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LISTĂ DE VERIFICARE 

nr.14 

cerințe pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoși 

 și cerințe pentru cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă sau gazoasă 

 

I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care au efectuat controlul: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

II. Persoana și obiectul supuse controlului:  

Denumirea persoanei 

_____________________________________________________________________________________ 

Sediul juridic, cod fiscal 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea)___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Alte date caracteristice ale unității (după caz) 

______________________________________________________________________________________ 

 

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

Criteriul
2 Informația curentă  

(deținută de APCSP 

la data inițierii 

controlului) 

Gradul  
de risc 

Informația 

curentă 

este 

valabilă 
(se bifează 

dacă este 

cazul) 

Informația 

revizuită în cadrul 

controlului (se 

completează dacă 

este cazul) 

Domeniul activității 

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 aceluiași 

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

 

IV. Lista produselor supuse controlului: 

Nr. 
crt. 

Denumire produsului Model, 
articol, 

modificare 
 

Nr. 
lotului 

Nr. de 
serie 

Nr. total 
de 

unitățiîn 
lot 

1.      

2.      

3.      
 

mailto:info@apc.gov.md


V. Lista de întrebări: 

Nr. 
d/o 

Caracteristici Referința 

legală 
Conformitate Comentarii Punctaj 

 Da Nu N/c 

1.  Aparatul, cazanul sau plăcuța cu 

date tehnicepoartă marcajul CE 

sau marcajul de conformitate SM 

alături de următoarele inscripții:  
a) denumirea sau sigla 

producătorului;  
b) denumirea aparatului;  
c) tipul de alimentare electrică 

utilizată, după caz;  
d) categoria aparatului;  
e) ultimele două cifre ale anului 

în care s-a aplicat marcajul CE ? 

Pct.29 și 

anexa nr.4 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016; 
Pct.5 lit.b), 

pct.47 și 

Anexa nr.3 

HG 

nr.428/2009 

1.     5 

2.     
3.     

2.  Marcajul CE sau marcajul de 

conformitate SM şi 

inscripționările stabilite se aplică 

în mod vizibil, ușor lizibil şi 

durabil direct pe aparat sau pe 

plăcuța cu date tehnice fixată pe 

acesta, fiind proiectată astfel încît 

să nu poată fi reutilizată ? 

Pct.29 Anexa 

la HG 

nr.1329/2016 
 

1.     8 

2.     
3.     

3.  Este interzisă aplicarea pe aparat 

a marcajelor care pot induce în 

eroare părți terțe în privința 

semnificației şi formei 

marcajului CE sau marcajului de 

conformitate SM ? 

Pct.30 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     8 

2.     
3.     

4.  Aplicarea altor marcaje pe 

aparatele sau plăcuțele cu date nu 

aduce la reducerea vizibilității şi 

lizibilității marcajului CE sau 

marcajului de conformitate SM? 

Pct.31 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     8 

2.     
3.     

Producătorul (reprezentantul autorizat) 

5.  Producătorul a emis declarația de 

conformitate? 
Pct.17 

subpct.2) 
Anexa HG 

nr.1329/2016; 
Pct. 46 din 

Anexa nr.3 

HG 

nr.428/2009 

1.     9 

2.     
3.     

6.  Declarația de conformitate este 

redactată/tradusă în limba de 

stat? 

Pct.23 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     9 

2.     
3.     

7.  Producătorul a întocmit și deține 

documentația tehnică pentru 

aparat, cazan ? 

Anexa nr.2 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016; 
Pct.64 din 

Anexa nr.3 

HG 

nr.428/2009 

1.     9 

2.     
3.     

