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la Ordinul  
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AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR ŞI SUPRAVEGHEREA PIEŢEI 
MD-2012, mun.Chişinău, str.V.Alecsandri, 78, tel. +373-22-501-980, fax +373-22-501-981 

E-mail: info@apc.gov.md, www.consumator.gov.md 

  

  

LISTĂ DE VERIFICARE nr.13 

cerinţe privind compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor 
  

I. Numele, prenumele şi funcţiile inspectorilor care au efectuat controlul: 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

  

II. Persoana şi obiectul supuse controlului:  
Denumirea persoanei ______________________________________________________ 

Sediul juridic, cod fiscal ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

  

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

  

Unitatea structurală/funcţională supusă controlului (denumirea) _____________________ 

________________________________________________________________________ 

  

Alte date caracteristice ale unităţii (după caz) 

________________________________________________________________________ 

  

III. Informaţii despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului
1
: 

  

Criteriul
2
 Informaţia 

curentă 

(deţinută de 

APCSP la 

data iniţierii 

controlului) 

Gradul 

de risc 

Informaţia curentă 

este valabilă  
(se bifează dacă  

este cazul) 

Informaţia 

revizuită  

în cadrul 

controlului 

(se completează  

dacă este cazul) 

Domeniul activităţii economice     

Data ultimului control     

Veniturile din vânzări (cifra de afaceri)     

Categoria de consumatori         

  

  
1 

În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiaşi control, 

tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului. 
2 
Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului şi persoanei supuse controlului. 

  
IV. Lista produselor supuse controlului: 
  

Nr. 

crt. 

Denumire produsului Model, articol, modificare Nr. lotului Nr. de 

serie 

Nr. total de  

unităţi în lot 

1.      

2.      

3.      

  

mailto:info@apc.gov.md
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V. Lista de întrebări: 
  

Nr. 

d/o 

Caracteristici Referinţa 

legală 

Conformitate Comentarii Punctaj 

 Da Nu N/c 

1. Aparatele poartă sau, dacă 

dimensiunea ori natura lor nu 

permite acest lucru, informaţia 

respectivă este prevăzută pe 

ambalaj sau într-un document care 

însoţeşte aparatul: 

- un număr de tip, de lot sau de 

serie ori alt element care permite 

identificarea lor? 

Pct.18 Anexa 

HG 

nr.807/2015 

1.     8 

2.     

3.     

2. Pe aparat sau, dacă acest lucru nu 

este posibil, pe ambalaj sau într-

un document care însoţeşte 

aparatul sunt indicate: 

- denumirea producătorului; 

- denumirea lui comercială/marca 

lui înregistrată; 

- adresa poştală la care poate fi 

contactat producătorul? 

Adresa indică un singur punct de 

contact pentru producător?  

Datele de contact sînt comunicate 

în limba de stat? 

Pct.19 Anexa 

HG 

nr.807/2015 

1.     8 

2.     

3.     

3. Aparatul este însoţit de 

instrucţiuni şi de informaţiile 

menţionate la pct.55-57 din 

Anexa HG nr.807/2015, traduse în 

limba de stat?  

Instrucţiunile şi informaţiile 

respective, precum şi orice text 

imprimat pe etichete sunt clare şi 

inteligibile? 

Pct.20 Anexa 

HG 

nr.807/2015 

1.     8 

2.     

3.     

4. Este aplicat corect marcajul CE 

sau marcajul de conformitate SM 

pe fiecare aparat? 

Pct.50 şi 52 

Anexa HG 

nr.807/2015 

1.     8 

2.     

3.     

5. Marcajul CE sau marcajul de 

conformitate SM este 

lizibil/vizibil/durabil? 

Pct.51 Anexa 

HG 

nr.807/2015 

1.     8 

2.     

3.     

6. Marcajul CE sau marcajul de 

conformitate SM respectă 

forma/dimensiunile prevăzute de 

lege?  

Exista aplicate marcaje 

suplimentare de conformitate care 

pot induce confuzii? 

Anexa nr.5 

Legea 

nr.235/2011 

1.     8 

2.     

3.     

7. Exista aplicate marcaje 

suplimentare de conformitate care 

pot induce confuzii? 

Art.23
1 

alin.(6) 

Legea 

nr.235/2011 

1.     8 

2.     

3.     

  

Producătorul (reprezentantul autorizat) 

8. Producătorul a emis declaraţia de 

conformitate? 

Pct.15 la 

Anexa HG 

nr.807/2015 

1.     15 

2.     

