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LISTĂ DE VERIFICARE 

nr.15 

cerințe cu privire la etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea apei, a rezervoarelor 

pentru apă caldă și a pachetelor de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv solar, a instalațiilor 

pentru încălzirea incintelor, a instalațiilor de încălzire cu funcție dublă, a pachetelor de instalație 

pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar și a pachetelor de instalație 

de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar 

 

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.      

mailto:info@apc.gov.md


2.      

3.      

 

V. Lista de întrebări: 

Nr. 
d/o 

Caracteristici Referința 

legală 
Conformitate Comentarii Punctaj 

 Da Nu N/c 

Cerințe cu privire la etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea apei, a rezervoarelor 

pentru apă caldă și a pachetelor de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv solar 

 Responsabilitățile furnizorilor și distribuitorilor 

1.  Furnizorul de instalații pentru 

încălzirea apei; rezervoare de apă 

caldă, dispozitive solare pachete 

de instalații pentru încălzirea 

apei și dispozitive solare se 

asigură că : 
a) este furnizată pentru fiecare 

aparat o etichetă tipărită care 

respectă formatul și conținutul 

informațiilor specificate; 
b) este furnizată o fișă a 

produsului; 
c) documentația tehnică este 

pusă, la cerere, la dispoziția 

APCSP şi a altor APC;  
d) toate reclamele includ o 

mențiune privind clasa de 

randament energetic; 
e) toate materialele tehnice 

promoționale includ o mențiune 

privind clasa de randament 

energetic; 
f) pentru fiecare model de aparat 

se pune la dispoziția 

distribuitorilor o etichetă 

electronică, în formatul și cu 

informațiile specificate; 
g) pentru fiecare model de aparat 

se pune la dispoziția 

distribuitorilor o fișă electronică 

a produsului ? 

Pct.5-12 

Anexa nr.10 

HG 

nr.1003/2014 
 

1.     8 

2.     

3.     

2.  Distribuitorul de instalații pentru 

încălzirea apei, rezervoare de apă 

Pct.13 -15 

Anexa nr.10 

1.     8 

2.     



caldă,  pachete de instalații 

pentru încălzirea apei și 

dispozitive solare se asigură pe 

baza etichetelor și fișelor puse la 

dispoziție de furnizori, că: 
a) la punctul de vînzare, fiecare 

instalație poartă eticheta pusă la 

dispoziție de furnizori pe partea 

exterioară frontală a aparatului, 

astfel încît să fie clar vizibilă; 
b) instalațiile oferite spre vînzare, 

închiriere sau cumpărare cu plata 

în rate, în cazul cărora nu se 

poate aștepta ca utilizatorul final 

să vadă produsul expus, sînt 

comercializate împreună cu 

informațiile puse la dispoziție de 

furnizori; 
c) toate reclamele includ o 

mențiune privind clasa de 

randament energetic; 
d) toate materialele tehnice 

promoționale includ o mențiune 

privind clasa de randament 

energetic;   
e) orice ofertă privind un anumit 

pachet include randamentul 

energetic ? 

HG 

nr.1003/2014 
3.     

 Clase de randament energetic 

3.  Valorile și clasele de pe etichetă 

sau din fișa produsului nu sunt 

mai avantajoase pentru furnizor 

decît valorile raportate în 

documentația tehnică ? 

Pct.1 din 

anexa 9 la 

Anexa nr.10 

HG 

nr.1003/2014 

1.     15 

2.     
3.     

 Etichetele 

4.  Etichetele instalațiilor pentru 

încălzirea apei convenționale,  

instalațiilor solare pentru 

încălzirea apei, instalațiilor cu 

pompă de căldură pentru 

încălzirea apei, instalațiilor 

convenționale pentru încălzirea 

apei, instalațiilor solare pentru 

încălzirea apei, instalațiilor cu 

pompă de căldură pentru 

încălzirea apei, rezervoarele de 

apă caldă, pachetele de instalație 

pentru încălzirea apei și 

dispozitiv solar din clasele de 

randament energetic aferent 

încălzirii apei corespund 

modelului aprobat și conțin 

informațiile specificate ?  

