată după caz? 

Punctaj: 

Cifra ,,18” de substituit cu  

cifra ,,14” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

Întrebarea necesită 

reformulare deoarece în 

redacția existentă nu este 

relevantă. 

  Există raportul și fișele privind regimurile de 

producere a aburului precum și rezultatele efectuării 

lucrărilor de demarare și reglare a dispozitivelor de 

securitate a cazanelor în complex? 

De exclus Întrebarea nu este relevantă 

în procesul de efectuare a 

controlului  

   S-au efectuat lucrările de încercare în complex cu 

întocmirea raportului tehnic? 
De exclus Nu este o activitate periodică 

   A fost asigurat recepția pentru punerea în funcțiune 

a cazanelor în ordinea stabilită? 

 A fost asigurată punerea în funcțiune conform 

deciziei scrise a persoanei responsabile după 

verificarea pregătirii utilajelor?” 

Punctaj: 

Cifra ,,20” de substituit cu  

cifra,, ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

  Deține actul de verificare a legării la pămînt a 

cazanului și utilajului auxiliar din centrala termică? 

Deține actul de verificare a legării la pămînt a 

cazanului și utilajului auxiliar din centrala 

termică? 

Punctaj: 

Cifra ,,18” de substituit cu  

cifra,, ,,10” 



Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

  Deține instrucțiunile elaborate și aprobate în modul 

stabilit privind regimul de funcționare şi deservire 

inofensivă a cazanului? 

De exclus nu corespunde prevederilor 

reglamentării tehnice 

Întrebarea nu este relevantă 

     

3 1.2.2 Lista de verificare instalații de ridicat(escalatoare) 

  Se asigură corectitudinea funcționării sistemului de 

frânare? 

Se asigură corectitudinea funcționării sistemului 

de frânare a mecanismelor ? 

Punctaj: 

Cifra ,,19” de substituit cu  

cifra,, ,,14” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 

  Se asigură corectitudinea funcționării dispozitivelor 

de siguranță? 

Se asigură corectitudinea funcționării 

dispozitivelor de siguranță? 

Punctaj: 

Cifra ,,19” de substituit cu  

cifra,, ,,12” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 

  Se asigură corectitudinea  funcționării aparatelor de 

comandă? 

Se asigură corectitudinea  funcționării aparatelor 

de comandă? 

Punctaj: 

Cifra ,,15” de substituit cu  

cifra,, ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 

  Se asigură conformitatea amplasării echipamentului 

în camera de tensionare și respectarea 

dimensiunilor la amplasarea escalatorului? 

Se asigură conformitatea amplasării 

echipamentului în camera de tensionare și 

respectarea dimensiunilor la amplasarea 

escalatorului? 

Punctaj: 

Cifra ,,15” de substituit cu  

cifra,, ,,11” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 

  Deține contractul la deservire cu o organizație 

specializată în lipsa avizului de expertiză la 

deținător? 

Deține contractul la deservire cu o organizație 

specializată? 

Punctaj: 

Cifra ,,18” de substituit cu  

cifra,, ,,14” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 

  Se asigură  deservirea și reparația escalatorului 

conform instrucțiunilor de producere şi exploatare? 

Se asigură  deservirea și reparația escalatorului 

conform instrucțiunilor de producere şi 

exploatare? 

Punctaj: 

Cifra ,,15” de substituit cu  

cifra,, ,,9” 



Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 

  Sînt prezente și se asigură îndeplinirea graficului de 

deservire tehnică, calitatea şi corespunderea 

înregistrării rezultatelor verificărilor tehnice? 

Sînt prezente și se asigură îndeplinirea graficului 

de deservire tehnică, calitatea şi corespunderea 

înregistrării rezultatelor verificărilor tehnice? 

Punctaj: 

Cifra ,,16” de substituit cu  

cifra,, ,,12” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 

  Deține actele cu privire la măsurările electrice? Deține actele cu privire la măsurările electrice? Punctaj: 

Cifra ,,16” de substituit cu  

cifra,, ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 

4 1.2.3 Lista de verificare conducte de abur  și apă fierbinte 

  Deține documentația tehnică de proiect înregistrată 

la organul de control și supraveghere tehnică de stat 

pentru montarea conductelor ? 

De exclus  

 

Întrebarea nu este relevantă 

deoarece este verificată în 

procesul recepțieiîn 

exploatare 

  Corespund condițiile de montare a conductelor de 

abur cu alte conducte tehnologice? 

Corespund condițiile de montare a conductelor de 

abur cu alte conducte tehnologice? 

De exclus  

Întrebarea nu este relevantă 

deoarece este verificată în 

procesul recepției în 

exploatare 

 

  Corespunde starea tehnică a pilonilor staționari şi 

mobili? 

Corespunde starea tehnică a pilonilor de spijin 

staționari şi mobili? 

Punctaj: 

Cifra ,,15” de substituit cu  

cifra ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

  Corespunde starea tehnică și funcționalitatea 

aparatelor şi dispozitivelor de siguranță, corespunde 

amplasarea și sigilarea acestora documentației de 

proiect? 

Corespunde starea tehnică și funcționalitatea 

aparatelor şi dispozitivelor de siguranță, 

corespunde amplasarea și sigilarea acestora 

documentației de proiect? 

Punctaj: 

Cifra ,,17” de substituit cu  

cifra ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

 



  Există rezultatele controlului metalului conductelor, 

coturilor conductelor de abur şi elementelor 

schimbate a sectoarelor defectate? 

Există rezultatele controlului metalului 

conductelor, coturilor conductelor de abur şi 

elementelor schimbate a sectoarelor defectate? 

Punctaj: 

Cifra ,,19” de substituit cu  

cifra ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

 

  Deține cartea tehnică şi anexele cu schemele 

conductei aprobate de inginerul șef al 

întreprinderii? 

Deține cartea tehnică şi anexele cu schemele 

conductei aprobate de inginerul șef al 

întreprinderii? 

Punctaj: 

Cifra ,,16” de substituit cu  

cifra ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

 

  Corespunde utilajul și amplasarea conductelor cu 

schema din cartea tehnică? 

De exclus 

 

Întrebarea nu corespunde 

cerințelor reglamentării 

tehnice 

  Se efectuează conform cerințelor actelor normativ-

tehnice verificările tehnice a conductelor? 

Se efectuează conform cerințelor actelor 

normativ-tehnice verificările tehnice a 

conductelor? 

Punctaj: 

Cifra ,,16” de substituit cu  

cifra ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

 

  A fost asigurată recepția  pentru punerea în 

funcțiune a conductelor de abur şi apă fierbinte în 

ordinea stabilită ? 

A fost asigurată recepția  pentru punerea în 

funcțiune a conductelor de abur şi apă fierbinte în 

ordinea stabilită ? 

Punctaj: 

Cifra ,,17” de substituit cu  

cifra ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

 

  Deține documente tehnice pentru exploatarea, 

întreținerea inofensivă a conductelor elaborate și 

aprobate în modul stabilit? 

De exclus  

 

Întrebarea se regăsește în 

lista general de verificare nr. 

1.1.1/AST 

  Se efectuează reparația și deservirea conductelor și 

instalațiilor aferente  pentru întreținerea în stare 

bună de funcționare, conform graficului aprobat? 

Se efectuează reparația și deservirea conductelor 

și instalațiilor aferente  pentru întreținerea în stare 

bună de funcționare, conform graficului aprobat? 

Punctaj: 

Cifra ,,16” de substituit cu  

cifra ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 



 

  Corespund manometrele și verificările acestora cu 

sigilarea sau poansonarea lor? 

Corespund manometrele și verificările acestora cu 

sigilarea sau poansonarea lor? 

Punctaj: 

Cifra ,,16” de substituit cu  

cifra ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

 

  Se asigură îngrădirea, amplasarea semnelor de 

avertizare, inscripțiilor și informare p/u limitarea 

accesului în încăperile și locurile specifice conform 

proiectului? (după caz) 

Se asigură îngrădirea, amplasarea semnelor de 

avertizare, inscripțiilor și informare p/u limitarea 

accesului în încăperile și locurile specifice 

conform proiectului? (după caz) 

Punctaj: 

Cifra ,,15” de substituit cu  

cifra ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

 

5 1.2.4 Lista de verificare macarale 

  Se îndeplinesc măsurile de protecție anticorozivă a 

mecanismelor și părților metalice ale macaralei? 

Se îndeplinesc măsurile de protecție anticorozivă a 

mecanismelor și părților metalice ale macaralei? 

Punctaj: 

Cifra ,,10” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Corespunde starea tehnică și funcționalitatea 

frînelor? 

Corespunde starea tehnică și funcționalitatea 

frînelor mecanismelor? 

Punctaj: 

Cifra ,,15” de substituit cu  

cifra,, ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

  Corespunde starea tehnică  a roților de rulare și 

suporturile acestora? 

Corespunde starea tehnică  a roților de rulare și 

suporturile acestora? 

Punctaj: 

Cifra ,,10” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Corespunde starea tehnică a cablurilor de oţel?  Corespunde starea tehnică a cablurilor de oţel?  Punctaj: 

Cifra ,,13” de substituit cu  

cifra,, ,,7” 

Punctaj: 

Punctaj corespunde la ,,7” 

puncte 



  Corespunde starea tehnică a tambururilor şi rolelor?  Corespunde starea tehnică a tambururilor şi 

rolelor?  
Punctaj: 

Cifra ,,13” de substituit cu  

cifra,, ,,6” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Corespunde starea tehnică a echipamentului 

electric?  

Corespunde starea tehnică a echipamentului 

electric?  
De exclus 

Necesită a fi excluse 

deoarece se dublează cu 

întrebările 8,9,10 

  Deține dispozitive de blocare și închidere sub lacăt 

a întrerupătorului principal (panoul de comandă)?  

Deține dispozitive de blocare și închidere sub 

lacăt a întrerupătorului principal (panoul de 

comandă)?  

Punctaj: 

Cifra ,,7” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Corespunde starea tehnică  a iluminării macaralei 

(reflectoarele), destinate pentru iluminarea terenului 

de lucru?  

Corespunde starea tehnică  a iluminării macaralei 

(reflectoarele), destinate pentru iluminarea 

terenului de lucru?  

Punctaj: 

Cifra ,,8” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Corespunde starea tehnică   și funcționalitatea 

echipamentului hidraulic? 

Corespunde starea tehnică   și funcționalitatea 

echipamentului hidraulic? 

Punctaj: 

Cifra ,,9” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Corespunde starea tehnică și funcționalitatea 

aparatelor şi dispozitivelor de siguranță (sigilarea 

unora după caz), deține procesele de verificare după 

caz? 

Corespunde starea tehnică și funcționalitatea 

aparatelor şi dispozitivelor de siguranță (sigilarea 

unora după caz), deține procesele de verificare 

după caz? 

