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LISTĂ DE VERIFICARE 

nr. 8 

cerințe privind introducerea și punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice 

destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune 

 

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 
    

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 

unități în 

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.  

 

Echipamentul electric poartă tipul, 

lotul sau numărul de serie, sau alt 

element care permite identificarea 

lor sau informația respectivă este 

prevăzută pe ambalaj sau într-un 

document care însoțește produsele 

respective? 

Pct.13 

Anexa HG 

nr.745/2015 

1.     10 

2.     
3.     

2.  Produsul este însoțit de 

instrucțiuni şi informații în limba 

de stat privind modul de utilizare, 

securitatea consumatorilor şi altor 

utilizatori finali? 

Pct. 15, 25 

și 32 Anexa 

HG 

nr.745/2015 

1.     8 

2.     
3.     

3.  Este aplicat corect marcajul CE 

sau marcajul de conformitate SM 

pe fiecare produs? 

Pct. 9 și 50 

Anexa HG 

nr.745/2015 

1.     10 

2.     
3.     

4.  Marcajul CE sau  marcajul de 

conformitate SM este 

lizibil/vizibil/durabil? 

Pct. 49 

Anexa HG 

nr.745/2015 

1.     10 

2.     
3.     

5.  Marcajul CE sau  marcajul de 

conformitate SM respectă 

forma/dimensiunile prevăzute de 

lege? 

Anexa nr.5 

Legea nr. 

235/2011 

1.     10 

2.     
3.     

6.  Exista aplicate marcaje 

suplimentare de conformitate care 

pot induce confuzii? 

Art.23
1 

alin.(6) 

Legea nr. 

235/2011 

1.     15 

2.     
3.     

 Producătorul (reprezentantul autorizat) 

7.  Producătorul a emis declarația de 

conformitate? 
Pct. 9 

Anexa HG 

nr.745/2015 

1.     15 

2.     
3.     

8.  Declarația de conformitate este 

completa? 
Pct. 45 și 

Anexa nr 3 

la Anexa 

HG 

nr.745/2015 

1.     15 

2.     
3.     

9.  

Declarația de conformitate este 

redactata/tradusa in limba de stat? 
Pct. 45 

Anexa HG 

nr.745/2015 

1.     15 

2.     
3.     

10.  Producătorul a ales corect 

procedura de evaluare a 

conformității produsului? 

Pct. 8 și 

Anexa nr.2 

la Anexa 

HG 

nr.745/2015 

1.     15 

2.     
3.     

11.  Producătorul a întocmit si deține 

documentația tehnica a 

produsului? 

Pct. 8 și 

Anexa nr.2 

la Anexa 

HG 

nr.745/2015 

1.     15 

2.     
3.     

12.  Documentația tehnica a produsului 

este completa? 
Pct. 8 și 

Anexa nr.2 

la Anexa 

HG 

nr.745/2015 

1.     15 

2.     
3.     

13.  Producătorul a întocmit Anexa nr.2 1.     15 



corespunzător documentația 

tehnică care cuprinde:  
a) o descriere generală a 

echipamentelor electrice;  
b) desenele de proiectare și de 

fabricare, precum și schemele 

componentelor, subansamblelor, 

circuitelor etc.;  
c) descrieri și explicații necesare 

pentru înțelegerea acelor desene, 

precum și scheme și a funcționării 

echipamentelor electrice;  
d) o listă a standardelor 

armonizate aplicate, integral sau 

parțial;  
e) rezultatele calculelor de 

proiectare realizate şi ale 

examinărilor efectuate;  
f) rapoartele de încercări emise 

de laboratoare de încercări 

acreditate. 

HG 

nr.745/2015 
2.     
3.     

14.  Documentația tehnică de fabricație 

sta la dispoziția autorităților 

competente 10 ani de la data 

fabricației ultimului exemplar de 

produs? 

Pct. 10 

Anexa HG 

nr.745/2015 

1.     10 

2.     
3.     

15.  
 

Reprezentantul autorizat menține 

declarația de conformitate şi 

documentația tehnică pe o 

perioadă de 10 ani după 

introducerea pe piață a 

echipamentelor electrice şi poate fi 

pusă dispoziția autorităților 

competente, la solicitarea 

acestora? 

Pct. 20 lit. 

a) Anexa 

HG 

nr.745/2015 

1.     10 

2.     
3.     