Pct.1 

subpct.1.1.1-

1.1.3; 1.2.1-

1.2.3; 
Pct.2 
subpct. 2.1-

2.2;  
Pct.3  din 

anexa 3 la 

Anexa nr.10 

HG 

nr.1003/2014 

1.     15 

2.     
3.     

 Fișa produsului 

5.  Informațiile din Fișa de produs 

sînt furnizate în ordinea indicată, 

Pct.1-4 din 

anexa 4 la 

1.     15 

2.     



specifică pentru fiecare Model de 

aparat și figurează în broșura 

produsului sau în alte documente 

furnizate împreună cu produsul ? 

Anexa nr.10 

HG 

nr.1003/2014 

3.     

 Documentația tehnică 

6.  Documentația tehnică aferentă  

Instalațiilor pentru încălzirea 

apei; Rezervoarelor de apă caldă; 

Dispozitivelor solare; 
Pachetelor de instalație pentru 

încălzirea apei și dispozitiv solar 
cuprinde toată informația 

enumerată în Reglementarea 

tehnică ? 

Pct.1-4 din 

anexa 5 la 

Anexa nr.10 

HG 

nr.1003/2014 

1.     20 

2.     

3.     

Informații care trebuie furnizate în cazul în care nu se poate aștepta ca utilizatorii finali să vadă 

produsul expus, exceptând pe internet 

7.  Informațiile aferente Instalațiilor 

pentru încălzirea apei; 

Rezervoarelor de apă caldă;  
Pachetelor de instalație pentru 

încălzirea apei, Dispozitivelor 

solare sînt prezentate în ordinea 

stabilită în Reglementarea 

tehnică ? 

Pct.1-3 din 

anexa 6 la 

Anexa nr.10 

HG 

nr.1003/2014 

1.     15 

2.     
3.     

1.     

2.     
3.     

8.  Mărimea și tipul caracterelor 

utilizate pentru tipărirea sau 

afișarea informațiilor sunt 

lizibile? 

Pct.1 

subpct.1.3; 

Pct.2 

subpct.2.2; 

Pct.3 

subpct.3.2 din 

anexa 6 la 

Anexa nr.10 

HG 

nr.1003/2014 

1.     10 

2.     
3.     

Informații care trebuie furnizate în cazul vînzării, închirierii  
sau cumpărării cu plata în rate pe internet 

9.  Sunt respectate și asigurate 

cerințele față de afișarea 

Etichetei lângă prețul produsului 

sau al pachetului, dimensiunea, 

vizibilitatea, lizibilitatea și  

proporționalitatea etichetei? 
Dacă se folosește afișajul 

imbricat, eticheta apare prima 

oară cînd se face clic cu mouse-

ul pe imagine, cînd se trece pe 

deasupra ei cu mouse-ul sau cînd 

este atinsă pe ecranul tactil? 

Pct.2 Anexa 

10 la Anexa 

nr.10 HG 

nr.1003/2014 

1.     15 

2.     
3.     

10.  Imaginea folosită pentru 

accesarea etichetei în cazul 

afișajului imbricat corespunde 

cerințelor  și are una dintre 

următoarele două forme ? 

 

Pct.3 Anexa 

10 la Anexa 

nr.10 HG 

nr.1003/2014 

1.     15 

2.     
3.     

11.  În cazul afișajului imbricat, 

secvența de afișare a etichetei 

Pct.4 Anexa 

10 la Anexa 

1.     15 

2.     