Punctaj: 

Cifra ,,15” de substituit cu  

cifra,, ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

  Corespunde starea tehnică  și funcționalitatea 

aparatelor de comandă ? 

Corespunde starea tehnică  și funcționalitatea 

aparatelor de comandă ? 

Punctaj: 

Cifra ,,15” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

 

  Corespunde starea tehnică a cabinei de comandă? Corespunde starea tehnică a cabinei de comandă? Punctaj: 



Cifra ,,13” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

 

   Deține covoraș dielectric în cabină și în fața 

panourilor electrice? 

 Deține covoraș dielectric în cabină și în fața 

panourilor electrice? 

Punctaj: 

Cifra ,,7” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Corespunde starea tehnică a galeriilor, platformelor 

şi scărilor ? 

Corespunde starea tehnică a galeriilor, 

platformelor şi scărilor ? 

Punctaj: 

Cifra ,,9” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Deține proiectul de instalare a macaralelor și/sau de 

efectuare a lucrărilor cu macaraua? 

Deține proiectul de instalare a macaralelor și/sau 

de efectuare a lucrărilor cu macaraua? 

Punctaj: 

Cifra ,,18” de substituit cu  

cifra,, ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

  Se respectă distanțele minime de instalare a 

macaralei pînă la baza pantei fundației (șanțurilor-

săpăturilor) ? 

De exclus 

 

Nu poate fi apreciată în 

procesul controlului, deorece 

în majoritatea cazurilor 

macaralele staționează 

  Deține pașapoartele mecanismelor de ridicat care 

sunt supuse controlului? 

Deține pașapoartele mecanismelor de ridicat care 

sunt supuse controlului? 

Punctaj: 

Cifra ,,16” de substituit cu  

cifra,, ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

  Se îndeplinește întreținerea tehnică, deservirea și 

repararea macaralelor conform cerințelor securității 

industriale? 

Se îndeplinește întreținerea tehnică, deservirea și 

repararea macaralelor conform cerințelor 

securității industriale? 

Punctaj: 

Cifra ,,17” de substituit cu  

cifra,, ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Deține contractul de deservire a macaralei cu 

întreprinderea specializată? 

Deține contractul de deservire a macaralei cu 

întreprinderea specializată? 

Punctaj: 



Cifra ,,17” de substituit cu  

cifra,, ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Deține documente tehnice de exploatare a 

macaralelor, documente și instrucțiuni de 

exploatare, de montare în conformitate cu 

prevederile actelor normativ-tehnice de profil, 

aplicate în domeniul securității industriale? 

De exclus   

 

Întrebarea nu este relevantă 

în procesul de efectuare a 

controlului 

  Deține  instrucțiunea de exploatare a căilor de 

rulare, precum și criteriile de rebutare a acestora în 

conformitate cu cerințele normativ-tehnice? 

De exclus 

 

Întrebarea nu este relevantă 

în procesul de efectuare a 

controlului 

  Deține actul de transmitere recepție a căilor rulante 

în exploatare? 

De exclus 

 

Întrebarea nu este relevantă 

în procesul de efectuare a 

controlului 

  Deține  actul cu rezultatele de nivelare planică a 

căilor rulante? 

 

De exclus 

 

Întrebarea nu este relevantă 

în procesul de efectuare a 

controlului și este verificată 

în procesul de receptie 

   Deține  actul de verificare prizei de pămînt a căilor 

de rulare? 

 Deține  actul de verificare prizei de pămînt a 

căilor de rulare? 

 

  Este înregistrată instalația de ridicat (macaraua) la 

organul de supraveghere tehnică? 

Este înregistrată instalația de ridicat (macaraua) la 

organul de supraveghere tehnică? 

Punctaj: 

Cifra ,,18” de substituit cu  

cifra,, ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

  A fost îndeplinită punerea  în  exploatare a 

macaralei conform cerințelor securității industriale, 

deține actul predare recepție a macaralei? 

A fost îndeplinită punerea  în  exploatare a 

macaralei conform cerințelor securității 

industriale, deține actul predare recepție a 

macaralei? 

Punctaj: 

Cifra ,,16” de substituit cu  

cifra,, ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

  Deține instrucțiunea de examinare și indicii de 

rebutare a dispozitivelor de prindere a sarcinii ? 

De exclus 

 

Întrebarea nu este relevantă 

  Sunt îndeplinite verificările tehnice parțiale a 

macaralelor ? 

Sunt îndeplinite verificările tehnice parțiale a 

macaralelor ? 

Punctaj: 

Cifra ,,16” de substituit cu  

cifra,, ,,10” 



Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

  Sunt îndeplinite verificările tehnice complete a 

macaralelor? 

Sunt îndeplinite verificările tehnice complete a 

macaralelor? 

Punctaj: 

Cifra ,,18” de substituit cu  

cifra,, ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

  Deține sarcinile de control p/u verificări și încercări 

dinamice/statice a macaralei precum și a 

limitatorului de sarcină?  

Deține sarcinile de control p/u verificări și 

încercări dinamice/statice a macaralei precum și a 

limitatorului de sarcină?  

Punctaj: 

Cifra ,,11” de substituit cu  

cifra,, ,,6” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Se asigură îndeplinirea lucrărilor de deservire și 

reparație planificată şi verificări tehnice a 

macaralelor și cailor rulante conform graficului 

aprobat? 

Se asigură îndeplinirea lucrărilor de deservire și 

reparație planificată şi verificări tehnice a 

macaralelor și cailor rulante conform graficului 

aprobat? 

Punctaj: 

Cifra ,,16” de substituit cu  

cifra,, ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

   Se asigură întreținerea precum și înscrierea în 

registrul de control tehnic, întreținere, reparație 

periodică a instalațiilor de ridicat? 

 Se asigură întreținerea precum și înscrierea în 

registrul de control tehnic, întreținere, reparație 

periodică a instalațiilor de ridicat? 

Punctaj: 

Cifra ,,16” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Se asigură examinarea precum și înscrierea în 

registrele de evidență a dispozitivelor de prindere a 

sarcinilor și tarei?  

Se asigură examinarea precum și înscrierea în 

registrele de evidență a dispozitivelor de prindere 

a sarcinilor și tarei?  

Punctaj: 

Cifra ,,18” de substituit cu  

cifra,, ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

  Deține instrucțiunile de  producție  pentru 

personalul de deservire? 

Deține instrucțiunile de  producție  pentru 

personalul de deservire? 

Punctaj: 

Cifra ,,18” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Deține instrucțiunile de  producție  pentru 

personalul responsabil? 

Deține instrucțiunile de  producție  pentru 

personalul responsabil? 

Punctaj: 

Cifra ,,18” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 



Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Instrucțiunile de producție sunt aprobate și aduse la 

cunoștință, înmînate sub semnătură personalului?  

Instrucțiunile de producție sunt aprobate și aduse 

la cunoștință, înmînate sub semnătură 

personalului?  

Punctaj: 

Cifra ,,18” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

   Este atestată persoana responsabilă de 

supravegherea exploatării inofensive a macaralelor, 

dispozitivelor de prindere a sarcinii și tarei? 

 Este atestată persoana responsabilă de 

supravegherea exploatării inofensive a 

macaralelor, dispozitivelor de prindere a sarcinii și 

tarei? 

Punctaj: 

Cifra ,,15” de substituit cu  

cifra,, ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

   Este atestată persoana responsabilă de întreținere  a 

macaralelor în stare bună de funcționare? 

 Este atestată persoana responsabilă de întreținere  

a macaralelor în stare bună de funcționare? 

Punctaj: 

Cifra ,,15” de substituit cu  

cifra,, ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

   Este atestată persoana responsabilă de efectuarea 

inofensivă a lucrărilor cu macaraua?  

 Este atestată persoana responsabilă de efectuarea 

inofensivă a lucrărilor cu macaraua?  
Punctaj: 

Cifra ,,15” de substituit cu  

cifra,, ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

  Este atestat personalul de deservire a instalațiilor de 

ridicat (macarale)?  

Este atestat personalul de deservire a instalațiilor 

de ridicat (macarale)?  
Punctaj: 

Cifra ,,15” de substituit cu  

cifra,, ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

  Deține persoane instruite, atestate și numite prin 

ordin pentru  întreținerea tehnică, deservirea și 

repararea macaralelor (lăcătuși, reglori, etc) 

De exclus 

 

Întrebarea nu este relevantă 

   Se asigură întreținerea precum și înscrierea în 

registrul de tură (de serviciu)? 

 Se asigură întreținerea precum și înscrierea în 

registrul de tură (de serviciu)? 

Punctaj: 

Cifra ,,9” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 



  Se îndeplinesc măsurile concrete de protecție 

incluse în PELm  pentru cazurile specifice și de 

preîntîmpinare și limitarea accesului persoanelor 

care nu au legătură direct la executarea .lucrărilor 

inofensive cu macaraua? 

Se îndeplinesc măsurile concrete de protecție 

incluse în PELm  pentru cazurile specifice și de 

preîntîmpinare și limitarea accesului persoanelor 

care nu au legătură direct la executarea .lucrărilor 

inofensive cu macaraua? 

Punctaj: 

Cifra ,,15” de substituit cu  

cifra,, ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

  Corespund inscripțiile pe instalațiile de ridicat 

(numărul de înregistrare, sarcina maximă, data 

următoarelor tehnice parțiale si complete)? 

Corespund inscripțiile pe instalațiile de ridicat 

(numărul de înregistrare, sarcina maximă, data 

următoarelor verificări tehnice parțiale si 

complete)? 

Punctaj: 

Cifra ,,8” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Se asigură menținerea în stare bună și  verificările  

periodice a dispozitivelor de prindere a sarcinii, 

tarei precum și marcajele acestora la locul de 

executare a lucrărilor? 

Se asigură menținerea în stare bună și  verificările  

periodice a dispozitivelor de prindere a sarcinii, 

tarei precum și marcajele acestora la locul de 

executare a lucrărilor? 

Punctaj: 

Cifra ,,12” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Se asigură prezența și corespunderea  la locul 

efectuării lucrărilor a listelor de sarcini cu indicarea 

masei, înmînate și contrasemnate de macaragist și 

agățători? 

Se asigură prezența și corespunderea  la locul 

efectuării lucrărilor a listelor de sarcini cu 

indicarea masei, înmînate și contrasemnate de 

macaragist și agățători? 

Punctaj: 

Cifra ,,14” de substituit cu  

cifra,, ,,7” 

Punctajul corespunde la 7 

puncte 

  Deține fișe tehnologice pentru efectuarea lucrărilor 

cu macaraua, încărcare- descărcare și p/u 

depozitarea  încărcăturilor? 

Deține fișe tehnologice pentru efectuarea 

lucrărilor cu macaraua, încărcare- descărcare și 

p/u depozitarea  încărcăturilor? 