8.  Producătorul a întocmit 

corespunzător documentația 

tehnică care cuprinde, unde este 

cazul, cel puțin următoarele 

elemente:  

Pct.1 din 

anexa nr.2 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016; 
Pct.8 din 

1.     10 

2.     
3.     



a) descrierea generală a 

aparatului, cazanului;  
b) proiectele de execuție, 

planurile de fabricație şi 

diagramele componentelor, 

subansamblurilor, circuitelor;  
c) descrierile şi notele explicative 

necesare pentru înțelegerea celor 

specificate mai sus, inclusiv a 

funcționării aparatelor, 

cazanelor;  
d) lista standardelor conexe care 

asigură prezumţia de 

conformitate cu cerinţele 

Reglementărilor tehnice, aplicate 

integral sau parțial, şi descrierile 

soluțiilor adoptate pentru 

îndeplinirea cerințeloresențiale 

din prezenta Reglementare 

tehnică, în cazul în care nu au 

fost aplicate aceste standarde;  
e) rapoartele de încercări; 

rezultatele calculelor de 

proiectare, verificărilor efectuate; 

f) instrucțiunile pentru instalare 

şi utilizare? 

Anexa nr.3 

HG 

nr.428/2009 

9.  În caz de necesitate, 

documentația tehnică conține 

următoarele elemente,la aparatele 

consumatoare de combustibili 

gazoși: 
a) documentele echipamentelor 

încorporate în aparat;  
b) documentele şi certificatele 

referitoare la metodele de 

fabricație şi/sau de inspecție 

şi/sau de control al aparatelor;  
c) orice alt document care 

permite organismului 

notificat/recunoscut să 

perfecționeze evaluarea 

conformității ? 

Pct.3 din 

anexa nr.2 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 
 

1.     10 

2.     
3.     

10.  Producătorul păstrează 

documentația tehnică și 

declarația de conformitate pentru 

perioada stabilită de 

reglementarea tehnică aplicabilă 

aparatelor, în funcție de ciclul de 

viață al aparatelor şi de nivelul 

de risc, după introducerea pe 

piață a aparatelor, cazanelor? 

Art.26 alin.(1) 

lit.d) din 

Legea 

nr.235/2011 
 

1.     10 

2.     
3.     

Importatorul 

11.  Importatorul se asigură că, 

producătorul a îndeplinit 

următoarele: 
a)a fost efectuată procedura 

corespunzătoare de evaluare a 

conformității; 
 b) a fost întocmită documentația 

tehnică; 

Art.28 alin.(5) 

Legea 

nr.235/2011 

1.     10 

2.     
3.     



c) aparatele poartă marcajul CE; 

d) aparatele sunt însoțite de 

documentele necesare şi este 

indicat lotul sau numărul de 

serie, sau alt element care 

permite identificarea aparatului? 

12.  Importatorul se asigură că 

aparatul este însoțit de 

instrucțiuni și de informațiile 

necesare în limba de stat? 

Art.28 alin.(5) 

Legea 

nr.235/2011 

1.     10 

2.     
3.     

13.  Importatorul se asigură că 

condițiile de depozitare sau 

transport al aparatelor nu 

periclitează conformitatea lor cu 

cerințele esențiale de securitate ? 

Art.28 alin.(6) 

Legea 

nr.235/2011 

1.     10 

2.     
3.     

14.  Importatorul păstrează o copie a 

declarației de conformitate în 

funcție de ciclul de viață al 

aparatelor și de nivelul de risc, a 

cazanelor, precum şi se asigură 

că documentația tehnică poate fi 

pusă la dispozițiaautorității de 

supraveghere a pieței, la cerere, 

conform reglementărilor tehnice 

aplicabile? 

Art.28 alin.(8) 

Legea 

nr.235/2011 
 

1.     10 

2.     
3.     

Distribuitorul 

15.  A verificat distribuitorul dacă  

aparatele: 
a) poartă marcajul CE;  
b) sunt însoțite de documente, 

instrucțiuni şi informații în limba 

de stat; 
c) sunt însoțite de documentația 

însoțitoare ce identifică instalația 

fixă și caracteristicile sale de 

compatibilitate electromagnetică 
d) dacă producătorul şi 

importatorul au respectat 

cerințele prevăzute privind 

indicarea lotului sau numărului 

de serie, sau alt element care 

permite identificarea aparatelor? 

Art.29 alin.(2) 

Legea 

nr.235/2011 

1.     10 

2.     

3.     