corespunde cerințelor prescrise: 
a) imaginea figurează pe 

mecanismul de afișare lîngă 

prețul produsului sau al 

pachetului; 
b) imaginea duce la etichetă; 
c) eticheta se afișează după ce se 

face un clic cu mouse-ul pe 

imagine, se trece pe deasupra ei 

cu mouse-ul sau este atinsă pe 

ecranul tactil; 
d) eticheta se afișează ca pop-up, 

ca filă nouă, ca pagină nouă sau 

ca ecran insert; 
e) pentru mărirea etichetei pe 

ecranele tactile, se aplică 

convențiile dispozitivului în ceea 

ce privește mărirea tactilă; 
f) afișarea etichetei ia sfîrșit prin 

intermediul unei opțiuni de 

închidere sau al altui mecanism 

standard de închidere; 
g) textul alternativ pentru 

prezentarea grafică, care se 

afișează atunci cînd eticheta nu 

poate fi redată, este clasa de 

eficiență energetică a produsului 

sau a pachetului, cu caractere de 

dimensiuni echivalente cu cele 

ale prețului ? 

nr.10 HG 

nr.1003/2014 
3.     

     

12.  Sunt respectate și asigurate 

cerințele față de afișarea Fișei pe 

mecanismul de afișare lîngă 

prețul produsului sau al 

pachetului, dimensiunea, 

vizibilitatea și lizibilitatea fișei 

produsului? 
Dacă se utilizează afișajul 

imbricat, fișa produsului apare 

prima oară cînd se face clic cu 

mouse-ul pe link, cînd se trece pe 

deasupra lui cu mouse-ul sau 

cînd este atins pe ecranul tactil? 

Pct.5 Anexa 

10 la Anexa 

nr.10 HG 

nr.1003/2014 

1.     15 

2.     
3.     

Cerințe cu privire la etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea incintelor, a 

instalațiilor de încălzire cu funcție dublă, a pachetelor de instalație pentru încălzirea incintelor, 

regulator de temperatură și dispozitiv solar și a pachetelor de instalație de încălzire cu funcție dublă, 

regulator de temperatură și dispozitiv solar 

 Responsabilitățile furnizorilor și distribuitorilor 

13.  Furnizorii de instalații pentru 

încălzirea incintelor; instalații de 

Pct.5-14  

Anexa nr.11 

1.     8 

2.     



încălzire cu funcție dublă;  

regulatoare de temperatură, 

dispozitive solare; pachete de 

instalație pentru încălzirea 

incintelor; regulator de 

temperatură și dispozitiv solar; 

pachete de instalație de încălzire 

cu funcție dublă; regulator de 

temperatură și dispozitiv solar se 

asigură că: 
a) pentru fiecare aparat, se 

furnizează o etichetă tipărită care 

respectă formatul și conținutul 

informațiilor prevăzute; 
b) pentru fiecare aparat se 

furnizează o fișă a produsului; 
c) documentația tehnică, este 

pusă, la cerere, la dispoziția 

APCSP şi a APC; 
d) toate reclamele includ o 

mențiune privind clasa de 

randament energetic; 
e) toate materialele tehnice 

promoționale includ o mențiune 

privind clasa de randament 

energetic; 
f) pentru fiecare model de aparat 

se pune la dispoziția 

distribuitorilor o etichetă 

electronică; 
g) pentru fiecare model de aparat 

se pune la dispoziția 

distribuitorilor o fișă electronică 

a produsului? 

HG 

nr.1003/2014 
3.     

14.  Distribuitorii de instalații pentru 

încălzirea incintelor; instalații de 

încălzire cu funcție dublă; 

Pct.15-18  

Anexa nr.11 

HG 

1.     8 

2.     
3.     



pachete de instalație pentru 

încălzirea incintelor; regulator de 

temperatură și dispozitiv solar; 

pachete de instalație de încălzire 

cu funcție dublă; regulator de 

temperatură și dispozitiv solar se 

asigură, pe baza etichetei și a 

fișelor puse la dispoziție de 

furnizori, că: 
a) la punctul de vînzare, fiecare 

aparat poartă eticheta pusă la 

dispoziție de furnizori pe partea 

exterioară frontală a aparatului, 

astfel încît să fie clar vizibilă; 
b) aparatele oferite spre vînzare, 

închiriere sau cumpărare cu plata 

în rate, în cazul cărora nu se 

poate aștepta ca utilizatorul final 

să vadă produsul expus, sînt 

comercializate împreună cu 

informațiile puse la dispoziție de 

furnizori; 
c) toate reclamele includ o 

mențiune privind clasa de 

randament energetic; 
d) toate materialele tehnice 

promoționale includ o mențiune 

privind clasa de randament 

energetic,  
e) orice ofertă referitoare la un 

anumit pachet include 

randamentul energetic și clasa de 

randament energetic ? 

nr.1003/2014     

 Clase de randament energetic 

15.  Valorile și clasele de pe etichetă 

sau din fișa produsului nu sînt 

mai avantajoase pentru furnizor 

decît valorile raportate în 

documentația tehnică ? 