Punctaj: 

Cifra ,,15” de substituit cu  

cifra,, ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

  Se asigură metodele de comunicare și/sau 

funcționare a dispozitivului de intercomunicații 

între legătorul de sarcini şi macaragist (pentru 

mecanismele de ridicat cu înălțimea de ridicare 

peste 36 m)? 

Se asigură metodele de comunicare și/sau 

funcționare a dispozitivului de intercomunicații 

între legătorul de sarcini şi macaragist (pentru 

mecanismele de ridicat cu înălțimea de ridicare 

peste 36 m)? 

Punctaj: 

Cifra ,,16” de substituit cu  

cifra,, ,,6” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Se respectă ordinea de  executare a lucrărilor cu 

macaralelor cu braț în apropierea liniilor electrice?  
De exclus 

 

Intrebarea nu este relevantă, 

și nu poate fi apreciată în 

procesul exercitării 

controlului 



  Se asigură eliberarea permiselor de lucru și se 

înmînează macaragistului la executarea lucrărilor în 

raza LEA?  

Se asigură eliberarea permiselor de lucru și se 

înmînează macaragistului la executarea lucrărilor 

în raza LEA?  

Punctaj: 

Cifra ,,17” de substituit cu  

cifra,, ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

  Deține  actul de îndeplinirea a lucrărilor de 

conectare la rețea în corespundere cu actele 

normative de amenajare a instalațiilor electrice? 

De exclus 

 

Intrebarea nu este relevantă 

  Corespunde culorile specifice vopsite a părților 

periculoase ale macaralei (dispozitivul de agățare, 

opritoarele, mecanismele de blocare antifurt, etc)?  

Corespunde culorile specifice vopsite a părților 

periculoase ale macaralei (dispozitivul de agățare, 

opritoarele, mecanismele de blocare antifurt, etc)?  

Punctaj: 

Cifra ,,11” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

6 1.2.5 Lista de verificare mecanisme de ridicat(turle) 

  Corespunde starea tehnică și funcționalitatea 

mecanismelor  instalațiilor de ridicat (turlelor)? 

De exclus  

 

Întrebarea este nu este 

concretă și este prea generală 

  Corespunde starea tehnică starea tehnică și 

funcționalitatea frînelor? 

De exclus 

 

Întrebarea nu este relevantă, 

deoarece nu poate fi 

apreciată în procesul 

controlului 

  Se asigură rebutarea cablurilor și lanțurilor conform 

instrucțiunii aprobate? 

Se asigură rebutarea cablurilor și lanțurilor 

conform instrucțiunii aprobate? 

Punctaj: 

Cifra ,,15” de substituit cu  

cifra,, ,,10” Se v-a corecta 

referința legală  Pct.4.3.25 

NRS 35-03-73:2006 în  

Pct.4.3.2.5 NRS 35-03-

73:2006 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

  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? 

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? 

Punctaj: 

Cifra ,,18” de substituit cu  

cifra,, ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 



  Deține și funcționează dispozitivele de 

intercomunicații (pentru mecanismele de ridicat cu 

înălțimea de ridicare peste 22 m)? 

Deține și funcționează dispozitivele de 

intercomunicații (pentru mecanismele de ridicat 

cu înălțimea de ridicare peste 22 m)? 

Punctaj: 

Cifra ,,14” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Corespunde starea tehnică a  anemometrelor pentru 

mecanisme de ridicat cu înălțimea de ridicare peste  

22 m? 

Mecanismul de ridicat cu înălțimea de ridicare 

peste  22 m este este dotat cu anemometru în 

conformitate cu cerințele Reglamentării tehnice? 

Punctaj: 

Cifra ,,10” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Întrebarea necesită a fi 

reformulată doarece în 

procesul controlului poate fi 

apreciată dotarea cu 

anemometru a mecanismului 

de ridicat cu înălțimea de 

peste 22m și nu 

corespunderea acestuia 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

  Corespunde starea tehnică a dispozitivelor de 

manipulare și pupitrelor de comandă ? 

Corespunde starea tehnică a dispozitivelor de 

manipulare și pupitrelor de comandă ? 

Punctaj: 

Cifra ,,9” de substituit cu  

cifra,, ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

 

  Corespunde starea tehnică a îmbinările sudate și  

construcțiilor metalice proprietăților indicate ale 

metalului de bază al 

construcției? 

De exclus  

 

Deoarece se referă la 

cerințele pentru material, 

sudură și controlul calității la 

fabricarea și construirea 

instalațiilor de ridicat 

  Se îndeplinesc măsurile de protecție anticorozivă a 

mecanismelor și părților mecanice ale turlelor ? 

Se îndeplinesc măsurile de protecție anticorozivă a 

mecanismelor și părților mecanice ale turlelor ? 

Punctaj: 

Cifra ,,10” de substituit cu  

cifra ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 



  Corespunde starea tehnică a sistemului hidraulic, 

utilajului hidraulic și conductelor? 

Îmbinările conductelor, inclusiv a racordurilor, 

locurilor de îmbinare a dispozitivelor sistemului 

hidraulic sînt etanșe? 

 

Punctaj: 

Cifra ,,9” de substituit cu  

cifra ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

Întrebarea necesită 

reformulare deoarece nu este 

relevantă 

 

  Corespunde starea tehnică a surselor de energie 

electrică și legarea la pămînt conform normelor de 

amenajare a instalațiilor electrice ? 

Instalația de ridicat este asigurată cu fir neutru 

legat direct la pămînt sau fir neutru izolat în 

confomritate cu prevederile normelor de 

amenajare a instalațiilor electrice? 

Întrebarea necesită 

reformulare deoarece nu 

corespunde reglamentării 

tehnice  

  Deține cărțile tehnice a  mecanismelor de ridicat 

(turle) care sunt supuse controlului? 

Deține cărțile tehnice a  mecanismelor de ridicat 

(turle) care sunt supuse controlului? 

Punctaj: 

Cifra ,,16” de substituit cu  

cifra ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

 

  Se asigură periodicitatea verificării limitatorului de 

sarcină conform regulamentului ? 

Se asigură periodicitatea verificării limitatorului 

de sarcină conform regulamentului  (cel puțin o 

data la 6 luni)? 

Punctaj: 

Cifra ,,13” de substituit cu  

cifra ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

 

  Se îndeplinesc verificările tehnice parțiale a 

instalațiilor de ridicat (turlelor) ? 

Se îndeplinesc verificările tehnice parțiale a 

instalațiilor de ridicat (turlelor) cel puțin o data la 

12 luni ? 

Punctaj: 

Cifra ,,16” de substituit cu  

cifra ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

 

  Se îndeplinesc verificările tehnice complete a 

instalațiilor de ridicat (turlelor) ? 

Se îndeplinesc verificările tehnice complete a 

instalațiilor de ridicat (turlelor)  cel puțin o data la 

3 ani? Iar în cazul  instalaţiilor de ridicat cu 

Punctaj: 

Cifra ,,18” de substituit cu  

cifra ,,14” 



termenul de funcţionare expirat, supunerea 

expertizării (diagnosticării) în modul stabilit. 

 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

 

  Deține personal de deservire și reparație angajat și 

numit prin ordin p/u deservire a mecanismului de 

ridicat (turnuri sau turle), lăcătuși, reglori, etc. 

De exclus 

 

Întrebarea nu este relevantă 

  Există și se îndeplinește graficul de deservire și 

reparație planificată şi verificările tehnice a 

mecanismelor de ridicat ? 

De exclus 

 

Întrebarea nu este relevantă 

deoarece se regăsește în 

pt.17-19 

  Sînt numite și admise persoanele responsabile și 

personalul de deservire la instalațiile de ridicat 

(turle)? 

Sînt numite și admise persoanele responsabile și 

personalul de deservire la instalațiile de ridicat 

(turle)? 

Punctaj: 

Cifra ,,14” de substituit cu  

cifra ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

 

  Deține instrucțiunile de producere pentru muncitori 

? 

Deține instrucțiunile de producere pentru  

personalul responsabil și muncitori  

(specialistul de supraveghere a exploatării 

inofensive a instalaţiilor de 

ridicat,  

specialistul responsabil de întreţinerea instalaţiilor 

de ridicat în stare bună de 

funcţionare,  

persoana responsabilă de executarea lucrărilor cu 

instalaţii de ridicat în condiţii de securitate, 

mașiniști,  

muncitori în nacelă)? 

Întrebarea necesită 

reformulare pentru a fi 

explicită 

 

  Deține instrucțiunile de producere pentru  

personalul responsabil ? 

De exclus 

 

Întrebarea nu este relevantă 

deoarece se regăsește în 

pt.24 

  Deține contract de deservire a mecanismului de 

ridicat (turnuri sau turle) cu întreprindere 

specializată? (după caz) 

Deține contract de deservire a mecanismului de 

ridicat (turnuri sau turle) cu întreprindere 

specializată? (după caz) 

Punctaj: 

Cifra ,,15” de substituit cu  

cifra ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 



 

  Se asigură verificarea stării tehnice cu  înscrierea în 

registrele de tură (de serviciu)? 

Pînă la începerea lucrului mașiniștii examinează 

mecanismele, construcţiile metalice, aparatele şi 

dispozitivele de securitate  cu  înscrierea în 

registrele de de serviciu? 

  

Întrebarea necesită 

reformulare pentru a fi 

explicită 

 

  Se asigură întreținerea cu înscrierea în registrele de 

control tehnic, întreținere, reparație periodică a 

instalațiilor de ridicat? 

De exclus 

 

Întrebarea nu este relevantă 

deoarece se regăsește în 

pt.20 

  Se eliberează permisele de lucru la executarea 

lucrărilor cu instalațiile de ridicat (turle) în 

apropierea liniei electrice? 

Se eliberează permisele de lucru la executarea 

lucrărilor cu instalațiile de ridicat (turle) în 

apropierea liniei electrice? 

Punctaj: 

Cifra ,,15” de substituit cu  

cifra ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

 

  Corespund și sînt inscripțiile pe instalațiile de 

ridicat (numărul de înregistrare, sarcina maximă, 

data următoarei verificări tehnice parțiale și 

complete)? 

Corespund și sînt inscripțiile pe instalațiile de 

ridicat (numărul de înregistrare, sarcina maximă, 

data următoarei verificări tehnice parțiale și 

complete)? 

Punctaj: 

Cifra ,,9” de substituit cu  

cifra ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

 

  Deține proiectul de instalare şi/sau proiectul de 

executare a lucrărilor cu instalația de ridicat (turlă)? 

Deține proiectul de instalare şi/sau proiectul de 

executare a lucrărilor cu instalația de ridicat 

(turlă)? 

Punctaj: 

Cifra ,,16” de substituit cu  

cifra ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

 

  Deține fișe tehnologice de executare a lucrărilor cu 

instalația de ridicat (turlă)? 

Deține fișe tehnologice de executare a lucrărilor 

cu instalația de ridicat (turlă)? 

