
I. Raport privind controalele efectuate cu utilizarea Procedurilor 

de control bazate pe analiza de evaluare a  riscurilor, în trimestrul I-II 

2017  

TRIMESTRUL I - 2017 

-   

   

Nr. ord Direcția 

de 

control 

Nr. 

actului de 

control 

Data 

controlului 

Denumirea 

agentului 

economic 

Denumirea procedurii Produsele 

verificate 

Produse 

neconforme 

Alte 

neconformități  

 

Inspectori 

Notă 

-------------------------------- 

Măsuri restrictive aplicate 

 

1.  

 

DCMPP 09974 31.03.2017 SRL 

"SAMALTIS-

LOMBARD" 

Procedura de control 

metrologic legal a 

aparatelor de cîntărit 

neautomate. 

1 aparat de 

cîntărire 

neautomată 

 

Nu au fost 

depistate 

neconformități 

Ilaşciuc 

N.(Tabanschi) 

Melnic M. 

Ţopa Eugen 

Procedura de control îmbunătățește procesul de control, avînd 

indicați pașii exacți care trebuie să îi urmeze inspectorul, de 

asemenea formularul de evidență a datelor prezintă rezultatul 

controlului respectiv. De asemenea procedura de control asigură 

efectuarea controalelor la fel, pentru tipul respectivde produs, la 

orice agent economic.  

2.  DCMPP 09972 24.03.2017 FPC ”ROGOB” 

SRL 

Procedura de control 

metrologic legal a 

aparatelor de cîntărit 

neautomate. 

4 aparat de 

cîntărire 

neautomată 

Nu au fost 

depistate 

neconformități 

Ilaşciuc 

N.(Tabanschi) 

Melnic M. 

Procedura de control îmbunătățește procesul de control, avînd 

indicați pașii exacți care trebuie să îi urmeze inspectorul, de 

asemenea formularul de evidență a datelor prezintă rezultatul 

controlului respectiv. De asemenea procedura de control asigură 

efectuarea controalelor la fel, pentru tipul respectivde produs, la 

orice agent economic. 

------------------------------------- 

Pentru alte neconformități (reguli de comerț): 

09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților –

executată. 

3.  DCMPP 09904 16.02.2017 ÎM 

"ROMPETROL 

MOLDOVA" SA 

”Modul de efectuare a 

măsurărilor în cadrul 

controlului corectitudinii 

livrării combustibilului 

consumatorilor la stațiile de 

alimentare cu produse 

petroliere și gaze lichefiate” 

2 mijloace de 

măsurare 

utilizate la 

livrarea 

combustibilului 

 

Neconformități nu 

au fost depistate. 

Deadiuc N. 

Bernat Lilian 

Procedura de control utilizată îmbunătățește și ușurează munca 

inspectorului, deoarece sunt descriși pașii pentru efectuarea 

controlului respectiv, iar în final datele sunt înregistrate într-un 

tabel, astfel putem ușor citi rezultatele controlului în baza tabelului 

respectiv.  

-------------------------------------------------------------- 

4.  DCMPP 09929 22.01.2017 ÎCS "LUKOIL 

MOLDOVA" 

SRL  

”Modul de efectuare a 

măsurărilor în cadrul 

controlului corectitudinii 

livrării combustibilului 

consumatorilor la stațiile de 

alimentare cu produse 

petroliere și gaze lichefiate” 

2 mijloace de 

măsurare 

utilizate la 

livrarea 

combustibilului 

 

Nu au fost 

depistate 

neconformități 

Deadiuc N. 

Bernat Lilian 

Procedura de control utilizată îmbunătățește și ușurează munca 

inspectorului, deoarece sunt descriși pașii pentru efectuarea 

controlului respectiv, iar în final datele sunt înregistrate într-un 

tabel 

astfel putem ușor citi rezultatele controlului în baza tabelului 

respectiv. 

-------------------------------------------------------- 

5.  DCMPP 09905 22.02.2017 ÎCS "LUKOIL 

MOLDOVA" 

SRL 

”Modul de efectuare a 

măsurărilor în cadrul 

controlului corectitudinii 

livrării combustibilului 

consumatorilor la stațiile de 

alimentare cu produse 

petroliere și gaze lichefiate” 

 1 mijloace de 

măsurare 

utilizate  la 

livrarea 

combustibilului 

 

Nu au fost 

depistate 

neconformități 

.Deadiuc N. 