Pct.1 din 

anexa 8 la  

Anexa nr.11 

HG 

nr.1003/2014 

1.     15 

2.     
3.     

 Etichetele 

16.  Etichetele pentru instalațiile cu 

cazan pentru încălzirea 

incintelor;  instalațiile cu 

cogenerare pentru încălzirea 

incintelor;  instalațiile cu pompă 

de căldură pentru încălzirea 

incintelor;  pompele de căldură, 

cît și modelele cu funcție dublă;  

pachetele de instalație pentru 

încălzirea incintelor; pachetele de 

instalație de încălzire cu funcție 

dublă, regulator de temperatură și 

dispozitiv solar încadrate în 

clasele de randament energetic 

sezonier aferent încălzirii 

incintelor corespund modelului 

aprobat și conțin informațiile 

specificate ? 

Pct.1 

subpct.1.1.1-

1.1.4;  1.2.1-

1.2.4;  
Pct.2 

subpct.2.1.1 -

2.1.2;2.2.1-

2.2.2; 
Pct.3-4 
din anexa 3 la  

Anexa nr.11 

HG 

nr.1003/2014 

1.     20 

2.     
3.     



Fișa produsului 

17.  Informațiile din Fișa de produs 
sînt furnizate în ordinea indicată, 

specifică pentru fiecare Model de 

aparat și figurează în broșura 

produsului sau în alte documente 

furnizate împreună cu produsul ? 

Pct.1-6 din 

anexa 4 la  

Anexa nr.11 

HG 

nr.1003/2014 

1.     20 

2.     

3.     

Documentația tehnică 

18.  Documentația tehnică aferentă 
instalațiilor pentru încălzirea 

incintelor; regulatoarelor de 

temperatură; dispozitivelor 

solare; pachetelor de instalație 

pentru încălzirea incintelor, 

regulatoarelor de temperatură și 

dispozitivelor solare, precum și 

cu funcție dublăcuprinde toată 

informația enumerată în 

Reglementarea tehnică ? 

Pct.1-6 din 

anexa 5 la  

Anexa nr.11 

HG 

nr.1003/2014 

1.     20 

2.     
3.     

Informații care trebuie furnizate în cazul în care nu se poate aștepta  
ca utilizatorii finali să vadă produsul expus, exceptând pe internet 

19.  Informațiile aferente instalațiilor 

pentru încălzirea incintelor; 

regulatoarelor de temperatură; 

dispozitivelor solare; pachetelor 

de instalație pentru încălzirea 

incintelor, regulatoarelor de 

temperatură și dispozitivelor 

solare, precum și cu funcție 

dublă sînt prezentate în ordinea 

stabilită în Reglementarea 

tehnică ? 

Pct.1-4 din 

anexa 6 la  

Anexa nr.11 

HG 

nr.1003/2014 

1.     15 

2.     
3.     

20.  Mărimea și tipul caracterelor 

utilizate pentru tipărirea sau 

prezentarea informațiilor sunt 

lizibile? 

Pct.1 

subpct.1.2; 

Pct.2 

subpct.2.2; 

Pct.3 subpct. 

3.2. 
Pct.4 

subpct.4.2 din 

anexa 6 la  

Anexa nr.11 

HG 

nr.1003/2014 

1.     10 

2.     
3.     