Punctaj: 

Cifra ,,14” de substituit cu  

cifra ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

 



   Se respectă ordinea de executarea lucrărilor cu 

instalațiile de ridicat (turle) în apropierea liniei 

electrice?   

 De exclus 

 

Întrebarea nu este relevantă 

deoarece se regăsește în 

pt.29, iar  ordinea de 

executarea lucrărilor nu este 

posibil de apreciat în 

procesul controlului 

7 1.2.6 Lista de verificare recipiente sub presiune 

  Se respectă instrucţiunea uzinei producătoare la 

montarea şi exploatarea recipientului ? 

De exclus 

 

Întrebarea nu corespunde 

cerințelor reglamentării 

tehnice 

  Se asigură corectitudinea datelor aplicate pe placuţa 

de pe recipient cu inscripţiile în cartea tehnică? 

Este aplicată la fiecare recipient, plăcuţa specială 

cu dimensiunile minime 200 mm X150 mm cu 

următoarele date: 

a) numărul de înregistrare; 

b) presiunea admisibilă; 

c) data, luna şi anul inspectării exterioare şi 

interioare şi încercării hidraulice ulterioare? 

Întrebarea nu corespunde 

cerințelor reglamentării 

tehnice și necesită 

reformulare 

  Corespunde utilarea recipienţilor cu dispozitivele de 

siguranță, masurare și închidere pentru exploatarea 

inofensivă? 

Corespunde utilarea recipienţilor cu dispozitivele 

de siguranță, masurare și închidere: 

 a) armătură de închidere sau de închidere – 

reglare; 

b) aparate pentru măsurarea presiunii; 

c) aparate pentru măsurarea temperaturii; 

d) dispozitive de siguranţă; 

e) indicatori ai nivelului de fluid pentru 

exploatarea inofensivă? 

 

 

Întrebarea nu corespunde 

cerințelor reglamentării 

tehnice și necesită 

reformulare 

  Se asigură starea tehnică și funcționalitatea 

dispozitivelor de siguranţă contra  depășirii  

presiunii? 

Se asigură starea tehnică și funcționalitatea 

dispozitivelor de siguranţă contra depășirii  

presiunii? 

Punctaj: 

Cifra ,,20” de substituit cu  

cifra ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

 

  Există marcajul şi fişa tehnică a  membranelor de 

siguranţă? 

De exclus  

 

Întrebarea nu este relevantă 



   Se asigură corectitudinea montării și amplasării 

recipientului și utilajului auxiliar conform 

schemelor de conectare a documentației de proiect ? 

 De exclus  

 

Deoarece întrebarea  este 

verificată în procesul de 

recepție în exploatare 

conform  documentației de 

proiect 

  Se asigură efectuarea verificărilor tehnice, conform 

graficelor elaborate? 

Se asigură efectuarea verificărilor tehnice, 

conform graficelor elaborate? 

Punctaj: 

Cifra ,,16” de substituit cu  

cifra ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

 

  Deține instrucţiunile elaborate și aprobate în modul 

stabilit pentru  efectuarea   verificărilor  

suplimentare la recipienţii la care acţiunea mediului 

poate genera modificarea  compoziţiei chimice şi 

proprietăţilor  mecanice ale metalului, precum şi 

recipientelor la care temperatura pereţilor depăşeşte 

450°C? 

Au fost supuse verificării suplimentare 

Recipientele, la care acţiunea mediului poate 

genera modificarea compoziţiei chimice şi 

proprietăţilor mecanice ale metalului, precum şi 

recipientele la care temperatura peretelui în 

procesul de funcţionare depăşeşte 450°C, în 

conformitate cu 

instrucţiunile aprobate de întreprindere în modul 

stabilit cu consemnarea rezultatelor în cartea 

tehnică a recipientului. 

Întrebarea nu corespunde 

cerințelor reglamentării 

tehnice și necesită 

reformulare 

  Sunt efectuate diagnosticările tehnice a 

recipientelor? 

Sunt efectuate diagnosticările tehnice a 

recipientelor la care ter,menul de funcționare a 

expirat? 

Punctaj: 

Cifra ,,19” de substituit cu  

cifra ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

 

  Au fost desemnate prin ordinul înteprinderii 

persoanele responsabile prentru supravegherea 

tehnică la exploatarea recipientului? 

Au fost desemnate prin ordinul înteprinderii 

persoanele responsabile prentru supravegherea 

tehnică la exploatarea recipientului? 

Punctaj: 

Cifra ,,14” de substituit cu  

cifra ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

 



  Au fost desemnate prin ordinul înteprinderii 

persoanele de deservire prentru exploatarea 

inofensivă a recipientului? 

Au fost desemnate prin ordinul înteprinderii 

persoanele de deservire prentru exploatarea 

inofensivă a recipientului? 

Punctaj: 

Cifra ,,14” de substituit cu  

cifra ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

 

  Deține instrucţiunile elaborate și aprobate în modul 

stabilit și contrasemnate de persoanele de deservire 

la locul de lucru? 

De exlcus 

 

Întrebarea nu corespunde 

cerințelor reglamentării 

tehnice  

 

   Se asigură  corectitudinea înscrierilor în registrul 

de îndeplinire a lucrărilor de deservire și reparație 

în conformitate cu graficul ? 

De exclus 

 

Întrebarea nu corespunde 

cerințelor reglamentării 

tehnice 

  Deține  instrucţiunea elaborată și aprobată privind 

regimul de funcţionare şi deservire inofensivă a 

recipienţilor ? 

Deține instrucţiunea elaborată și aprobată privind 

regimul de funcţionare şi deservire inofensivă a 

recipienţilor ? 

Punctaj: 

Cifra ,,10” de substituit cu  

cifra ,,5” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră,, 

Referința delgală se va 

modificaca după cum 

urmează Pct.10.2.6 NRS 35-

03-67: 2004 

 

  Se respectă cerințele normativ- tehnice la efectuarea 

lucrărilor în interiorul recipientului? 

Se respectă cerințele normativ- tehnice la 

efectuarea lucrărilor în interiorul recipientului? 

Punctaj: 

Cifra ,,16” de substituit cu  

cifra ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

 

  Există și corespunde actul de verificare a eficacităţii 

funcţionării prizei de pămînt a recipientului, 

conductelor tehnologice ? 

Există și corespunde actul de verificare a 

eficacităţii funcţionării prizei de pămînt a 

recipientului, conductelor tehnologice ? 

Punctaj: 

Cifra ,,20” de substituit cu  

cifra ,,10” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă,, 

8 1.2.7 Lista de verificare mecanisme de ridicat(ascensoare) 



  Se asigură funcționalitatea  întrerupătorului 

zăvorârii  a lacătelor ușilor puțului? 

Se asigură funcţionarea corespunzătoare a 

dispozitivelor de zăvorîre ale uşilor de palier? 

Punctaj: 

Cifra ,,20” de substituit cu  

cifra,, ,,14” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 

  Se asigură funcționalitatea  întrerupătorului de 

sfîrşit de cursă? 

Se asigură funcționalitatea  întrerupătorului de 

sfîrşit de cursă? 

Punctaj: 

Cifra ,,17” de substituit cu  

cifra,, ,,14” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 

  Se asigură funcționalitatea semnalizării acustice și 

legătura interfon ? 

Se asigură funcționalitatea   sistemului de 

comunicare vocală bidirecţională care permite 

contactul cu dispeceratul/echipa de intervenţie 

rapidă? 

Punctaj: 

Cifra ,,14” de substituit cu  

cifra,, ,,7” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră” 

Întrebarea se v-a reformula 

după cum urmează:  „Se 

asigură funcționalitatea   

sistemului de comunicare 

vocală bidirecţională care 

permite contactul cu 

dispeceratul/echipa de 

intervenţie rapidă?” 

  Se asigură funcționalitatea  dispozitivului de 

rezervă pentru alimentarea cu energie electrică a 

iluminării de urgență, ventilatorului, sistemului de 

comunicare și la situații de avarie (incendiu, 

cutremur) etc? 

Se asigură funcționalitatea  sistemul de iluminare 

de urgenţă ? 

Punctaj: 

Cifra ,,16” de substituit cu  

cifra ,,14” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 

Întrebarea se v-a reformula 

după cum urmează:  „Se 

asigură funcționalitatea  

sistemul de iluminare de 

urgenţă ?”  

  Se asigură funcționalitatea   dispozitivului electric 

de securitate a volantei troliului? 

Se asigură funcționalitatea   dispozitivului electric 

de securitate a volantei troliului? 

Punctaj: 

Cifra ,,20” de substituit cu  

cifra,, ,,14” 



Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 

  Se asigură funcționalitatea   echipamentului 

hidraulic, supapelor de siguranță, manometrelor, 

termometrelor, vaselor de expansiune, 

corectitudinea amplasării acestora, evidența şi 

verificările acestora în cazul ascensoarelor 

hidraulice? 

Se asigură funcționalitatea   echipamentului 

hidraulic, supapelor de siguranță, manometrelor, 

termometrelor, vaselor de expansiune, 

corectitudinea amplasării acestora, evidența şi 

verificările acestora în cazul ascensoarelor 

hidraulice? 

Punctaj: 

Cifra ,,16” de substituit cu  

cifra,, ,,14” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 

  Se asigură prezența  actului măsurărilor electrice? Se asigură prezența  actului măsurărilor electrice? Punctaj: 

Cifra ,,15” de substituit cu  

cifra,, ,,12” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 

  Corespunde preciziei opririi cabinei la palierele de 

îmbarcare? 

Corespunde precizia opririi cabinei la palierele de 

îmbarcare? 

 

  Corespunde reglementărilor tehnice funcționarea 

întrerupătorului amortizatorului retractabil? 

Corespunde reglementărilor tehnice funcționarea 

tampoanelor? 

Întrebarea nu corespunde 

cerințelor reglamentării 

tehnice și necesită 

reformulare 

  Deține specialiști calificați , instruiți și atestați? Se exclude 

 

Întrebarea se repetă în lista 

nr. 1.1.1/AST cerințe 

generale în domeniul 

siguranța obiectelor 

industriale periculoase 

  Deține instrucțiunile de producere şi exploatare? Deține documentația de exploatere? Punctaj: 

Cifra ,,14” de substituit cu  

cifra,, ,,10” 

Întrebarea și referința 

normativă au fost formulate 

greșit anterior 

  Se asigură funcționalitatea limitatorului de viteză? Se asigură funcționalitatea limitatorului de viteză? Punctaj: 

Cifra ,,20” de substituit cu  

cifra,, ,,14” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 



  Se asigură funcționalitatea paracăzătoarelor cabinei 

(contragreutății), după caz? 

Se asigură funcționalitatea paracăzătoarelor 

cabinei (contragreutății), după caz? 

Punctaj: 

Cifra ,,20” de substituit cu  

cifra,, ,,14” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 

  Deține procesul verbal de verificare tehnică 

periodică ? 

