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LISTA DE VERIFICARE 

nr. 2 

mijloace de măsurare și măsurărileîn domeniile de interes public 

 

I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează 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 riscurilor:
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 

    

Mijloace de măsurare, 

și produse 

preambalate 

    

 

IV. Lista de întrebări 

N/o Caracteristici Referința 

legală 
Conformitate Comentarii Punctaj 

Da Nu N/c 

1.  Se respectă condițiile de umiditate (cu 

sau fără condensare) la darea în 

folosință a mijlocului de măsurare?  

Pct. 26 HG 

nr. 

408/2015 

    15 

2.   Se respectă cerințele prescrise de 

producător pentru mijlocul de 

măsurare dat în folosință? 

Pct. 49 HG 

nr. 

408/2015 

    15 

                                                           
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. 

mailto:info@apc.gov.md


3.  Se respectă pentru mijlocul de 

măsurare condițiile de depozitare sau 

de transport în conformitate cu 

cerințele esențiale? 

Secțiunea 3 

HG nr. 

267/2014 

    15 

4.  Se respectă cerințele prescrise de 

producător pentru mijlocul de 

măsurare la introducerea pe piață 

și/sau punerea în funcțiune? 

Pct. 30 HG 

nr. 

408/2015 

    20 

5.  Mijlocul de măsurare este însoțit de 

declarația de conformitate, marcajul 

CE și marcajul metrologic 

suplimentar? 

Pct. 32 HG 

nr. 

408/2015  

    20 

6.  Mijlocul de măsurare deține informații 

privind denumirea, denumirea 

comercială înregistrată și marca lor 

comercială înregistrată de producător, 

importator (după caz), adresa poștală 

la care pot fi contactați, sau dacă acest 

lucru nu este posibil într-un document 

care însoțește mijlocul de măsurare și 

pe ambalaj? 

Pct. 37 și 47 

HG nr. 

408/2015;  
secțiunea 3 

HG nr. 

267/2014 

    17 

7.  Mijlocul de măsurare este însoțit de 

instrucțiuni și informații în limba de 

stat? 

Pct. 48 HG 

nr. 

408/2015 

    20 

8.  Se respectă cerințele prescrise cu 

privire la aplicarea marcajul CE? 
Pct. 79 HG 

nr. 

408/2015; 

capitolul IV 

HG nr. 

267/2014 

    18 

9.  Marcajul CE și marcajul metrologic 

suplimentar se aplică în mod vizibil, 

lizibil și indelebil pe mijlocul de 

măsurare sau pe plăcuța cu date a 

acestuia. Marcajele se aplică pe 

documentele de însoţire sau pe 

ambalaj? 

Pct. 85 HG 

nr. 

408/2015; 

capitolul IV 

HG nr. 

267/2014 

    18 

10.  Se respectă cerințele cu privire la 

aplicarea marcajului metrologic 

suplimentar ?  

Pct. 89 HG 

nr. 

408/2015; 

capitolul IV 

HG nr. 

267/2014 

    20 

11.  Există notificarea pentru domeniul de 

interes public de activitate pretins 

(montarea, repararea, punerea în 

funcțiune)? 

Art. 15 și 16  

Legea nr. 19 

/2016 

    5 

12. Există proceduri de măsurare legală în 

cadrul măsurărilor din domeniile de 

interes public? 

Art. 12 

Legea nr. 

19/2016 

    5 

13. Există certificat de desemnare și/sau 

certificat de acreditare pentru 

persoanele fizice sau juridice ce au în 

activitate măsurări din domeniile de 

interes public? 

Art. 12 

Legea nr. 

19/2016; 

Legea nr. 

235/2011  

    5 

14. Mijlocul de măsurare legală deține 

(după caz): 
- marcaj de verificare metrologică; 

Art. 12 și 13 

Legea nr. 

19/2016 

    5 



- marcaj aprobării de model; 
- certificat de aprobare de model; 

- certificat de conformitate CE; 
- buletin de verificare metrologică; 
- certificat de etalonare? 

 

V. 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       
 

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor: 
Clasificarea încălcărilor Punctajul 

Minore 1 – 5 
Grave 6 – 10 
Foarte grave 11 - 20 

 

VII. Lista actelor normative relevante: 

Nr. 
d/o. 

Indicativul Titlul 

1. Legea nr. 19 din 04.03.2016 Metrologiei 
2. Hotărîrea Guvernului nr. 408 din 

16.06.2015 
Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la 

dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare 
3. Hotărîrea Guvernului nr. 267din 

08.04.2014 
Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele de 

cîntărit neautomate 
4. Legea nr. 235 din 01.12.2011 Privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității 

 

Întocmită la data de _________________________________ 

 

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului: 

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

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

 