Bernat Lilian 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

----------------------------------------------------------- 

 

6.  DCMPP 09928 02.03.2017 ÎM 

"ROMPETROL 

MOLDOVA" SA 

”Modul de efectuare a 

măsurărilor în cadrul 

controlului corectitudinii 

livrării combustibilului 

consumatorilor la stațiile de 

alimentare cu produse 

petroliere și gaze lichefiate 

2 mijloace de 

măsurare 

utilizate  la 

livrarea 

combustibilului 

Nu au fost 

depistate 

neconformități 

Deadiuc N. 

Bernat lilian 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

------------------------------------------------------------ 

 

7.  DCMPP 09906 17.02.2017 ÎCS "LUKOIL 

MOLDOVA" 

SRL 

”Modul de efectuare a 

măsurărilor în cadrul 

controlului corectitudinii 

livrării combustibilului 

consumatorilor la stațiile de 

 2 mijloace de 

măsurare 

utilizate  la 

livrarea 

combustibilului 

Nu au fost 

depistate 

neconformități 

Deadiuc N. 

Bernat Lilian 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

---------------------------------------------------------- 



alimentare cu produse 

petroliere și gaze lichefiate” 

 

8.  DCMPP 09903 14.03.2017 ÎM "TIREX-

PETROL" SA 

”Modul de efectuare a 

măsurărilor în cadrul 

controlului corectitudinii 

livrării combustibilului 

consumatorilor la stațiile de 

alimentare cu produse 

petroliere și gaze lichefiate” 

3 mijloce de 

măsurare 

utilizate  la 

livrarea 

combustibilului 

Nu au fost 

depistate 

neconformități 

Ţopa Eugen 

Ilaşciuc 

N.(tabanschi) 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

----------------------------------------------------------- 

9.  DCMPP 09777 10.02.2017 ICS "PETROM 

MOLDOVA" SA 

”Modul de efectuare a 

măsurărilor în cadrul 

controlului corectitudinii 

livrării combustibilului 

consumatorilor la stațiile de 

alimentare cu produse 

petroliere și gaze lichefiate” 

4 mijloce de 

măsurare 

utilizate  la 

livrarea 

combustibilului 

 

Nu au fost 

depistate 

neconformități 

Deadiuc N. 

Bernat Lilian 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

------------------------------------------------------------ 

 

10.  DCMPP 09922 31.03.2017 SC ”DATARIO” 

SRL 

”Modul de efectuare a 

măsurărilor în cadrul 

controlului corectitudinii 

livrării combustibilului 

consumatorilor la stațiile de 

alimentare cu produse 

petroliere și gaze lichefiate” 

2 mijloace de 

măsurare 

utilizate la 

livrarea 

combustibilului 

 

Nu au fost 

depistate 

neconformități 

Ţopa Eugen 

Ilaşciuc 

N.(Tabanschi) 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

---------------------------------------------------------- 

 

11.  DCMPP 09908 22.02.2017 ÎCS "LUKOIL 

MOLDOVA" 

SRL 

”Modul de efectuare a 

măsurărilor în cadrul 

controlului corectitudinii 

livrării combustibilului 

consumatorilor la stațiile de 

alimentare cu produse 

petroliere și gaze lichefiate” 

2 mijloace de 

măsurare 

utilizate la 

livrarea 

combustibilului 

 

Nu au fost 

depistate 

neconformități 

Deadiuc N. 

Bernat Lilian 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

----------------------------------------------------------- 

 

12.  DCMPP 09910 22.02.2017 ÎM 

"ROMPETROL 

MOLDOVA" SA 

”Modul de efectuare a 

măsurărilor în cadrul 

controlului corectitudinii 

livrării combustibilului 

consumatorilor la stațiile de 

alimentare cu produse 

petroliere și gaze lichefiate” 

2 mijloace de 

măsurare 

utilizate  la 

livrarea 

combustibilului 

 

Au fost depistate 

neconformități ce 

țin de respectarea 

prevederilor Legii 

105 /13.03.2003, nu 

țin de calitatea 

produselor petrolier 

Deadiuc N. 