Deține procesul verbal de verificare tehnică 

periodică ? 

Punctaj: 

Cifra ,,15” de substituit cu  

cifra,, ,,7” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră” 

  Se asigură prezența plăcuței cu informația necesară 

la palierul de îmbarcare (încărcare) principal? 

Se asigură prezența plăcuței cu informația 

necesară la palierul de îmbarcare (încărcare) 

principal? 

Punctaj: 

Cifra ,,9” de substituit cu  

cifra,, ,,3” 

Încălcarea se califică ca 

,,minoră” 

  Se asigură completarea  camerei de mașini cu 

stingător de incendiu? 

Se asigură completarea  camerei de mașini cu 

stingător de incendiu? 

Punctaj: 

Cifra ,,16” de substituit cu  

cifra,, ,,12” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 

  Deține contractul la deservire cu organizația 

specializată în lipsa avizului de expertiză la 

deținător? 

Deține contractul la deservire cu organizația 

specializată? în lipsa avizului de expertiză la 

deținător? 

Întrebarea nu corespunde 

cerințelor reglamentării 

tehnice și necesită 

reformulare 

  Este prezent marcajul echipamentului din camera 

de mecanisme? 

Sunt prezente instrucțiunile de exploatare și 

marcajele din cabina ascensorului? 

Întrebarea nu corespunde 

cerințelor reglamentării 

tehnice și necesită 

reformulare 

  Se asigură îndeplinirea graficului de deservire 

tehnică şi reparația ascensoarelor? 

Se asigură îndeplinirea graficului de deservire 

tehnică şi reparația ascensoarelor? 

Punctaj: 

Cifra ,,15” de substituit cu  

cifra,, ,,12” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 

  Deține registrul de evidență al documentației 

tehnice? 

 „Se asigură prezența sigiliuliu la limitatorul de 

viteză ajustabil?” 

Întrebarea se va reformula 

după cum urmează: „Se 



 asigură prezența sigiliuliu la 

limitatorul de viteză 

ajustabil?” 

Întrebarea :  „Deține 

registrul de evidență al 

documentației tehnice?” Se 

referă la  obligaţiile şi 

responsabilităţile 

persoanelor responsabile în 

cadrul organismului de 

expertiză în domeniul 

securității industrial. 

  Deține jurnalul instalației (ascensorului) conform 

cerințelor reglementărilor tehnice ? 

Deține jurnalul instalației (ascensorului) conform 

cerințelor reglementărilor tehnice ? 

Punctaj: 

Cifra ,,16” de substituit cu  

cifra,, ,,14” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 

  Corespunde reglementărilor tehnice starea îngrădirii 

puțului și limitării accesului în zonele periculoase? 

Corespunde reglementărilor tehnice starea 

îngrădirii puțului și limitării accesului în zonele 

periculoase? 

Punctaj: 

Cifra ,,18” de substituit cu  

cifra,, ,,14” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 

  Corespunde reglementărilor tehnice  funcționarea 

întrerupătorului fundăturii puțului? 

Corespunde reglementărilor tehnice  funcționarea 

întrerupătorului fundăturii puțului? 

Punctaj: 

Cifra ,,15” de substituit cu  

cifra,, ,,12” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 

  Corespunde reglementărilor tehnice funcționarea 

întrerupătorului dispozitivului de întindere a 

cablului limitatorului de viteză? 

Corespunde reglementărilor tehnice funcționarea 

întrerupătorului dispozitivului de întindere a 

cablului limitatorului de viteză? 

Punctaj: 

Cifra ,,15” de substituit cu  

cifra,, ,,12” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 

  Este prezentă treapta sau scara în fundătura puțului 

? 

Este prezentă treapta sau scara în fundătura 

puțului ? 

Punctaj: 

Cifra ,,16” de substituit cu  

cifra,, ,,6” 



Încălcarea se califică ca 

,,minoră” 

  Corespunde reglementărilor tehnice starea tehnică a 

instalațiilor de iluminat staționare (puțul și 

fundătura ascensorului, camera de mecanisme, 

palierele din fața ușilor puțului, trecerile și 

culoarele care duc spre aceste încăperi și paliere )? 

Corespunde reglementărilor tehnice starea tehnică 

a instalațiilor de iluminat staționare (puțul și 

fundătura ascensorului, camera de mecanisme, 

palierele din fața ușilor puțului, trecerile și 

culoarele care duc spre aceste încăperi și paliere )? 

Punctaj: 

Cifra ,,15” de substituit cu  

cifra,, ,,12” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 

  Se asigură funcționalitatea retragerii automate a 

ușilor cabinei și puțului? 

Se asigură funcționalitatea retragerii automate 

(reversarea) a ușilor cabinei și puțului? 

Punctaj: 

Cifra ,,15” de substituit cu  

cifra,, ,,14” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 

  Se asigură funcționalitatea întrerupătorului 

închiderii ușilor cabinei? 

Se asigură funcționalitatea întrerupătorului 

închiderii ușilor cabinei? 

Punctaj: 

Cifra ,,19” de substituit cu  

cifra,, ,,14” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 

  Se asigură funcționalitatea  butonului „Stop” sau 

„Revers”? 

Se asigură funcționalitatea  butonului „Stop” sau 

„Revers”? 

Punctaj: 

Cifra ,,15” de substituit cu  

cifra,, ,,12” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 

  Corespunde distanța între ușile cabinei (puțului) în 

poziția închisă? 

Corespunde distanța între ușile cabinei (puțului) în 

poziția închisă? 

Punctaj: 

Cifra ,,16” de substituit cu  

cifra,, ,,11” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 

  Se asigură funcționalitatea întrerupătorului 

închiderii ușii puțului? 

Se asigură funcționalitatea întrerupătorului 

închiderii ușii puțului? 

Punctaj: 

Cifra ,,20” de substituit cu  

cifra,, ,,14” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 

  Se asigură funcționalitatea  întrerupătorului slăbirii 

cablurilor de tracțiune? 

Se asigură funcționalitatea  întrerupătorului 

slăbirii cablurilor de tracțiune? 

Punctaj: 

Cifra ,,18” de substituit cu  

cifra,, ,,14” 



Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 

  Se asigură funcționalitatea  întrerupătorului 

dispozitivului de întindere a cablurilor de 

echilibrare? 

Se asigură funcționalitatea  întrerupătorului 

dispozitivului de întindere a cablurilor de 

echilibrare? 

Punctaj: 

Cifra ,,16” de substituit cu  

cifra,, ,,14” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 

  Corespunde reglementărilor tehnice  cablurile de 

suspendare a cabinei (uzura, construcția)? 

Corespunde reglementărilor tehnice  cablurile de 

suspendare a cabinei (uzura, construcția)? 

Punctaj: 

Cifra ,,19” de substituit cu  

cifra,, ,,14” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 

  Se asigură funcționalitatea  întrerupătorului de 

siguranță a limitatorului de viteză? 

Se asigură funcționalitatea  întrerupătorului de 

siguranță a limitatorului de viteză? 

Punctaj: 

Cifra ,,16” de substituit cu  

cifra,, ,,12” 

Încălcarea se califică ca 

,,gravă” 

9 1.3.1 Lista de verificare instalații frigorifice cu amoniac 
 30  

Este asigurat personalul de deservire a Instalației 

frigorifice cu amoniac cu mijloace de protecție a 

organelor respiratorii, corpului și mijloace de 

acordare a primului ajutor medical? 

De completat cu un punct nou pct. 14.2  

ПБ 09-595-03  

 31 Este asigurat OIP cu indicator de direcție a rozei 

vînturilor, pentru aprecierea suprafeței contaminate 

in caz de avarie sau scurgeri de substanțe 

periculoase? 

De completat cu un punct nou pct. 8.2.4  

ПБ 09-595-03  

 32 Sunt dotate recipientele și aparatele instalației 

frigorifice cu amoniac cu cîte două supape de 

siguranță cu dispozitiv de comutare ce exclude 

închiderea concomitentă a ambelor supape? 

De completat cu un punct nou pct. 9.5  

 ПБ 09-595-03  

 33 Se efectuează periodic verificarea apei care circulă 

prin condensatoare la conținut de NH3? 

De completat cu un punct nou pct. 9.5  

 ПБ 09-595-03  



 34 Sunt aplicate pe intrările încăperilor IFA inscripții 

cu indicarea categoriei și zonei cu pericol de 

deflagrație și incendiu 

De completat cu un punct nou pct. 2.5  

 ПБ 09-595-03  

10 1.3.2 Lista de verificare secții de producere și depozite de alcool etilic, instalații de producere și utilizare în 

procesul tehnologic a alcoolului etilic 

 19  

Mijloace automate pentru analiza gazelor sunt 

supuse atestării și verificării metrologice? 

De completat cu un punct nou Pct.8.6.2-8.6.4 NRS 35-05-

43:2002 

 20 Este elaborată schema tehnologică  a utilajului 

antrenat în procesul tehnologic în baza 

documentației de proiect? 

De completat cu un punct nou Pct.4.7 NRS 35-05-43:2002 

     

11 1.3.3 Lista de verificare stații de clorurare a apei, depozite de clor 
  Se efectuează evidența și înregistrarea containelor 

și buteliilor , destinate pentru transportarea clorului 

lichid de către întreprinderea  furnizoare, la balanța 

căreia se află rezervoarele pentru clor? 

Se completează cu punct nou Pct.7.1.1 NRS 35-05-

57:2003 

12 1.3.4 Lista de verificare secții de producere a hidrogenului 

     

13 1.3.5 Lista de verificare secții de producere a lacurilor și vopselelor 

     

14 1.3.6 Lista de verificare depozite și instalații tehnologice cu substanțe periculoase, secții de producere și de 

depozitare a bioxidului de sulf 

     

15 1.3.7 Lista de verificare depozite de acizi și baze 

     

16 1.3.8 Lista de verificare elevatoare, mori, secții de producere a nutrețurilor combinate, depozitele de 

păstrare a făinii fără ambalaj, secții de colectare a produselor cerealiere, secții de producere a 

crupelor, secții de uscare și ambalare a zahărului, secții de măcinare a zahărului tos în zahăr praf 



  Este elaborată instrucțiunea în baza „Instrucțiunii-

tip privind efectuarea fără pericol a lucrărilor 

periculoase cu gaze” la întreprindere? 

De exclus Se exclude întrebarea dată 

deoarece  lucrările 

periculoase cu gaze nu se 

regăsesc la exploatarea 

acestor obiecte.   

 

  Se desemnează prin ordin persoane responsabile 

pentru efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze la 

întreprindere? 

 

De exclus Se exclude întrebarea dată 

deoarece  lucrările 

periculoase cu gaze nu se 

regăsesc la exploatarea 

acestor obiecte.   

 

  Este elaborat nomenclatorul lucrărilor periculoase cu 

gaze la întreprindere? 

