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LISTA DE VERIFICARE 

nr. 4 

a biocombustibilului solid 

 

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

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

II. Persoana și obiectul supus controlului:  

Denumirea persoanei  ____________________________________________________________________ 

Sediul juridic, cod fiscal __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia  _____________ 

______________________________________________________________________________________ 

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) ___________________________________ 

Sediul unității structurale/funcționale ________________________________________________________ 

Alte date caracteristice ale unității (după caz) __________________________________________________ 

 

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

Criteriul
1
 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 

vînzări (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 de întrebări 

N/o Caracteristici Referința legală Conformitate Comentarii Punctaj 
Da Nu N/c 

1.  Este clasificat corect  

biocombustibilul solid conform 

originii şi sursei de obținere 

grupe în funcție de originea 

biocombustibilului sînt: 
- biomasa lemnoasă; 
- biomasa erbacee; 
- biomasa din fructe; 
- amestecurile şi 

combinațiile? 

Pct. 8 și tabelul 1 

din Anexa  HG 

nr. 1070/2013 

    10 
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2.  Denumirea şi forma de 

comercializare corespunde 

formelor de bază de 

comercializare a 

biocombustibilului solid?  

Pct. 9 și tabelul 2 

din Anexa  HG 

nr. 1070/2013 

    10 

3.  Este depozitat biocombustibilul 

solid în încăperi curate, uscate, 

bine ventilate, întunecoase, ferite 

de razele solare şi dotate cu 

utilajul şi instalațiile necesare 

pentru asigurarea condițiilor de 

păstrare? 

Pct. 14 din Anexa  

HG nr. 

1070/2013  

    20 

4.  Este indicat pe etichetă sau în 

informația de însoțire a 

produsului următoarelor 

informații obligatorii:  
- denumirea agentului 

economic, adresa juridică, datele 

de contact? 
- originea produsului? 
- forma de comercializare? 
- data fabricării pe etichetă în 

formatul: ziua, luna, anul? 
- termenul de valabilitate în 

formatul luni de la data 

fabricării? 
- dimensiunea? 
- umiditatea, M (w-% obținut)? 
- cenușa, A (w-% bază uscată)? 

-  puterea calorică netă 

obținută, Q (MJ/kg primit) sau 

densitatea energetică, E (kWh/m
3
 

în vrac) ? 
- densitatea în vrac (BD) 

obținută (kg/m
3 
în vrac)? 

- durabilitatea mecanică, DU (w-

% în vrac)? 

Pct. 16 lit. b) și 

tabelul 3 din 

Anexa HG nr. 

1070/2013   

    10 

5.  Alte informații normativ 

informative: 
- aditivii (w-% bază uscată)? 
- tipul şi cantitatea de aditiv? 
- compoziția chimica: Azot, N 

(w-% bază uscată)? 
- сlor, Cl (w-% bază uscată)? 

 -sulf, S (w-% din substanța 

uscată)? 
- caracteristicele cenușii după 

ardere (°C)? 

Pct. 16 lit. b) și 

tabelul 3 din 

Anexa HG nr. 

1070/2013   

    10 

6.  Se prezintă prin text şi/sau 

marcare pe ambalaj şi/sau 

eticheta produsului instrucțiunea 

de utilizare a biocombustibilului 

solid? 

Pct. 16 lit. c) și 

tabelul 3 Anexa 

HG nr. 

1070/2013   

    10 

7.  Se prezintă prin text şi/sau 

marcare pe ambalaj şi/sau 

eticheta produsului informația 

privind condițiile de păstrare a 

biocombustibilului solid? 

Pct. 16 lit. d) din 

Anexa HG nr. 

1070/2013   

    10 

8.  Produsul este însoțit de raportul 

de încercări emis de un laborator 

Pct. 21 din Anexa  

HG nr. 
    10 



de încercări acreditat sau de un 

raport de încercări corespunzător 

ce însoțește marfa de import? 

1070/2013   

9.  Biocombustibilul solid în 

dependență de denumire şi forma 

de comercializare 

corespundecaracteristicilor tehnice 

şi proprietăților stabilite pentru: 

- brichete?  

Tabelul 1 la 

Anexa HG nr. 

1070/2013   

    15 

10.  - peleţi? Tabelul 2 la 

Anexa HG nr. 

1070/2013   

    15 

11.  - așchiile de lemn? Tabelul 3 la 

Anexa HG nr. 

1070/2013   

    15 

12.  - combustibilului mixt?  Tabelul 4 la 

Anexa HG nr. 

1070/2013   

    15 

13.  - buștenii de lemn, lemnele de 

foc?  
Tabelul 5 la 

Anexa HG nr. 

1070/2013   

    15 

14.  - rumeguș?  Tabelul 6 la 

Anexa HG nr. 

1070/2013   

    15 

15.  - talaș?  Tabelul 7 la 

Anexa HG nr. 

1070/2013   

    15 

16.  - scoarță?  Tabelul 8 la 

Anexa HG nr. 

1070/2013   

    15 

17.  - baloturile din paie şi iarbă 

energetică? 
Tabelul 9 la 

Anexa HG nr. 

1070/2013   

    15 

18.  - cerealele energetice? 

 
Tabelul 10 la 

Anexa HG nr. 

1070/2013   

    15 

19.  - reziduurile de măsline? Tabelul 11 la 

Anexa HG nr. 

1070/2013   

    15 

20.  - sîmburii sau miezuri de 

fructe? 

 

Tabelul 12 la 

Anexa HG nr. 

1070/2013   

    15 

 
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. Hotărîrea Guvernului nr.1070 din 

27.12.2013 
Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

biocombustibilul solid 
 

Întocmită la data de _________________________________ 

 

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului: 

___________________________                   __________________                ________________________ 

(Nume, prenume)                                         (Semnătura)                              (Data aducerii la cunoștință) 

___________________________                   __________________                ________________________ 

(Nume, prenume)                                         (Semnătura)                              (Data aducerii la cunoștință) 

 

 