Bernat Lilian 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

Pentru alte neconformități: 

09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților – în curs de 

executare; 

03 –prescripție privind interzicerea temporară a lotului 

(băuturi,detergenți)  

13.  DCMPP 09902 20.02.2017 ÎM "TIREX-

PETROL" SA 

”Modul de efectuare a 

măsurărilor în cadrul 

controlului corectitudinii 

livrării combustibilului 

consumatorilor la stațiile de 

alimentare cu produse 

petroliere și gaze lichefiate” 

2 mijloace de 

măsurare 

utilizate  la 

livrarea 

combustibilului 

 

Nu au fost 

depistate 

neconformități 

Ţopa Euge 

Ilaşciuc N. 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

 

----------------------------------------------------------- 

14.  DCMPP 09780 17.02.2017 SC ”DATARIO” 

SRL 

”Modul de efectuare a 

măsurărilor în cadrul 

controlului corectitudinii 

livrării combustibilului 

consumatorilor la stațiile de 

alimentare cu produse 

petroliere și gaze lichefiate” 

2 mijloace de 

măsurare 

utilizate  la 

livrarea 

combustibilului 

 

Nu au fost 

depistate 

neconformități 

Ţopa Eugen 

Melnic M. 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

 

-------------------------------------------------------------- 

15.  DPC 

Bălți 
09851 27.02.2017 SRL "Datario" ”Modul de efectuare a 

măsurărilor în cadrul 

controlului corectitudinii 

livrării combustibilului 

consumatorilor la stațiile de 

alimentare cu produse 

petroliere și gaze lichefiate” 

1 mijloc de 

măsurare 

utilizate  la 

livrarea 

combustibilului 

 

Nu au fost 

depistate 

neconformități 

Lichii I 

Strimbanu A. 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

 

--------------------------------------------------------- 

16.  DPC 

Bălți 
09759 21.02.2017 SRL ”VISTAL 

CLIMAT” 

Procedura de control a 

echipamentelor de joasă 

Un produs 

ceainic electric – 

Nu au fost 

depistate 

Gutu T. Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 



tensiune. aparat electrocasn  

 

pentru încălzirea 

lichidelor 

neconformități Strimbanu A. din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

 

------------------------------------------------------------ 

17.  DPC 

Bălți 
09855 16.03.017 SRL 

,,ROMPETROL 

MOLDOVA” 

”Modul de efectuare a 

măsurărilor în cadrul 

controlului corectitudinii 

livrării combustibilului 

consumatorilor la stațiile 

de alimentare cu produse 

petroliere și gaze 

lichefiate” 

2 mijloace de 

măsurare 

utilizate  la 

livrarea 

combustibilului 

 

Nu au fost 

depistate 

neconformități 

Lichii I 

Strimbanu A. 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

 

-------------------------------------------------------------- 

18.  DPC Cahul 09653 30.01.2017 SRL 

"ELECTROSCULE" 

Procedura de control a 

echipamentelor de joasă 

tensiune.  

Procedura de control 

metrologic legal a aparatelor 

de cîntărit neautomate. 

2 ckl produse 

electrice și 3 ckl 

mijloace de 

măsurare 

A fost depistat     

1 lot de produse 

marcate 

neconform,  

3  mijloace de 

măsurare 

neverificate 

metrologic 

Popazu Petru 

I.Saviuc 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

----------------------------------------------------------- 

09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților – 

executată.; 

03 – prescripție privind interzicerea temporară a lotului-  1 lot, 

executată; 

08 – prescripția  privind interzicerea utilizării mijloacelor de 

măsurare – 3 mm, executată.  

19.  DPC Cahul 09804 22.02.2017 SRL "DAIANA-

COMERȚ" 

Procedura de control a 

jucăriilor. 

Procedura de control a 

echipamentelor de joasă 

tensiune. 

2 ckl  

- Fier de călcat; 

 

 

- păpușă 

Au fost depistate 

neconformități ce 

țin de respectarea 

prevederilor Legii 

105/13.03.2003 

Popazu Petru 

S.Cara 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

Pentru alte neconformități: 

09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților – executată;  

20.  DPC Cahul 09841 24.02.2017 SC "M&M 

COMERȚ" SRL 

Procedura de control a 

echipamentelor de joasă 

tensiune. 

3 ckl  , aparate 

electrocasnice 

Au fost depistate 

neconformități ce 

țin de respectarea 

prevederilor Legii 

105 /13.03.2003 

Voloceai I. 

I.Saviuc 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

Pentru alte neconformități: 

09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților – executată; 

03 –prescripție privind interzicerea temporară a lotului-  executată;  

21.  DPC Cahul 09810 17.02.2017 ÎI "VICOL 

CLAUDIA" 

Procedura de control a 

echipamentelor de joasă 

tensiune. 