 

De exclus Se exclude întrebarea dată 

deoarece  lucrările 

periculoase cu gaze nu se 

regăsesc la exploatarea 

acestor obiecte.   

 

     

17 1.3.9 Lista de verificare depozite de produse petroliere 

     

18 1.3.10 Lista de verificare stații de alimentare cu produse petroliere 
 8 Este amenajat dispozitivul prizei de pămînt pentru 

împămîntarea autocisternei în afara zonei cu pericol 

de deflagrație ? 

Modificare punctaj ”20” cu ”5” Încălcarea se califică ca 

minoră 

19 1.3.11 Lista de verificare secții de prelucrare a petrolului și a produselor petroliere 

     

20 1.3.12 Lista de verificare stații de extracție a uleiurilor 

     

21 1.4.1 Lista de verificare stații de distribuție a gazelor (conducte magistrale) 

     

22 1.4.2 Lista de verificare stații de evidență și de consum al gazelor (conducte magistrale) 



     

23 1.4.3 Lista de verificare stații de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate 

     

24 1.4.4 Lista de verificare conducte de gaze magistrale 

     

25 1.4.5 Lista de verificare stații de depozitare și îmbuteliere a gazelor lichefiate(SDÎG) 

     

26 1.4.6 Lista de verificare stații de alimentare a automobilelor cu gaze lichefiate(SAAG) 

     

27 1.4.7 Lista de verificare stații de compresare(domeniul conductelor magistrale) 

     

28 1.4.8 Lista de verificare stații de îmbuteliere a gazelor lichefiate (SÎG) 

     

29 1.4.9 Lista de verificare sisteme de depozitare și distribuție a gazelor lichefiate(SDDG) 

     

30 1.5.1 Lista de verificare instalații de producere și tratare a biogazului și rețele și instalații de transportare 

și utilizare a biogazului 

     

31 1.5.2 Lista de verificare instalații de gaze ale centralelor termice cu capacitatea termică unitară mai mare 

de 100kW 

  A fost efectuată examinarea tehnică cu aparate 

speciale privind etanșarea, calitatea îmbinărilor 

sudate, expunerea pericolului corosiunii, starea 

stratului de protecție şi de metal a conductelor de 

gaze subterane din oţel? 

De exclus Cerința ține de domeniul de 

aplicare a listei de verificare 

nr 1.5.4 ,, sistemelor de 

distribuție gaze şi obiectele 

aferente lor… 

     

 1.5.3 Lista de verificare instalații de gaze ale centralelor electrotermice, centralelor termice cu program de 

lucru sezonier 



  A fost efectuată examinarea tehnică cu aparate 

speciale privind etanșarea, calitatea îmbinărilor 

sudate, expunerea pericolului corosiunii, starea 

stratului de protecție şi de metal a conductelor de 

gaze subterane din oţel? 

De exclus Cerința ține de domeniul de 

aplicare a listei de verificare 

nr 1.5.4 ,, sistemelor de 

distribuție gaze şi obiectele 

aferente lor… 

 1.5.4 Lista de verificare sisteme de distribuție gaze și obiectele aferente lor(stații de reglare a presiunii 

gazelor(SRG), posturi de reglare a presiunii gazelor (PRG), post de reglare –măsurare a consumului 

de gaze (PRMG), conducte, rețele de distribuție a gazelor) 

  A fost elaborat și aprobat modelul Autorizației de 

lucru în cadrul întreprinderii.  

Punctaj - ,,5,, 

De completat cu punct nou Pct.38-39  HG nr. 552/2017 

  Este întocmit Registrul de evidență a  Autorizațiilor 

de lucru pentru efectuarea lucrărilor periculoase cu 

gaze? 

Punctaj – ,,5,, 

De completat cu punct nou Pct.44 

 HG nr. 552/2017 

  Se asigură termenul de păstrare a  Autorizațiilor de 

lucru pentru efectuarea lucrărilor periculoase cu 

gaze? 

Punctaj – ,,5,, 

De completat cu punct nou Pct.56, 57 

 HG nr. 552/2017 

  Sînt supuse încercării de control la presiunea 0,02 

MPa (2000 mm col. de apă)   conductele de gaze 

exterioare de toate presiunile? 

Punctaj - ,,15,, 

De completat cu punct nou Pct.72, 73 

 HG nr. 552/2017 

  Sint dotate persoanele care îndeplinesc lucrări 

periculoase cu gaze cu  lămpi portative în execuţie 

antideflagrantă de tensiune de cel mult 12V? 

Punctaj – ,,5,, 

De completat cu punct nou Pct.84 

 HG nr. 552/2017 

  Este stabilită procedura de racordare a conductei de 

gaze nou-montate la conducta de gaze în funcţiune? 

Punctaj – ,,5,, 

De completat cu punct nou Pct.97 

 HG nr. 552/2017 

  Este dotat serviciul tehnic gaz cu plăci de obturare 

care trebuie să corespundă presiunii maxime a 

gazelor din conductă, dotate cu mînere cu tije, cu 

ieşire în afara flanşelor, iar pe tijele plăcilor de 

De completat cu punct nou Pct.125 

 HG nr. 552/2017 



obturare trebuie să fie gravată marca, cu indicarea 

presiunii gazelor şi a diametrului conductei? 

Punctaj – ,,10,, 

  Este asigurat fiecare angajat, conform autorizaţiei de 

lucru, cu mască de protecție contra gazelor cu furtun 

sau mască de protecție contra gazelor izolatoare cu 

oxigen? 

Punctaj – ,,10,, 

De completat cu punct nou Pct.141 

 HG nr. 552/2017 

  Corespund cerințelor de securitate centurile de 

siguranță? 

Punctaj – ,,10,, 

De completat cu punct nou Pct.151-153 

 HG nr. 552/2017 

  Au fost verificate echipamentele de protecție 

(centură, frînghie, carabină şi mască de protecție 

contra gazelor) cu consemnarea rezultatelor în 

registru? 

Punctaj – ,,10,, 

De completat cu punct nou Pct.161 

 HG nr. 552/2017 

  Dispune de un număr de inventar fiecare centură, 

frînghie, carabină şi mască de protecție contra 

gazelor? 

Punctaj – ,,5,, 

De completat cu punct nou Pct.163 

 HG nr. 552/2017 

  Are loc cercetarea, evidenţa şi analiza avariilor şi 

accidentelor, situaţiilor de avarie în scopul elaborării 

măsurilor de prevenire a acestora? 

Punctaj – ,,10,, 

De completat cu punct nou Pct.322, 6) 

 HG nr. 552/2017 

  Se îndeplinește instruirea şi informarea populaţiei 

privind regulile de exploatare şi securitate tehnică la 

utilizarea gazelor? 

Punctaj – ,,10,, 

De completat cu punct nou Pct.322, 7) 

 HG nr. 552/2017 

  Deține setul documentaţiei de exploatare, care 

caracterizează integral fiecare conductă de gaze şi 

construcţiile aferente? 

Punctaj – ,,10,, 

De completat cu punct nou Pct.325 

 HG nr. 552/2017 

  Este întocmit și  aprobat de către conducătorul 

operatorului sistemului de distribuție sau al 

întreprinderii planul sau graficul cu privire la  

reparaţia curentă a  sistemelor de alimentare cu gaze? 

De completat cu punct nou Pct.332 

 HG nr. 552/2017 



Punctaj – ,,5,, 

  Este asigurată protecția anticorosivă prin aplicarea 

stratului de vopsea a conductelor de gaze exterioare 

și a instalațiilor tehnice și tehnologice? 

Punctaj – ,,10,, 

De completat cu punct nou Pct.333, 335 și  497 HG nr. 

552/2017 

  Sînt  incluse în paşaportul conductei de gaze 

rezultatele lucrărilor privind reparaţia capitală. 

Punctaj – ,,5,, 

De completat cu punct nou Pct.349 

 HG nr. 552/2017 

  Sînt dotați muncitorii cu  veste de culoare oranj cu 

inscripţia imprimată „SERVICIUL TEHNIC-GAZ” 

pentru cazurile de efectuare a lucrărilor pe partea 

carosabilă a drumurilor?  

Punctaj – ,,5,, 

De completat cu punct nou Pct.350, 362 

 HG nr. 552/2017 

  Sînt dotați muncitorii cu cîrlige speciale și  suport de 

lemn în cazurile de examinare a fîntînilor prin 

deschiderea capacelor? 

Punctaj – ,,5,, 

De completat cu punct nou Pct.432, 433 

 HG nr. 552/2017 

  Întreprinderea deţine acte de delimitare a zonelor de 

activitate cu întreprinderile care îndeplinesc, prin 

contract, lucrări de deservire tehnică şi/sau lucrări de 

reparaţie a sistemelor de alimentare cu gaze; 

Punctaj – ,,5,, 

De completat cu punct nou Pct.478, 3) HG nr. 552/2017 

  Sînt elaborate și aprobate de conducătorul 

întreprinderii Graficele privind deservirea tehnică şi 

reparaţia instalațiilor tehnice și/sau sistemelor de 

alimentare cu gaze naturale și obiectelor aferente 

lor? 

Punctaj – ,,10,, 

De completat cu punct nou Pct.480 

 HG nr. 552/2017 

  Sînt elaborate și aprobate instrucţiuni de serviciu, de 

producere, instrucţiuni de securitate și sănătate în 

muncă la efectuare inofensivă a lucrărilor şi de  

securitate antiincendiară pentru persoanele încadrate 

în exploatarea tehnică a sistemului de alimentare cu 

gaze? 

Punctaj – ,,5,, 

De completat cu punct nou Pct.481, 483, 489 

 HG nr. 552/2017 



  Sînt aprobate instrucţiunile de serviciu de directorul 

întreprinderii? 

Punctaj – ,,5,, 

De completat cu punct nou Pct. 483 

 HG nr. 552/2017 

  Sînt aprobate de către conducătorul tehnic al 

întreprinderii instrucţiunile de producere? 

Punctaj – ,,5,, 

De completat cu punct nou Pct. 489 

 HG nr. 552/2017 

  Este numită prin ordin persoana responsabilă de 

păstrarea documentaţiei de proiect şi de execuţie a 

sistemului de gaze în funcţiune?  

Punctaj – ,,5,, 

De completat cu punct nou Pct. 493 

 HG nr. 552/2017 

  Sînt înmînate contra semnătură fișele (harțile) de 

traseu muncitorilor antrenați la inspectarea 

conductelor de gaze? 

Punctaj – ,,5,, 

De completat cu punct nou Pct. 572  HG nr. 552/2017 

  Operatorul de rețea, solicită de la  consumatorii 

finali  confirmare prin prezentarea  anuală a actelor 

corespunzătoare de la întreprinderile specializate cu 

privire la asigurarea bunei funcționări a aparatelor 

consumatoare de combustibili gazoși, sistemului 

automat de deconectare a livrării gazului în cazul 

poluării cu gaze și izbucnirii incendiului, coșurilor 

de fum și canalelor de ventilare? 