16.  Distribuitorul se asigură că 

condițiile de depozitare sau 

transport al aparatelor nu 

periclitează conformitatea lor cu 

cerințele esențiale de securitate ? 

Art.29 alin.(3) 

Legea 

nr.235/2011 

1.     10 

2.     
3.     

Cerințele esențiale pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoși şi echipamente la care 

există un risc asemănător 

 I. Condiții generale 

17.  Aparatele sunt proiectate şi 

fabricate astfel încît să 

funcționeze în siguranţă şi să nu 

prezinte nici un pericol pentru 

persoane, animale sau proprietate 

cînd se utilizează  în mod normal 

? 

Pct.1 din 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     15 

2.     
3.     

18.  Atunci cînd sînt introduse pe Pct.2 din 1.     10 



piaţă, aparatele îndeplinesc 

următoarele condiții:  
a) sunt însoţite de instrucţiuni 

tehnice pentru instalatorîn limba 

de stat;  
b) sunt însoţite de instrucţiuni de 

utilizare şi de întreținere pentru 

utilizatorîn limba de stat;  
c) poartă etichete de avertisment, 

care trebuie să existe şi pe 

ambalaj în limba de stat ? 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

2.     
3.     

19.  Instrucțiunile tehnice pentru 

instalator conțin toate indicațiile 

de instalare, reglare şi deservire 

necesare pentru a se asigura că 

aceste operații sînt efectuate 

corect şi că aparatul poate fi 

utilizat în siguranţă, în mod 

special:  
a) tipul de gaz utilizat;  
b) presiunea de alimentare cu 

gaz;  
c) debitul de aer proaspăt 

necesar:  
- pentru alimentarea cu aer de 

combustie;  
- pentru evitarea formării de 

amestecuri periculoase de gaze 

nearse la aparatele care nu au 

montat dispozitivul necesar;  
d) condițiile de evacuare a 

gazelor de ardere;  
e) caracteristicile şi cerințele 

privind asamblarea pentru 

arzătoarele cu aer insuflat şi 

corpurile de încălzire care vor fi 

dotate cu astfel de arzătoare care 

contribuie la conformarea cu 

cerințeleesențiale aplicabile 

aparatelor finite şi, după caz, cu 

lista combinațiilor recomandate 

de producător ? 

Pct.3 din 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     15 

2.     
3.     

20.  Instrucțiunile de utilizare şi 

întreținere pentru utilizator 

conțin toată informația necesară 

utilizării în siguranţă şi, în 

special, atrag atenție 

utilizatorului asupra oricăror 

restricții privind utilizarea ? 

Pct.4 din 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     15 

2.     
3.     

21.  Etichetele de avertisment de pe 

aparat şi de pe ambalajul acestuia 

indic clar tipul de gaz utilizat, 

presiunea de alimentare cu gaz şi 

orice restricții privind utilizarea, 

în special restricția conform 

căreia aparatul trebuie să fie 

instalat numai în zonele în care 

există suficientă ventilație ? 

Pct.5 din 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     15 

2.     
3.     

22.  Echipamentele destinate utilizării 

într-un aparat sunt proiectate şi 

Pct.6 alin.1 

din anexa nr.1 

1.     15 

2.     



fabricate astfel încît să 

corespundă în totalitate 

destinației cînd sînt încorporate, 

conform instrucțiunilor de 

instalare? 

la Anexa HG 

nr.1329/2016 
3.     

23.  Instrucțiunile de instalare, 

reglare, funcționare şi întreținere 

trebuie să fie furnizate împreună 

cu echipamentele ? 

Pct.6 alin.2 

din anexa nr.1 

la Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     15 

2.     
3.     

 II. Materialele 

24.  Materialele corespund scopului 

pentru care sînt utilizate şi sunt 

rezistente la acțiuneacondițiilor 

mecanice, chimice şi termice la 

care sînt supuse ? 

Pct.7 din 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     20 

2.     

3.     

25.  Proprietățile materialelor care pot 

influența siguranța aparatului 

sunt garantate de către 

producătorul sau furnizorul 

aparatului ? 