3.     

9. Declaraţia de conformitate este 

completă? 

Pct.47 şi 

Anexa nr.4 la 

1.     10 

2.     
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Anexa HG 

nr.807/2015 

3.     

10. Declaraţia de conformitate este 

redactată/tradusă în limba de stat? 

Pct.47 Anexa 

HG 

nr.807/2015 

1.     10 

2.     

3.     

11. Producătorul a ales corect 

procedura de evaluare a 

conformităţii aparatului? 

Pct.44, 45 şi 

Anexele nr.2 

şi 3 la Anexa 

HG 

nr.807/2015 

1.     15 

2.     

3.     

12. Producătorul a întocmit şi deţine 

documentaţia tehnică pentru 

aparat? 

Pct.14 şi 

Anexele nr.2 

şi 3 la Anexa 

HG 

nr.807/2015 

1.     20 

2.     

3.     

13. Producătorul a întocmit 

corespunzător documentaţia 

tehnică care cuprinde, unde este 

cazul, cel puţin următoarele 

elemente: 

- descrierea generală a aparatului; 

- desenele de proiectare şi de 

fabricare şi schemele 

componentelor, subansamblelor, 

circuitelor etc.; 

- descrierile şi explicaţiile 

necesare pentru înţelegerea 

respectivelor desene şi scheme şi 

a funcţionării aparatului; 

- lista standardelor armonizate 

aplicate integral sau parţial (în 

cazul unor standarde armonizate 

aplicate parţial); 

- descrierile soluţiilor adoptate 

pentru îndeplinirea cerinţelor 

esenţiale de securitate, inclusiv o 

listă a altor specificaţii tehnice 

relevante aplicate (în cazurile în 

care respectivele standarde 

armonizate nu au fost aplicate); 

- documentaţia tehnică ce 

menţionează părţile care au fost 

aplicate (în cazul unor standarde 

armonizate aplicate parţial); 

- rezultatele calculelor de 

proiectare, ale examinărilor 

efectuate etc.; 

- rapoartele de încercări, emise de 

laboratoarele de încercări 

acreditate? 

Pct.3 anexa 

nr.2 şi pct.3 

anexa nr.3 la 

Anexa HG 

nr.807/2015 

1.     20 

2.     

3.     

14. Producătorul păstrează 

documentaţia tehnică şi declaraţia 

de conformitate timp de 10 ani 

după introducerea pe piaţă a 

aparatului? 

Pct.16 la 

Anexa HG 

nr.807/2015 

1.     10 

2.     

3.     

15. Producătorul, în cazul pericolelor 

estimate sau presupunerilor cu 

referire la neconformităţi, la 

cerere, furnizează toate 

informaţiile şi documentaţia 

necesară pentru a demonstra 

Pct.22 la 

Anexa HG 

nr.807/2015 

1.     15 

2.     

3.     
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conformitatea aparatului, în limba 

de stat şi la solicitare, cooperează 

cu privire la orice acţiune 

întreprinsă pentru eliminarea 

riscurilor prezentate de aparatele 

pe care le-a introdus pe piaţă cu 

organul de supraveghere a pieţei? 

16. Producătorul a numit, în formă 

scrisă, un reprezentant autorizat, 

iar acesta îndeplineşte cel puţin 

următoarele sarcini specificate în 

mandat:  

1) să menţină declaraţia de 

conformitate şi documentaţia 

tehnică la dispoziţia APCSP timp 

de 10 ani după ce aparatul a fost 

introdus pe piaţă; 

2) în cazul pericolelor estimate 

sau al presupunerilor cu referire la 

neconformităţi, la solicitarea 

APCSP, să prezinte toate 

informaţiile şi documentaţia 

necesară pentru a demonstra 

conformitatea aparatului; 

3) să coopereze cu APCSP, la 

cererea acesteia, cu privire la 

orice acţiune întreprinsă pentru 

eliminarea riscurilor prezentate de 

aparatele vizate de mandatul său? 

Pct.23 şi 24 

la Anexa HG 

nr.807/2015 

1.     15 

2.     

3.     

  

Importatorul 

17. Importatorul se asigură că, 

producătorul a îndeplinit 

următoarele: 

a) a fost efectuată procedura 

corespunzătoare de evaluare a 

conformităţii; 

b) a fost întocmită documentaţia 

tehnică; 

c) aparatele poartă marcajul CE; 

d) aparatele sunt însoţite de 

documentele necesare şi este 

indicat lotul sau numărul de serie, 

sau alt element care permite 

identificarea aparatului? 

