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LISTA DE VERIFICARE 

nr. 3 

produse preambalate și sticle ca recipiente de măsură 

 

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 

Nr.

d/o 
Caracteristici Referința  

legală 
Conformitate Comentarii Punctajul 

Da Nu N/c 

1.  Preambalatele care corespund  

cerinţelor esențiale, înainte de a fi 

plasate pe piaţă, se marchează de 

către ambalator cu marcajul „e”? 

Pct. 9 HG nr. 

907/2014 
    20 

2.  Preambalatele, poartă o indicaţie a 

masei sau a volumului produsului, 

denumită „masă nominală” sau 

„volum nominal”? 

Pct. 10 HG nr. 

907/2014 
    20 

3.  Pe preambalatele ce conţin 

aerosoli este  indicată capacitatea 

Pct. 13 HG nr. 

907/2014 
    18 

                                                           
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


totală nominală a recipientului? 

4.  Erorile maxime negative tolerate, 

în funcţie de cantitatea nominală 

(în grame sau mililitri) a unui 

preambalat nu depășesc limitele 

erorilor negative tolerate ? 

Tabelul 1 

Anexa nr.1 din 

Anexă la HG 

nr. 907/2014, 

    20 

5.  Valoarea diviziunii de verificare a 

ACFN la măsurarea masei reale a 

preambalatelor este stabilită în 

funcţie de cantitatea nominală a 

preambalatului ce se măsoară, 

conform criteriilor specificate? 

Pct. 32 PML 

14-01:2016 
    20 

6.  Verificările, cu privire la masa 

netă a produselor preambalate, în 

procesul producerii sunt efectuate 

în conformitate cu procedurile de 

măsurare legale? 

Art. 12 legea 

19/2016;  
pct. 14 și 

Anexa 1 HG 

nr.907/2014 

    18 

7.  Existănotificarea pentru domeniul 

de preambalarea produselor, 

producerea și /sau importul 

sticlelor utilizate ca recipiente de 

măsură? 

Art. 15 și 16 al 

Legii nr. 

19/2016 

    18 

8.  Sticlele utilizate ca recipiente de 

măsură care întrunesc cerinţele 

stabilite, înainte de a fi introduse 

pe piaţă, sînt marcate cu semnul 

„з” (epsilon inversat) de către 

producător? 

Art. 14 Legea  
nr. 19 /2016; 
HG nr. 

881/2014 

    20 

9. Corespunde lotul eșantionat și 

controlat, de produs preambalat, 

cu cerințele documentelor 

legislative și normative în 

viguoare? 

PML 14-

01:2016; 
Legeanr. 

19/2016 
HG 907 

    20 

 

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. 907 din 

04.11.2014 
 

Pentru aprobarea Regulamentului general de metrologie 

legală, referitor la preambalarea, în funcție de masă sau 

volum a anumitor preambalate 

3. Hotărîrea Guvernului nr. 881 din 

21.10.2014 
Cu privire la aprobarea Regulamentului Regulamentul 

general de metrologie legală de stabilire a cerințelor privind 

sticlele utilizate ca recipiente de măsurare  
4. PML 14-01:2016 

 
Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii  nr. 233 din 

19.12.2016 „Cu privire la aprobarea procedurii de măsurare 

legală PML 14-01:2016 „Procedură de măsurare legală. 

Verificări prin măsurare şi analiză  statistică a loturilor de 

preambalate” 

 
Întocmită la data de _________________________________ 

 

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului: 

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

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

 

 