Punctaj – ,,5,, 

De completat cu punct nou Pct.627 

HG nr. 552/2017 

  Sînt revizuite instrucțiunile de producere și schema 

tehnologică după reconstrucție, reutilare tehnică și 

după modificarea procesului tehnologic sau cel puțin 

o dată la 5 ani ? 

Punctaj – ,,5,, 

De completat cu punct nou Pct. 749    HG nr. 552/2017 

  Se efectuează inspectarea tehnică a SRG, PRG, 

PRMG conform graficului și în termenele care 

asigură securitatea și fiabilitatea exploatării 

utilajului? 

Punctaj – ,,10,, 

De completat cu punct nou Pct. 1139 HG nr. 552/2017 

  Este  elaborat şi realizat un sistem de exploatare, 

deservire tehnică şi reparaţii  a  instalaţiilor de 

protecţie electrochimică? 

De completat cu punct nou Pct.1209 

HG 552/2017 



Punctaj – ,,10,, 

  Este dotată întreprinderea cu  hărţi-scheme ale 

conductelor de gaze, cu indicarea locului de 

amplasare a instalaţiilor de protecţie electrochimică 

şi a posturilor de măsură şi control? 

Punctaj – ,,10,, 

De completat cu punct nou Pct.1214 

HG 552/2017 

  Este elaborat și aprobat Planul de localizare şi 

lichidare a avariilor în sistemul de gaze,  cu 

revizuirea lui o dată în 3 ani? 

Punctaj – ,,10,, 

De completat cu punct nou Pct.1455, 1459 

HG nr. 552/2017 

  Este elaborat și aprobat Planul de interdependenţă a 

diferitor servicii departamentale privind localizarea 

şi lichidarea avariilor,  cu revizuirea lui o dată în 3 

ani? 

Punctaj – ,,10,, 

De completat cu punct nou Pct.1455, 1459 

HG nr. 552/2017 

  Se asigură  pornirea spre locul avariei în timp de 5 

minute a echipei SDIT la primirea informației cu 

privire la explozie, incendiu, impurificare cu gaze a 

încăperilor? 

Punctaj – ,,10,, 

De completat cu punct nou Pct.1465 HG nr. 552/2017 

  Se asigură deplasarea echipei SDIT la locul avariei 

în timp de pînă la 40 minute? 

Punctaj – ,,10,, 

De completat cu punct nou Pct.1466 HG nr. 552/2017 

  Au fost stabilite și aprobate de  conducătorul 

operatorului sistemului de distribuție Formele-tip și 

Lista formelor-tip ale documentaţiei tehnice de 

exploatare a obiectelor șisistemelor de alimentare 

cu gaze? 

Punctaj – ,,5,, 

De completat cu punct nou Pct.1486 HG nr. 552/2017 

  Se efectuează racordarea la conductele de gaze în 

funcţiune a conductelor, echipamentelor şi 

aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi nou-

construite (recepționate de comisia  de recepţie cu 

participarea reprezentantultui de control și 

supraveghere tehnică de stat?) 

Punctaj – ,,10,, 

De completat cu punct nou al.(2) art.10); al.(1) al.(4), 

art.5); anexa nr.1) Lege RM 

nr.116 din 18.05.2012; 

 

Pct. 65 și  497 HG nr. 

552/2017 

 



     

     

 1.5.5 Lista de verificare instalații de gaze industriale tehnologice și agricole 
  A fost efectuată examinarea tehnică cu aparate 

speciale privind etanșarea, calitatea îmbinărilor 

sudate, expunerea pericolului corosiunii, starea 

stratului de protecție şi de metal a conductelor de 

gaze subterane din oţel? 

De exclus Cerința ține de domeniul de 

aplicare a listei de verificare 

nr 1.5.4 ,, sistemelor de 

distribuție gaze şi obiectele 

aferente lor… 

     

     

 1.6.1 Lista de verificare instalații tehnice utilizate în cariere 

     

 1.6.2 Lista de verificare depozite de materiale explozive și lucrări de dinamitare 

  Corespunde normelor în vigoare calificarea 

personalului implicat la efectuarea lucrărilor de 

dinamitare? 

De completat cu punct nou Anexa nr.6 PB 13-407-01 

  Se efectuează încercări a materialelor explozibile în 

scopul determinării corespunderii pentru păstrare și 

folosire. 

De completat cu punct nou Pct. 9 PB 13-407-01 

 1.6.3 Lista de verificare fabrici de îmbogățire de minerale(cu excepția celor larg răspândite) cu o 

capacitate de la 100 până la 400 mii m3 și mai mare de 400 mii m3  

 1 Este prezent actul de dare/recepție în exploatare a 

OIP? 
De completat cu punct nou pct.4.11 NRS 35-02-91:2008 

 2 Muncitorii sunt asigurați cu instrucțiuni privind 

efectuarea inofensivă a lucrărilor, fișe tehnologice 

de deservire și reparare a utilajelor și 

mecanismelor? 

De completat cu punct nou pct.4.11 NRS 35-02-91:2008 

     

 1.6.4 Lista de verificare instalații tehnice utilizate în carieră 

  Sunt păstrate distanțele minime (prevăzute de 

normele în vigoare) de la instalația de forare până la 

clădiri industriale și locative, zone de căi ferate și 

De completat cu punct nou pct.5.2.1.3 PB 08-37-93 



autostrăzi, comunicații inginerești și linii electrice 

aeriene? 

  Sunt respectate normele de securitate în vigoare la 

efectuarea lucrărilor de consolidare a sondelor 

forate? 

De completat cu punct nou pct.5.3.14.1-5.3.14.8 PB 08-

37-93 

  Sunt organizate condițiile sociale, servicii medicale 

și aprovizionare cu apă potabilă a angajaților la 

instalația de forare? 

De completat cu punct nou pct.11.3.1.1.-11.3.3.6 PB 08-

37-93 

 1.6.5 Lista de verificare instalații tehnice utilizate în mine 

  Sunt respectate normele de construire, dezvoltare și 

exploatare a rețelei prizei de pământ în mină? 
De completat cu punct nou pct. 508-519 NRS PB 06-

111-2003 

  Sunt asigurați angajații la lucru în mină cu surse 

individuale de lumină? 
De completat cu punct nou pct.530-531 NRS PB 06-

111-2003 

 1.6.6 Lista de verificare instalații tehnice utilizate la obiecte subterane nelegate de extragere substanțelor 

minerale utile 

     

Construcții și urbanism 

 2.1.1 Lista de verificare cerințe generale în construcții și urbanism 

     

 2.2.1 Lista de verificare cerințe în urbanism și amenajarea teritoriului 

     

 2.2.2 Lista de verificare cerințe la proiectarea construcțiilor  

     

 2.2.3 Lista de verificare cerințe la executarea lucrărilor de construcții-montaj și a rețelelor tehnico-

edilitare 

     

 2.2.4 Lista de verificare cerințe la recepția construcțiilor și instalațiilor aferente 

     

 2.2.5 Lista de verificare cerințe privind exploatarea/utilizarea construcțiilor 

     



 2.2.6 Lista de verificare cerințe privind postutilizarea construcțiilor 

     

 2.2.7 Lista de verificare accesibilitatea persoanelor cu dizabilități  

     

 2.3.1 Lista de verificare fabricarea produselor pentru construcții 
  Se organizează ducerea, menținerea şi 

actualizarea Manualului asigurării 

calităţii întreprinderii? 

Divizare în 2 întrebări 

1. Se organizează: 

-Ducerea și menținerea Manualului asigurării 

calităţii a întreprinderii? 

- 2. Actualizarea Manualului asigurării 

calităţii întreprinderii? 

Art. 15 Legea nr. 721/1996 

  Dispune întreprinderea de Certificate de 

conformitate sau Evaluări tehnice valabile, 

marcajului de conformitate SM, declarație de 

performanță la fiecare produs? 

Divizare în 2 întrebări 

 

1. Dispune întreprinderea de: 

-Certificate de conformitate sau Evaluări tehnice 

valabile marcajului de conformitate SM, 

2. Declarație de performanță la fiecare produs? 

art.9 Legea nr. 721/1996; 

HG nr. 913/2016; 

Cerinţele documentelor 

 normativ- tehnice pentru 

fiecare 

produs 

  Întreprinderea eliberează Certificate de calitate şi 

instrucţiunii de utilizare a produsului şi aplică 

etichetele de marcare? 

Întreprinderea eliberează Certificate de calitate şi 

instrucţiuni de utilizare a produsului? 

Art.9 Legea 721/1996; HG nr. 

913 

/2016; 

Cerinţele documentelor 

normativ- tehnice pentru 

fiecare 

produs. 

  Întreprinderea duce evidenţa activităţii secţiei 

producere? 

- Registrul de control la intrare a materiei 

prime: 

- Registrul controlului operaţional: 

Registrul de eliberare a certificatelor de calitate. 

Divizare în 3 întrebări  

 

1. Întreprinderea duce evidenţa activităţii 

secţiei producere? Registrul de control la 

intrare a materiei prime: 

2. Registrul controlului operaţional: 

3. Registrul de eliberare a certificatelor de 

calitate. 

Art. 26 Legea nr. 235/2011; 

Cerințele documentelor 

normativ- tehnice pentru 

fiecare 

produs 

  Întreprinderea respectă cerinţele de 

ambalare, 

Întreprinderea respectă cerinţele de 

ambalare, 

Cerinţele documentelor 

normativ- tehnice pentru 



depozitare şi transportare a produselor? depozitare a produselor? fiecare 

produs 

  Întreprinderea dispune de Proiect de execuție 

coordonate cu Agenția pentru Geologie și Resurse 

Minerale 

Completare punct nou COD Nr. 3 din 02.02.2009, 

art. 28 (4) 

 2.3.2 Lista de verificare produse pentru construcții plasate pe piață 

  Dispune întreprinderea de certificate de 

conformitate sau evaluări tehnice valabile, 

marcajului de conformitate SM, declarație de 

performanță la fiecare produs? 

Divizare în 2 întrebări 
1. Dispune întreprinderea de : 
- Certificate de conformitate sau evaluări tehnice 

valabile marcajului de conformitate SM, 

2.Declarație de performanță la fiecare produs? 

Art.9 Legea nr.721/1996; 

HG nr. 913/2016; Cerințele 

documentelor normativ-

tehnice 

 pentru fiecare produs 

  Întreprinderea duce evidența activității de realizare, 

și anume registrul de: 

- Control la intrare; 

- Eliberare a certificatelor de calitate? 