Pct.26 la 

Anexa HG 

nr.807/2015 

1.     10 

2.     

3.     

18. Importatorul a respectat restricţia 

de a nu pune la dispoziţie pe piaţă 

aparatul care nu este conform cu 

cerinţele esenţiale de securitate şi 

a informat producătorul şi 

APCSP? 

Pct.27 la 

Anexa HG 

nr.807/2015 

1.     15 

2.     

3.     

19. Producătorul a indicat pe aparat 

sau dacă acest lucru nu este 

posibil, pe ambalaj sau într-un 

document care însoţeşte aparatul 

respectiv: 

- denumirea, denumirea 

comercială înregistrată sau marca 

producătorului înregistrată, 

- adresa la care poate fi contactat, 

în limba de stat? 

Pct.28 la 

Anexa HG 

nr.807/2015 

1.     10 

2.     

3.     
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20. Importatorul se asigură că 

aparatul este însoţit de instrucţiuni 

şi de informaţiile necesare în 

limba de stat? 

Pct.29 la 

Anexa HG 

nr.807/2015 

1.     10 

2.     

3.     

21. Importatorul se asigură că 

condiţiile de depozitare sau 

transport al aparatelor nu 

periclitează conformitatea lor cu 

cerinţele esenţiale de securitate? 

Pct.30 la 

Anexa HG 

nr.807/2015 

1.     10 

2.     

3.     

22. Importatorul, în cazul în care 

aparatul prezintă un risc, a luat de 

îndată măsurile corective necesare 

pentru a aduce în conformitate 

respectivul aparat, pentru a-l 

retrage sau pentru a-l rechema, 

după caz şi a informat imediat 

APCSP oferind detalii, în special 

cu privire la neconformitate şi la 

orice măsuri corective luate? 

Pct.31 la 

Anexa HG 

nr.807/2015 

1.     15 

2.     

3.     

23. Importatorul păstrează o copie a 

declaraţiei de conformitate pe o 

perioadă de 10 ani după 

introducerea pe piaţă a aparatelor 

şi o pune la dispoziţia APCSP, şi 

se asigură că documentaţia 

tehnică poate fi pusă la dispoziţia 

acestui organ, la cerere? 

Pct.32 la 

Anexa HG 

nr.807/2015 

1.     10 

2.     

3.     

24. Importatorul, în cazul pericolelor 

estimate sau presupunerilor cu 

privire la neconformităţi din 

partea MEI şi APCSP, furnizează 

acestora, pe hîrtie sau în format 

electronic, toate informaţiile şi 

documentaţia necesară pentru a 

demonstra conformitatea 

aparatului şi cooperează cu MEI 

şi APCSP, la cererea acestora, cu 

privire la orice acţiune întreprinsă 

pentru eliminarea riscurilor 

prezentate de aparatele pe care 

aceştia le-au introdus pe piaţă? 

Pct.33 la 

Anexa HG 

nr.807/2015 

1.     10 

2.     

3.     

25. Importatorul poate fi considerat 

producător în sensul prezentei 

Reglementări tehnice şi poate fi 

supus obligaţiilor ce revin 

producătorului, atunci cînd 

introduce pe piaţă un aparat sub 

denumirea sau marca sa ori 

modifică un aparat deja introdus 

pe piaţă într-o manieră care poate 

afecta conformitatea? 

Pct.40 la 

Anexa HG 

nr.807/2015 

1.     15 

2.     

3.     

  

Distribuitorul 

26. A verificat distribuitorul dacă 

aparatele: 

a) poartă marcajul CE; 

b) sunt însoţite de documente, 

instrucţiuni şi informaţii în limba 

de stat;  

c) sunt însoţite de documentaţia 

însoţitoare ce identifică instalaţia 

Pct.35 la 

Anexa HG 

nr.807/2015 

1.     15 

2.     

3.     
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fixă şi caracteristicile sale de 

compatibilitate electromagnetică; 

d) dacă producătorul şi 

importatorul au respectat cerinţele 

prevăzute privind indicarea lotului 

sau numărului de serie, sau alt 

element care permite identificarea 

aparatelor? 

27. Distribuitorul a respectat restricţia 

de a nu pune la dispoziţie pe piaţă 

aparatul care nu este conform cu 

cerinţele esenţiale de securitate şi 

a informat producătorul sau 

importatorul şi APCSP? 

Pct.36 la 

Anexa HG 

nr.807/2015 

1.     15 

2.     

3.     