16.  Este indicat pe produs sau dacă 

acest lucru nu este posibil, pe 

ambalaj sau într-un document care 

însoțește produsul respectiv 

denumirea, denumirea comercială 

înregistrată sau marca 

producătorului înregistrată și 

adresa la care pot fi contactat, în 

limba de stat?  

Pct.14 

Anexa HG 
nr.745/2015 

1.     10 

2.     
3.     

17.  Producătorul deține registrul de 

reclamații și rechemări ale unor 

echipamente electrice 

neconforme? 

Pct.12 

Anexa HG 
nr.745/2015 

1.     10 

2.     
3.     

 Importatorul 

18.  Este garantat de importator că, 

producătorul a îndeplinit 

următoarele: 
a) procedura corespunzătoare de 

evaluare a conformității a fost 

îndeplinită; 
 b) a fost întocmită documentația 

tehnică; 
c) echipamentele electrice poartă 

marcajul CE; şi 
d) produsul este însoțit de 

Pct. 22 

Anexa HG 

nr.745/2015 

1.     15 

2.     
3.     



documentele necesare şi este 

indicat lotul sau numărul de serie, 

sau alt element care permite 

identificarea echipamentului? 

19.  A indicat importatorul pe produs 

sau dacă acest lucru nu este 

posibil, pe ambalaj sau într-un 

document care însoțește produsul 

respectiv denumirea, denumirea 

comercială înregistrată sau marca 

producătorului înregistrată și 

adresa la care pot fi contactat, în 

limba de stat?  

Pct. 24 

Anexa HG 

nr.745/2015 

1.     10 

2.     
3.     

20.  S-a asigurat importatorul că, 

produsul este însoțit de instrucțiuni 

şi informații în limba de stat 

privind modul de utilizare, 

securitatea consumatorilor şi altor 

utilizatori finali? 

Pct. 25 

Anexa HG 

nr.745/2015 

1.     10 

2.     
3.     

21.  S-a asigurat importatorul că, 

condițiile de depozitare sau 

transport al echipamentelor 

electrice nu periclitează 

conformitatea lor cu cerințele 

esențiale de securitate?  

Pct. 26 

Anexa HG 

nr.745/2015 

1.     15 

2.     
3.     

22.  Păstrează importatorii o copie a 

declarației de conformitate pe o 

perioadă de 10 ani după 

introducerea pe piață a 

echipamentelor electrice?  

Pct. 29 

Anexa HG 

nr.745/2015 

1.     10 

2.     
3.     

23.  S-a asigurat importatorul că, 

documentația tehnică de fabricație 

sta la dispoziția autorităților 

competente 10 ani după 

introducerea pe piață a 

echipamentelor electrice? 

Pct. 29 

Anexa HG 

nr.745/2015 

1.     10 

2.     
3.     

 Distribuitorul  

24.  A verificat distribuitorul dacă  

echipamentele electrice: 
a) poartă marcajul CE;  
b) este însoțit de instrucțiuni şi 

informații în limba de stat privind 

modul de utilizare, securitatea 

consumatorilor şi altor utilizatori 

finali; 
c) este însoțit de documentația 

tehnică necesară; 
d) dacă producătorul şi 

importatorul au respectat cerințele 

prevăzute privind indicarea lotului 

sau numărului de serie, sau alt 

element care permite identificarea 

echipamentului?  

Pct. 32 

Anexa HG 

nr.745/2015 

1.     15 

2.     
3.     

25.  S-a asigurat distribuitorul că, 

condițiile de depozitare sau 

transport al echipamentelor 

electrice nu periclitează 

conformitatea lor cu cerințele 

esențiale de securitate? 

Pct. 34 

Anexa HG 

nr.745/2015 

1.     15 

2.     
3.     

 Cerințe esențiale de securitatepentru echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul 



unor anumite limite de tensiune 

 Condiții generale 

26.  Caracteristicile esențiale, ale căror 

recunoaștere şi respectare vor 

asigura securitatea utilizării 

echipamentelor electrice şi în 

scopurile pentru care au fost 

create, sînt înscrise pe 

echipamentele electrice, iar în 

cazul în care acest lucru nu este 

posibil, pe documentele de 

însoțire? 