Pct.8 din 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     20 

2.     
3.     

 

III. Proiectarea şi fabricareaaparatelor consumatoare de combustibili gazoși 
 

Prevederi generale 

26.  Aparatele sunt fabricate astfel 

încît, în procesul de utilizare în 

mod normal, să nu apară nici o 

instabilitate, deformare, rupere 

sau uzură care ar putea diminua 

siguranța acestora ? 

Pct.9 din 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     20 

2.     
3.     

27.  Condensarea apărută la pornire 

şi/sau în timpul utilizării nu 

afectează siguranța aparatelor ? 
 

Pct.10 din 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     20 

2.     
3.     

28.  Aparatele sunt proiectate şi 

fabricate astfel încît riscul 

exploziei, în cazul unui incendiu 

de origine externă, este minim ? 

Pct.11 din 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     20 

2.     
3.     

29.  Aparatele sunt fabricate astfel 

încît în circuitul de gaze nu 

pătrunde apă şi aer fals ? 

Pct.12 din 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     20 

2.     
3.     

30.  În cazul unei fluctuații de energie 

auxiliară în limite normale, 

aparatele continuă să funcționeze 

în condiții de siguranţă ? 

Pct.13 din 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     20 

2.     
3.     

31.  Fluctuațiile anormale sau 

întreruperile în alimentarea cu 

energie auxiliară, precum şi 

restabilirea acestei alimentări nu 

conduc la sursă de pericol ? 

Pct.14 din 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     20 

2.     
3.     

32.  Aparatele sunt proiectate şi 

fabricate astfel încît riscurile de 

origine electrică sunt evitate ? 

Pct.15 din 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     20 

2.     
3.     

33.  Toate pârțile unui aparat aflate 

sub presiune sunt rezistente la 

sarcinile mecanice şi termice la 

care sînt supuse, pentru a evita 

orice deformare ce poate afecta 

siguranța aparatului ? 

Pct.16 din 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     20 

2.     
3.     



34.  Aparatele sunt proiectate şi 

fabricate astfel încît defectarea 

unui dispozitiv de siguranţă, de 

control sau de reglare nu 

constituie o sursă de pericol ? 

Pct.17 din 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     20 

2.     
3.     

35.  Dacă un aparat este dotat cu 

dispozitive de siguranţă şi 

control, funcţionarea 

dispozitivelor de siguranţă nu 

este influențată de funcţionarea 

dispozitivelor de control? 

Pct.18 din 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     20 

2.     
3.     

36.  Toate părțile aparatelor instalate 

şi reglate în faza de fabricație la 

care beneficiarul sau instalatorul 

nu are acces sunt protejate 

corespunzător? 

Pct.19 din 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     20 

2.     
3.     

37.  Dispozitivele de comutare şi de 

reglare sunt marcate clar, fiind 

însoțite de instrucțiunile 

corespunzătoare pentru a 

împiedica orice eroare de 

manevră? 

Pct.20 din 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     20 

2.     
3.     

 Degajarea gazelor nearse 

38.  Aparatele sunt fabricate astfel 

încît viteza de degajare a gazelor 

nu prezintă pericol ? 

Pct.21 din 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     15 

2.     
3.     

39.  Aparatele sunt fabricate astfel 

încît degajarea de gaze, în timpul 

aprinderii, reaprinderii şi după 

stingerea flăcării, sunt limitate, 

pentru a se evita acumularea 

periculoasă de gaze nearse în 

aparat ? 

Pct.22 din 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     15 

2.     
3.     

40.  Aparatele destinate utilizării în 

spatii şi în camere închise sunt 

dotate cu un dispozitiv special, 

pentru a evita acumulările 

periculoase de gaze nearse în 

astfel de locuri ? 

Pct.23 din 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     15 

2.     
3.     

 Aprinderea 

41.  Aparatele sunt fabricate astfel 

încît, fiind utilizate în mod 

normal:  
a) aprinderea şi reaprinderea este 

efectuată lin;  
b) este asigurată interaprinderea ? 