3 ckl  , aparate 

electrocasnice 

Au fost depistate 

neconformități ce 

țin de respectarea 

prevederilor Legii 

105/13.03.2003 

Voloceai I. 

I.Saviuc 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

Pentru alte neconformități: 

09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților – executată. 

22.  DPC Cahul 09809 15.02.2017 SC "TAUCVER" 

SRL 

Procedura de control a 

echipamentelor de joasă 

tensiune. 

3 ckl aparate 

electrocasnice 

Au fost depistate 

neconformități ce 

țin de respectarea 

prevederilor Legii 

105 /13.03.2003 

Voloceai I. 

I.Saviuc 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

Pentru alte neconformități: 

09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților – executată; 

03 –prescripție privind interzicerea temporară a lotului-  executată;  

23.  DPC Cahul 09846 

* nr. 27 din  

Graficul 

controale APC 

04.03.2017 Î. I.  

”VARVARA-

ARNĂUT„ 

Procedura de control a 

echipamentelor de joasă 

tensiune. 

4 ckl aparate 

electrocasnice 

v Au fost 

depistate 

neconformități ce 

țin de respectarea 

prevederilor Legii 

105/ 13.03.2003 

Popazu Petru 

I.Saviuc 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

Pentru alte neconformități: 

09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților – executată; 

03 –prescripție privind interzicerea temporară a lotului-  executată.  

24.  DPC Cahul 09807 

* nr. 26 din  

Graficul 

controale APC 

03.02.2017 Î. I.  

”ALEXANDRU 

MOROIANU„ 

Procedura de control a 

echipamentelor de joasă 

tensiune. 

1 ckl aparate 

electrocasnice 

Încărcător 

pentru 

acumulator 

Au fost depistate 

neconformități ce 

țin de respectarea 

prevederilor Legii 

105 din 

13.03.2003 

Voloceai I. 

I.Saviuc 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

Pentru alte neconformități: 

09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților – executată; 

03 –prescripție privind interzicerea temporară a lotului-  executată. 



 

 
 

25.  DPC Cahul 09801 

* nr. 30 din  

Graficul 

controale APC 

02.02.2017 Î. I.  

”BACALU 

ELENA„ 

Procedura de control a 

echipamentelor de joasă 

tensiune. 

2 ckl aparate 

electrocasnice 

1 ckl MM 

 

Au fost depistate 

neconformități ce 

țin de respectarea 

prevederilor Legii 

105 din 

13.03.2003 

Popazu Petru 

S.Cara 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

Pentru alte neconformități: 

09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților – executată; 

03 –prescripție privind interzicerea temporară a lotului-  executată. 

26.  DCPIS 09823 22.02.2017 ÎI "IGOR 

DRAGAN" 

Procedura de control a 

jucăriilor 

4ckl  produse 

pentru copii 

Set cosmetică      

păpușă 

Au fost depistate 

neconformități ce 

țin de respectarea 

prevederilor Legii 

105 din 

13.03.2003 

Sargarovschi V 

Molceanu P. 

Procedurile de control optimizează procesul de control avînd la 

bază aceleași principii de control și pașii care trebuie îndepliniți de 

către inspector, ceia ce asigură efectuarea controlului la fel pentru 

toate tipurile de produse de acest gen. De asemenea rezultatele 

fiind ușor de citit. 

Pentru alte neconformități: 

09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților – executată.  

27.  DCPIS 09985 31.03.2017 SRL "O.A.C. 

SPECIAL" 

Procedura de control a 

jucăriilor 

4ckl  produse 

pentru copii 

Trotinetă  

Patine cu rotile 
Corturi de joacă 

Jucării cu 

proiectile  

lansate la 

aplicarea forței 

de un copil 

Au fost depistate 

neconformități ce 

țin de respectarea 

prevederilor Legii 

105 din 13.03.2003 

și a prevederilor 

pct.5 din anexa nr.3 

a Reglementării 

tehnice „ Jucării. 

Ceruritate”  

Spînu P. 

Olarasu  Nicolai 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

----------------------------------------------------------- 

09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților – 

executată; 

03 –prescripție privind interzicerea temporară a lotului- 2 

loturi -  executată.  

28.  DCPIS 09964 31.03.2017 SRL "AXIMA 

GRUP" 

Procedura de control a 

echipamentelor de joasă 

tensiune 

4ckl  produse 

electrice 

Nu au fost 

depistate 

neconformități 

Molceanu P. 