Pct. 1 lit. a) 

anexa nr.1 

Anexa HG 

nr.745/2015; 

ordinul 

nr.230/2016 

     20 

27.  Echipamentele electrice, împreună 

cu părțile lor componente, sînt 

fabricate astfel încît să asigure că 

pot fi asamblate şi conectate în 

securitate şi în mod 

corespunzător?  

Pct. 1 lit. b) 

anexa nr.1 

Anexa HG 

nr.745/2015; 

ordinul 

nr.230/2016 

     20 

28.  Echipamentele electrice sînt 

proiectate şi fabricate astfel încît 

să se asigure protecția împotriva 

pericolelor, cu condiția ca 

echipamentul să fie folosit la 

aplicațiile pentru care a fost 

construit şi să fie întreținut în mod 

corespunzător? 

Pct. 1 lit. c) 

anexa nr.1 

Anexa HG 

nr.745/2015; 

ordinul 

nr.230/2016 

     20 

 Protecția împotriva pericolelor care provin de la echipamentele electrice 

29.  Se asigura că, persoanele şi 

animalele domestice sînt protejate 

în mod corespunzător împotriva 

pericolului de vătămare corporală 

sau altor traume care pot fi cauzate 

de contactul direct sau indirect?  

Pct. 2 lit. a) 

anexa nr.1 

Anexa HG 

nr.745/2015; 

ordinul 

nr.230/2016 

1.     20 

2.     
3.     

30.  Se asigura că, nu se produc 

temperaturi, arcuri sau radiaţii care 

ar putea constitui un pericol? 

Pct. 2 lit. b) 

anexa nr.1 

Anexa HG 

nr.745/201; 

ordinul 

nr.230/2016 

1.     20 

2.     
3.     

31.  Se asigura că, persoanele, 

animalele domestice şi bunurile 

sînt protejate în mod 

corespunzător împotriva 

pericolelor de natură neelectrică 

produse de echipamentele 

electrice, cunoscute din 

experiență?  

Pct. 2 lit. c) 

anexa nr.1 

Anexa HG 

nr.745/2015; 

ordinul 

nr.230/2016 

1.     20 

2.     
3.     

32.  Se asigura că, izolația este 

adaptată condițiilor previzibile?  
Pct. 2 lit. c) 

anexa nr.1 

Anexa HG 

nr.745/2015; 

ordinul 

nr.230/2016 

1.     20 

2.     
3.     

 Protecția împotriva pericolelor care pot fi cauzate de influențe externe asupra 

echipamentului electric 

33.  Se asigura că, echipamentele 

electrice satisfac cerințele 

mecanice preconizate, astfel încît 

persoanele, animalele domestice şi 

bunurile să nu fie puse în pericol?  

Pct. 3 lit. a) 

anexa nr.1 

Anexa HG 

nr.745/2015; 

ordinul 

1.     20 

2.     
3.     



nr.230/2016 

34.  Se asigura că, sînt rezistente la 

influențele nemecanice în condiții 

de mediu previzibile, astfel încît 

persoanele, animalele domestice şi 

bunurile să nu fie puse în pericol? 

Pct. 3 lit. b) 

anexa nr.1 

Anexa HG 

nr.745/2015; 

ordinul 

nr.230/2016 

1.     20 

2.     
3.     

35.  Se asigura că, nu pun în pericol 

persoanele, animalele domestice și 

bunurile, în condiții previzibile de 

suprasarcină? 

Pct. 3 lit. c) 

anexa nr.1 

Anexa HG 

nr.745/2015; 

ordinul 

nr.230/2016 

     20 

     

     

 

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 – 5 
Grave 6 – 10 
Foarte grave 11 - 20 

 

VIII. Lista actelor normative relevante: 

Nr. 
d/o 

Indicativul Titlul 

1. Hotărîrea Guvernului nr.745 

26.10.2015 
Pentru aprobarea Reglementării tehnice „Punerea la dispoziție 

pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul 

unor anumite limite de tensiune” 
2. Legea nr. 235 din 01.12.2011 Privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității 
3. Ordinul nr. 230 din 08.12.2016 Listaa standardelor armonizate la Reglementarea tehnică 

„Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune”, 

aprobată prin ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii 

nr. 230 din 08.12.2016  
 

Întocmită la data de _________________________________ 

 

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului: 

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

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

 

 