Pct.24 din 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     15 

2.     

3.     

 Arderea 

42.  Aparatele sunt fabricate astfel 

încît, fiind utilizate în mod 

normal, asigură stabilitatea 

flăcării, iar produsele de 

combustie nu conțin concentrații 

inadmisibile de substanțe nocive 

pentru sănătate? 

Pct.25 din 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     15 

2.     
3.     

43.  Aparatele sunt fabricate astfel 

încît, fiind utilizate în mod 

normal, nu produc degajări 

accidentale de produse de 

Pct.26 din 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     15 

2.     
3.     



combustie ? 

44.  Aparatele conectate la un coș 

pentru evacuarea produselor de 

combustie sunt fabricate astfel 

încît, în condiții de tiraj anormal, 

nu produc degajări de produse de 

combustie în cantități periculoase 

în camera în care este utilizat 

aparatul ? 

Pct.27 din 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     15 

2.     
3.     

45.  Aparatele de încălzire 

independentă, pentru uz casnic şi 

încălzitoarele instantanee de apă 

neracordate la un coș de evacuare 

a produselor de combustie nu 

produc în camera sau în spațiul 

de funcționare o concentrație de 

monoxid de carbon care ar putea 

prezenta un pericol pentru 

sănătatea persoanelor expuse, 

avîndu-se în vedere durata de 

aflare a lor în spațiul respectiv ? 

Pct.28 din 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     15 

2.     
3.     

 Utilizarea rațională a energiei.  

46.  Aparatele sunt fabricate astfel 

încît să asigure utilizarea 

rațională a energiei, 

corespunzător nivelului tehnic al 

acestora, luînd în considerare 

aspectele legate de siguranță ? 

Pct.29 din 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     15 

2.     
3.     

 Temperaturile.  

47.  Părțile unui aparat ce urmează a 

fi amplasate aproape de podele 

sau de alte suprafețe nu ating 

temperaturi care prezintă pericol 

pentru zona din preajmă ? 

Pct.30 din 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     15 

2.     
3.     

48.  Temperatura suprafeței 

butoanelor şi a manetelor 

aparatelor destinate manipulării 

nu prezintă pericol pentru 

utilizator ? 

Pct.31 din 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     15 

2.     
3.     

49.  Temperatura suprafețelor părților 

exterioare ale aparatelor de uz 

casnic, cu excepția suprafețelor 

sau părților care participă la 

transmiterea căldurii, nu prezintă 

în timpul funcționării un pericol 

pentru utilizator şi, în special, 

pentru copii, ţinînd cont de 

timpul reacției acestora ? 

Pct.32 din 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     15 

2.     
3.     

 Apa şi produsele alimentare folosite în scopuri sanitare 

50.  Materialele şi componentele 

folosite la fabricarea unui aparat, 

care ar putea să vină în contact 

cu alimentele sau cu apa folosită 

în scopuri sanitare nu afectează 

calitatea acestora ? 

Pct.33 din 

anexa nr.1 la 

Anexa HG 

nr.1329/2016 

1.     15 

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 – 6 
Grave 7– 14 
Foarte grave 15- 20 

 

VIII. Lista actelor normative relevante: 

Nr. 
d/o 

Indicativul Titlul 

1. Legea nr. 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a 

conformității 
2. HotărâreaGuvernului nr.1329 

13.12.2016 
cu privire la aprobarea Reglementării tehnice 

„Aparate consumatoare de combustibili gazoși” 

3. Hotărârea Guvernului nr.428 din 

15.07.2009 
cu privire la aprobarea Reglementării tehnice„Cerinţe 

de randament pentru cazanele noi de apă caldă cu 

combustie lichidă sau gazoasă” 
 

Întocmită la data de _________________________________ 

 

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului: 

___________________________                   __________________                _______________________ 
              (Nume, prenume)                                         (Semnătura)                              (Data aducerii la cunoștință) 

___________________________                   __________________                _______________________ 
                   (Nume, prenume)                                         (Semnătura)                              (Data aducerii la cunoștință) 

 