Cazacu   Ion 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

--------------------------------------------------------------- 

29.  DCPIS 09966 31.03.2017 SRL "AMBER-

TERM" 

Procedura de control a 

echipamentelor de joasă 

tensiune 

4ckl  produse 

electrice 

Nu au fost 

depistate 

neconformități 

Sargarovschi V 

Gordila Cecilia 

Molceanu P. 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

--------------------------------------------------------------- 

30.  DCPIS 09984 31.03.2017 SRL "GRANIT 

LUX" 

Procedura de efectuare a 

controlului produselor 

imdustriale și servicii aferente 

domeniului. 

A fost controlată 

dimensiunea 

blocurilor de 

piatră, 

corectitudinea 

formei și calitatea 

suprafeței  

Nu au fost 

depistate 

neconformități 

Sargarovschi V 

Molceanu P. 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

--------------------------------------------------------------- 

31.  DCPIS 09965 28.03.2017 SRL "ELISMA-

COM" 

Procedura de efectuare a 

controlului produselor 

imdustriale și servicii aferente 

domeniului. 

A fost controlată 

dimensiunea 

blocurilor de 

piatră, 

corectitudinea 

formei și calitatea 

suprafeței 

Nu au fost 

depistate 

neconformități 

Sargarovschi V 

Molceanu P. 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

----------------------------------------------------------------- 

32.  DCPIS 09826 
* nr. 37 din  

Graficul 

controale APC 

03.03.2017 SRL 

”VOLTA„ 

Procedura de control a 

echipamentelor de joasă 

tensiune. 

1ckl  produse 

electrice 

ventilatoare 

Nu au fost 

depistate 

neconformități 

Olarasu  Nicolai 

Sargarovschi V 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

--------------------------------------------------------------- 

33.  DCPIS 09827 
* nr 46  din  

Graficul 

controale APC 

03.03.2017 SRL 

”LIT-

CONFORTCOM„ 

Procedura generală de 

supraveghere a pieții. 

3 ckl produse  

industriale 

 

Nu au fost 

depistate 

neconformități 

Sargarovschi V 

Molceanu P. 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din durata controlului. 

--------------------------------------------------------- 



TRIMESTRUL II - 2017 

Nr. ord Direcția 

de 

control 

Nr. 

actului de 

control 

Data 

controlulu

i 

Denumirea 

agentului 

economic 

Denumirea procedurii Produsele 

verificate 

Neconformitățile 

depistate 

 

Inspectorii 

Notă 

Măsuri restrictive aplicate 

 

1.  

 

DPC 

Cahul 
09848 20.04 

.2017 

SOCIETATEA 

COMERCIALA 

"TRANSVEMIRS

" SRL 

Procedura de control a 

jucăriilor 
3 jucării: 

- trompetuță 

muzicală la 

baterii; 

- microfon la 

baterie; 

- căluț la 

baterie 

Au fost depistate 

neconformități ce țin 

de respectarea 

prevederilor,  art 25 

alin (5)Legii 105 din 

13.03.2003. 

 Lipsa informației 

în limba de stat 

către produse. 

Popazu Petru 

I.Saviuc 

Procedurile de control optimizează procesul de control 

avînd la bază aceleași principii de control și pașii care 

trebuie îndepliniți de către inspector, ceia ce asigură 

efectuarea controlului la fel pentru toate tipurile de produse 

de acest gen. De asemenea rezultatele fiind ușor de citit. 

------------------------------------- 

09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților – 

executată; 

03 –prescripție privind interzicerea temporară a lotului- 

executată.  

2.  DPC 

Cahul 
09849 26.04 

.2017 

"COOPERATIVA 

DE PRODUCTIE 

""IUNAT""" 

Procedura de control a 

echipamentelor de joasă 

tensiune. 

3 produse: 

-pompă 

electrică; 

-convector 

electric; 

-ventilator 

electric. 

Au fost depistate 

neconformități ce țin 

de respectarea 

prevederilor,  art 25 

alin (5)Legii 105 din 

13.03.2003,  

Lipsa informației 

în limba de stat 

către produse. 

Popazu Petru 

I.Saviuc 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și 

reduce din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

---------------------------------- 

09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților – 

executată; 

03 –prescripție privind interzicerea temporară a lotului- 

executată.  

3.  DPC 

Cahul 
09911 21.04 

.2017 

Societatea cu 

Răspundere 

Limitată 

SIMAXPRIM 

Procedura de control a 

echipamentelor de joasă 

tensiune. 