Informații care trebuie furnizate în cazul vînzării, închirierii sau cumpărării cu plata în rate pe 

internet 

21.  Sunt respectate și asigurate 

cerințele față de afișarea 

Etichetei lângă prețul produsului 

sau al pachetului, dimensiunea, 

vizibilitatea, lizibilitatea și  

proporționalitatea etichetei? 
Dacă se folosește afișajul 

imbricat, eticheta apare prima 

oară cînd se face clic cu mouse-

ul pe imagine, cînd se trece pe 

deasupra ei cu mouse-ul sau cînd 

este atinsă pe ecranul tactil? 

Pct.2 din 

anexa 9 la  

Anexa nr.11 

HG 

nr.1003/2014 

1.     15 

2.     
3.     



22.  Imaginea folosită pentru 

accesarea etichetei în cazul 

afișajului imbricat corespunde 

cerințelor  și are una dintre 

următoarele două forme ? 

 

Pct.3 din 

anexa 9 la  

Anexa nr.11 

HG 

nr.1003/2014 

1.     15 

2. 
3. 

    

     

23.  În cazul afișajului imbricat, 

secvența de afișare a etichetei 

corespunde cerințelor prescrise: 
a) imaginea figurează pe 

mecanismul de afișare lîngă 

prețul produsului sau al 

pachetului; 
b) imaginea duce la etichetă; 
c) eticheta se afișează după ce se 

face un clic cu mouse-ul pe 

imagine, se trece pe deasupra ei 

cu mouse-ul sau este atinsă pe 

ecranul tactil; 
d) eticheta se afișează ca pop-up, 

ca filă nouă, ca pagină nouă sau 

ca ecran insert; 
e) pentru mărirea etichetei pe 

ecranele tactile, se aplică 

convențiile dispozitivului în ceea 

ce privește mărirea tactilă; 
f) afișarea etichetei ia sfîrșit prin 

intermediul unei opțiuni de 

închidere sau al altui mecanism 

standard de închidere; 
g) textul alternativ pentru 

prezentarea grafică, care se 

afișează atunci cînd eticheta nu 

poate fi redată, este clasa de 

eficiență energetică a produsului 

sau a pachetului, cu caractere de 

dimensiuni echivalente cu cele 

ale prețului ? 

Pct.4 din 

anexa 9 la  

Anexa nr.11 

HG 

nr.1003/2014 

1.     15 

2.     

3.     

24.  Sunt respectate și asigurate 

cerințele față de afișarea Fișei  
pe mecanismul de afișare lîngă 

prețul produsului sau al 

pachetului, dimensiunea, 

vizibilitatea și lizibilitatea fișei 

produsului? 
Dacă se utilizează afișajul 

imbricat, fișa produsului apare 

prima oară cînd se face clic cu 

mouse-ul pe link, cînd se trece pe 

deasupra lui cu mouse-ul sau 

cînd este atins pe ecranul tactil? 

Pct.5 din 

anexa 9 la  

Anexa nr.11 

HG 

nr.1003/2014 

1.     15 

2.     
3.     

 

 

 

VI. Punctajul pentru evaluarea riscului 
Încălcări Numărul de 

întrebări 

conform 

Numărul de 

încălcări 

constatate în 

Gradul de 

conformare 

conform 

Ponderea 

valorică 

totală 

Ponderea 

valorică a 

încălcărilor 

Gradul de 

conformare 

conform 



clasificării 

încălcărilor 

(toate 

întrebările 

aplicate) 

cadrul 

controlului 

(toate 

întrebările 

neconforme) 

numărului de 

încălcări % 

(1-(col 3/col 2) 

x100%) 

conform 

clasificării 

încălcărilor 

(suma 

punctajului 

tuturor 

întrebărilor 

aplicate) 

constatate în 

cadrul 

controlului 

(suma 

punctajului 

întrebărilor 

neconforme) 

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. Hotărârea Guvernului nr.1003 din 

10.12.2014 
pentru aprobarea Regulamentelor privind cerinţele de 

etichetare energetică a unor produse cu impact 

energetic (Anexele 10-11) 
 

Întocmită la data de _________________________________ 

 

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului: 

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

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

 