28. Distribuitorul se asigură că 

condiţiile de depozitare sau 

transport al aparatelor nu 

periclitează conformitatea lor cu 

cerinţele esenţiale de securitate? 

Pct.37 la 

Anexa HG 

nr.807/2015 

1.     15 

2.     

3.     

29. Distribuitorul, în cazul în care 

aparatul prezintă un risc, a luat de 

îndată măsurile corective necesare 

pentru a aduce în conformitate 

respectivul aparat, pentru a-l 

retrage sau pentru a-l rechema, 

după caz şi a informat imediat 

APCSP oferind detalii, în special 

cu privire la neconformitate şi la 

orice măsuri corective luate? 

Pct.38 la 

Anexa HG 

nr.807/2015 

1.     15 

2.     

3.     

30. Distribuitorul, în cazul pericolelor 

estimate sau presupunerilor cu 

privire la neconformităţi din 

partea MEI şi APCSP, furnizează 

acestora, pe hîrtie sau în format 

electronic, toate informaţiile şi 

documentaţia necesară pentru a 

demonstra conformitatea 

aparatului şi cooperează cu MEI 

şi APCSP, la cererea acestora, cu 

privire la orice acţiune întreprinsă 

pentru eliminarea riscurilor 

prezentate de aparatele pe care 

aceştia le-au introdus pe piaţă? 

Pct.39 la 

Anexa HG 

nr.807/2015 

1.     15 

2.     

3.     

  

Cerinţe esenţiale de securitate pentru compatibilitatea electromagnetică a 

echipamentelor 

 1. Cerinţe generale 

31. Echipamentele sînt astfel 

proiectate şi fabricate, ţinînd 

seama de stadiul de dezvoltare 

tehnică, încît să garanteze că: 

a) perturbaţiile electromagnetice 

generate nu depăşesc nivelul peste 

care echipamentele radio şi de 

telecomunicaţii sau alte 

echipamente nu pot să funcţioneze 

conform destinaţiei prevăzute;  

b) au un nivel de imunitate la 

perturbaţii electromagnetice 

previzibil pentru utilizarea 

conform destinaţiei prevăzute, 

Pct.13 şi 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.807/2015 

1.     20 

2.     

3.     
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care le permite să funcţioneze fără 

degradarea inacceptabilă a 

respectivei utilizări? 

 2. Cerinţe specifice pentru instalaţiile fixe 

32. Instalarea şi utilizarea sunt 

conforme destinaţiei prevăzute a 

componentelor? 

Pct.13 şi 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.807/2015 

1.     20 

2.     

3.     

  
VI. Punctajul pentru evaluarea riscului 
  

Încălcări Numărul 

de 

întrebări 

conform 

clasificării 

încălcărilor 

(toate 

întrebările 

aplicate) 

Numărul de 

încălcări 

constatate 

în cadrul 

controlului 

(toate 

întrebările 

neconforme) 

Gradul de 

conformare 

conform 

numărului 

de încălcări 

%  
(1-

(col.3/col. 

2) x100%) 

Ponderea 

valorică 

totală 

conform 

clasificării 

încălcărilor  
(suma 

punctajului 

tuturor 

întrebărilor 

aplicate) 

Ponderea 

valorică a 

încălcărilor 

constatate 

în cadrul 

controlului 

(suma 

punctajului 

întrebărilor 

neconforme) 

Gradul de 

conformare 

conform 

numărului 

de încălcări 

% 

(1-

(col.6/col. 

5) x100%) 

Minore       

Grave       

Foarte 

grave 

      

Total       

  
VII. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor 
  

Clasificarea încălcărilor  Punctajul 

Minore 1 – 5 

Grave 6 – 10 

Foarte grave 11 – 20 

  
VIII. Lista actelor normative relevante: 
  

Nr.  

d/o 

Indicativul Titlul 

1. Legea nr.235 din 01.12.2011  Privind activităţile de acreditare şi de evaluare a 

conformităţii 

2. Hotărârea Guvernului nr.807 

din 29.10.2015  

Pentru aprobarea Reglementării tehnice „Compatibilitatea 

electromagnetică a echipamentelor” 

  
Întocmită la data de _________________________________ 

  

Semnătura inspectorilor prezenţi la realizarea controlului: 
  

______________________ 
(Nume, prenume) 

______________________ 
(Nume, prenume) 

_____________________ 
(Semnătura) 

_____________________ 
(Semnătura) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

[Anexa nr.13 introdusă prin Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr.283 din 04.11.2019, în 

vigoare 08.11.2019]  
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