6 produse: 

-fier de călcat; 

-lampa de 

masă; 

-ondulator de 

păr: 

-multiferbător: 

-jucării de 

plastic (Barbe); 

- jucării de 

plastic (set 

veselă); 

Au fost depistate 

neconformități ce țin 

de respectarea 

prevederilor,  art 25 

alin (5)Legii 105 din 

13.03.2003,  

Lipsa informației 

în limba de stat 

către produse. 
 

Voloceai I. 

S.Cara 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și 

reduce din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

Lipsa informației în limba de stat. 

----------------------------------- 

09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților – 

executată; 

03 –prescripție privind interzicerea temporară a lotului- 

executată.  

4.  DPC 

Cahul 
09912 28.04. 

2017 

FIRMA 

COMERCIALA 

DE PRODUCTIE 

"COMCORN-

CIM" SRL 

Procedura de control a 

echipamentelor de joasă 

tensiune. 

7 produse: 

-mașina de 

tuns; 

- placă penttru 

îndreptat părul 

Neconforme 

lipsește 

informația în 

limba de stat 

-mixer electric; 

-corp de 

iluminat; 

-cană ferbător 

fără cablu: 

-rîșniță cafea; 

-Fier de călcat. 

Au fost depistate 

neconformități ce țin 

de respectarea 

prevederilor,  art 25 

alin (5)Legii 105 din 

13.03.2003,  

Lipsa informației 

în limba de stat 

către 2 loturi.. 

 

Voloceai I. 

S.Cara 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și 

reduce din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

Lipsa informației în limba de stat. 

----------------------------------- 

09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților – 

executată; 

03 –prescripție privind interzicerea temporară a lotului- 2 

loturi - executată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

II. Suplimentar la informația descrisă în tabel: 

1. Actualmente în APC sunt angajați și activează 19 inspectori, specialiști în domeniul metrologiei și calității produselor industriale.  

2. Toți inspectorii  APC (27 inspectori), utilizează metodologia de evaluare a riscurilor, la planificarea controalelor. 

3. APC a aprobat 6 proceduri de control  în baza evaluării riscurilor. Conform actelor de control, procedurile au fost aplicate de 18 inspectori, aflați în 

cîmpul muncii în perioada respectivă.  

4. Produsele controlate sunt descrise în tabelul de mai sus, precum și măsurile aplicate pentru neconformitățile depistate.  

5. Categoriile de produse controlate conform procedurilor de control: echipamente de joasă tensiune, produse industriale aferente domeniului – 41 ckl 

(41 loturi), jucării- 10 ckl (10 loturi), aparatelor de cîntărit neautomate – 8 ckl (8 aparate de cîntărit), mijloace de măsurare utilizate la livrarea 

combustibilului – 31 mijloace de măsurare.  Produse cu neconformități, depistate în cadrul controalelor:echipamente de joasă tensiune - fără informația 

în limba de stat către 10 loturi, jucării – fără informația în limba de stat către 7 loturi, aparate de cîntărit neautomate – 4 aparate neverificate metrologic. 

6. Este necesară instruirea și fortificarea capacităților inspectorilor noi angajați, privind aplicarea procedurilor de control, cît și a cunoștințelor în toate 

domeniile de competență ale Agenției.  

 

 

 

Director                                                                                                                       Iurie EREMIA 
 

 

 

 

Ex. E.Oprea  

Tel.022 501 917 

5.  DCPAS 

Control 

inopinat 

09992 03.05. 

2017 

SRL"Combinatul 

de produse 

naturale" 

Procedura de control 

metrologic legal a 

aparatelor de cîntărit 

neautomate. 

1 aparat de 

cîntărire 

neautomată 

 

Au fost depistate 

neconformități ce țin 

de respectarea 

prevederilor  

Legea metrologiei 

nr. 19 din 

04.03.2016, 

Godzin G.  

Banu Alexandr 

Ilaşciuc N. 

Procedura de control îmbunătățește procesul de control, 

avînd indicați pașii exacți care trebuie să îi urmeze 

inspectorul, de asemenea formularul de evidență a 

datelorprezintă rezultatul controlului respectiv. De asemenea 

procedura de control asigură efectuarea controalelorla fel 

pentru tipul respectivde produs, la orice agent economic. 

------------------------------------ 

08 – prescripția  privind interzicerea utilizării mijloacelor de 

măsurare – executată.  