Divizare în 2 întrebări 
1. Întreprinderea duce evidența activității de 

realizare, și anume registrul de Control la 

intrare 

2. Eliberare a certificatelor de calitate? 

Art.26 Legea nr. 235/2011; 
Cerințele documentelor 
normativ-tehnice pentru 
fiecare  
produs 

  Întreprinderea eliberează certificate de calitate și 

instrucțiuni de utilizare a produsului și aplică etichetele de 

marcare? 

Întreprinderea eliberează certificate de calitate și 

instrucțiuni de utilizare a produsului? 

Art.9 Legea nr.721/1996; 

HG nr. 913/2016; Cerințele 

documentelor normativ-tehnice 

pentru fiecare produs 

  Întreprinderea respectă cerințele de ambalare, 

depozitare și transportare a produselor? 

Întreprinderea respectă cerințele de ambalare, 

depozitare a produselor? 

Cerințele documentelor 

normativ-tehnice pentru 

fiecare produs 

 2.3.3 Lista de verificare cerințe la executarea lucrărilor de construcție, reconstrucție și reparație capitală a 

drumurilor 

     

 2.4.1 Lista de verificare a volumelor și costurilor lucrărilor de construcție 

     

Siguranța antiincendiară 

 3.1.1 Lista de verificare cerințe generale în domeniul siguranței antiincendiare 

 1 Corespunde documentația de proiect prevederilor 

de siguranță și apărare împotriva incendiilor 

specifice naturii riscurilor la obiectivele 

proiectate(planul general, arhitectura) 

Se exclude Art. 121 lit. b) Legea nr. 

267/1994 



 2 Există compartimentul de proiect ”Măsuri de 

asigurare a siguranței la incendiu” pentru obiecte de 

grupa I și II 

Se exclude Art. 121 lit. a) Legea nr. 

267/1994; pct. 6.2.1 și 6.3.1 

NCM A..07.02-2012; pct. 

4.2 NCM E. 03.0.2-2014; 

 3 Există compartimentul de ”Stingere a incendiului” Se exclude Pct. 4.6 NCM E.03.03-2003 

 4 Există compartimentul de proiect ”Semnalizarea de 

incendiu” 

Se exclude Pct. 4.6 NCM E.03.03-2003 

 21 Este asigurată verificarea funcționalității și 

algoritmului de funcționare instalații prin metoda de 

imitare a semnalului ”Incendiu” (decontarea 

sistemului de ventilare, conectarea instalațiilor de 

avertizare a incendiilor  și de evacuare a fumului)? 

Se exclude Pct. 92 RT, DSE 1.01-2005 

  Există încheierea expertului tehnic cu privire la 

corespunderea  

  

     

 
LISTĂ NOUĂ 

cerințe generale în domeniul siguranței antiincendiare pentru obiectivele în faza de 

construcție/recepție 

 1 Corespunde documentația de proiect prevederilor 

de siguranță și apărare împotriva incendiilor 

specifice naturii riscurilor la obiectivele proiectate 

(planul general, arhitectura)? 

Punctaj 10 Art. 121 lit. b) Legea 

nr.267/1994 

 2 Există compartimentul de proiect „Măsuri de 

asigurare a siguranței la incendiu” pentru obiecte de 

grupa I și II? 

Punctaj 20 Art. 121 lit. a) Legea 

nr.267/1994; pct.6.2.1 și 

6.3.1 NCM A.07.02-2012; 

pct.4.2 NCM E.03.02-2014  

 3 Există compartimentul de proiect „Stingere a 

incendiului”? 

Punctaj 10 Pct.9.1.1 NCM E.03.03:2018  

 4 Există compartimentul de proiect „Semnalizarea de 

incendiu”? 

Punctaj 10 Pct. 9.1.1 NCM 

E.03.03:2018 

 5 Se respectă distanțele de siguranță la foc ? Punctaj 10 Pct.5.1.2 NCM B.01.03-

2016; Anexa nr.1 СНиП 

2.07.01-89*; pct.5.20, pct. 6  

NCM B.01.04-2018; 

pct.7.16-7.17 NCM E.03.02-

2014;    



Pct. 15.1.1 NCM 

B.01.05:2019 

 6 Este asigurat accesul pentru autospeciale de 

intervenție la incendiu ? (nr./dimensiunile) 

Punctaj 20 pct. 8.2 NCM E.03.02-2014; 

pct.18 RT DSE 1-01-2005  

 7 Corespunde obiectivul gradului de rezistență la foc 

? Mărirea rezistenței la foc a elementelor 

constructive portante și elementelor constructive 

combustibile (act privind tratarea cu soluție 

ignifugă) 

Punctaj 14 Pct. 30 RT DSE 1.01-2005; 

Pct.5.14-5.15 NCM E.03.02-

2014; 

 

Pct. 5.1.4.4 

8NCM C.01.10:2016; 

Pct 5.2.5 CP E.03.01:2019 

 8 Corespund căile şi ieșirile de evacuare normelor și 

regulilor de apărare împotriva incendiilor? 

Sunt prezente calculele, conform NCM E.03.02-

2014, pentru clădirile cu prezența în masă a 

persoanelor? 

Punctaj 20 Pct.6.9 – 6.35 NCM E.03.02-

2014;  

pct.4.2 NCM E.03.02-2014 

 9 Este dotat obiectivul cu instalații automate de 

stingere, semnalizare şi înștiințare a incendiilor, 

precum și protecției antifum ? (corespunderea 

cerințelor normative) 

Punctaj 20 Pct. 5.5.2, tab nr. 1, NCM 

E.03.03:2018; NCM E.03.05 

– 2004; pct.6.5 NCM 

E.03.02-2014; pct.5 СНиП 

2.04.05-91 

 10 Este prezent contractul de deservire tehnică a 

instalațiilor automate împotriva incendiilor ? 

Punctaj 14 Pct.90 RT DSE 1.01-2005 

 11 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 ?  

Punctaj 10 Pct.4.6, pct.4.8 NCM E. 

03.03:2018  

 12 Este asigurată prezența surselor de alimentare cu 

apă a autospecialelor de intervenție la incendii ?  

Punctaj 15 Pct.2.11 СНиП 2.04.02-84* 

 

 LISTĂ NOUĂ supravegherii pieții (articole pirotehnice de divertisment spectacole) 

 1 Este prezentă declarația de conformitate s-au 

certificatul de conformitate a articolelor  

pirotehnice ? 

 Art. 14 alin.4, lit. a) Legea 

nr.7/2016 

 2 Sunt prezente documentele de însoțire a articolelor 

pirotehnice (inclusiv instrucțiunile de utilizare) ? 

 Art. 14  alin.4, lit. b) Legea 

nr.7/2016 



 3 Este prezentă documentația tehnică pentru articolele 

pirotehnice, în conformitate cu reglementarea 

tehnică aplicabilă ? 

 Art. 14  alin.4, lit. c) Legea 

nr.7/2016 

 4 Sunt prezente documentele care permit de a urmări 

originea articolelor pirotehnice și circulația în 

continuare a acestora (contracte, documente de 

transport) ? 

 Art. 14   alin.4, lit. d) Legea 

nr.7/2016 

 5 Există notificările și alte informații primite de la 

autoritățile de supraveghere a pieții, organul vamal, 

agenții economici și organismele de evaluare a 

conformității în conformitate cu prevederile 

prezentei legi  ? 

 Art. 14  alin.4, lit. f) Legea 

nr.7/2016 

 6 Este prezentă Licența pentru producerea, 

asamblarea, importul, exportul, reexportul, 

depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice 

şi/sau prestarea serviciului „Spectacole pirotehnice 

şi focuri de artificii” cu articole pirotehnice de 

divertisment de destinaţie profesională ? 

 Anexa nr. 1 Legea nr. 

160/2011  

 7 Etichetarea articolelor pirotehnice corespunde cu 

categoria atribuită ? 

 Art. 16 Legea 143/2014  

 8 Este prezent Procesul-Verbal de Control eliberat de 

către organul supravegherii de stat a măsurilor 

contra incendiilor cu privire la corespunderea 

spațiilor destinate proiectării, experimentării, 

producerii, asamblării, depozitării s-au după caz 

destinate comercializării articolelor ? pirotehnice.  

 Art. 19 

Legea 

143/2014 

 9 Este prezent Procesul-Verbal de Control eliberat de 

către organul supravegherii de stat a măsurilor 

contra incendiilor cu privire la admisibilitatea s-au 

inadmisibilitatea prestării serviciilor “Spectacole 

pirotehnice și focuri de artificii cu articole 

pirotehnice cu destinație profesională” ?  

 Art. 27 

Legea 

143/201 

 LISTĂ NOUĂ supravegherii pieții a mijloacelor individuale de protecție 

  Este prezentă declarația de conformitate s-au 

certificatul de conformitate a mijloacelor 

individuale de protecție ? 

 Art. 14 alin.4, lit. a) Legea 

nr.7/2016 



  Sunt prezente documentele de însoțire a mijloacelor 

individuale de protecție (inclusiv instrucțiunile de 

utilizare) ? 

 Art. 14  alin.4, lit. b) Legea 

nr.7/2016 

  Este prezentă documentația tehnică pentru 

mijloacele individuale de protecție, în conformitate 

cu reglementarea tehnică aplicabilă:  

a) o descriere generală a echipamentelor; 

b) o listă a standardelor armonizate aplicate, integral 

sau parțial; 

c) rezultatele calculelor de proiectare realizate şi ale 

examinărilor efectuate; 

d) rapoartele de încercări emise de laboratoare de 

încercări acreditate? 

 

 Art. 14  alin.4, lit. c) Legea 

nr.7/2016 

 

 

 

Anexa nr. 6 din  

Reglementarea Tehnică 

privind Echipamentul 

Individual de Protecție 

aprobată prin HG          nr. 

1289 din 02.12.2016 

  Sunt prezente documentele care permit de a urmări 

originea mijloacelor individuale de protecție și 

circulația în continuare a acestora (contracte, 

documente de transport) ? 

 Art. 14   alin.4, lit. d) Legea 

nr.7/2016 

  Există notificările și alte informații primite de la 

autoritățile de supraveghere a pieții, organul vamal, 

agenții economici și organismele de evaluare a 

conformității în conformitate cu prevederile 

prezentei legi  ? 

 Art. 14  alin.4, lit. f) Legea 

nr.7/2016 

  Pe echipamentul individual de  protecție este aplicat 

marcajul european de conformitate (marcaj CE) a 

producătorului       s-au reprezentantului legal al 

acestuia. 

 p. 9 din Reglementarea 

Tehnică privind               

Echipamentul Individual de 

Protecție aprobată prin HG 

nr. 1289 din 02.12.2016. 

Protecție civilă 

 4.1.1 Lista de verificare cerințe generale în domeniul protecției civile 

     

     

Geodezie și cartografie 

 5.1.1 Lista de verificare cerințe privind executarea lucrărilor topo-geodezice și cartografice 



     

 5.1.2 Lista de verificare cerințe privind executarea lucrărilor geodezice în construcții 

     

     
 


