
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

H O T Ă R Â R E  nr._______  

 

din ____________________________________ 

Chişinău 

 

cu privire la aprobarea Listelor de documente necesare pentru eliberarea  
avizului de expertiză în domeniul securităţii industriale 

 

În temeiul alin.(42) art.8 din Legea nr.116/2012 privind securitatea industrială a 
obiectelor industriale periculoase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, 
nr.135-141, art.445; republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.40-
49, art.83),  

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă Listele de documente necesare pentru eliberarea avizului de expertiză 
pentru desfășurarea activităților  în domeniul securităţii industriale, conform Anexelor 
nr.1 - 5.  
 

2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului 
Economiei și Infrastructurii. 
 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru                                                                                   Ion CHICU 

 

Contrasemnează: 

Ministrul Economiei și Infrastructurii                                        Anatol USATÎI 
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Anexa nr.1  
la Hotărârea Guvernului  

nr.____ din __________ 2020 
 

LISTA 
documentelor necesare pentru eliberarea avizului de expertiză pentru domeniul 
chimico-tehnologic 

Tabelul 1 
 

Exploatarea obiectelor la care se folosesc substanţe cu pericol de 
inflamabilitate şi substanţe toxice: 
Instalaţii frigorifice cu amoniac 

Nr. Denumirea documentului Referința 
normativă 

1. Documente care atestă dreptul de proprietate sau 
locațiune. 

1Legea nr.116/2012 
art.8 alin.(41). 

2. - Documentaţia de proiect şi documentaţia de execuţie a 
instalaţiei frigorifice cu amoniac înregistrată la Agenția 
pentru Supraveghere Tehnică;  
- Avizul de expertiză a proiectului; 
- Document ce confirmă recepţia obiectului industrial 
periculos. 

1Legea nr.116/2012 
art.18 alin.(9) lit.f) și 
art.10 alin.(2). 
  

3. Documentaţia tehnică: 
- cărţile tehnice pentru recipiente şi ţevi pentru amoniac; 
- rapoartele privind inspectarea interioara și exterioară și 
încercările hidraulice ale recipientelor, defectoscopia; 
- caracteristicile tehnice ale recipientelor, datele verificării 
tehnice şi a reparaţiei recipientelor; 
- schema de execuţie a ţevilor pentru amoniac, ulei, soluţia 
refrigerentă şi apă. 

2PB 09-595-03 
pct.2.1 și pct.5.26. 
2PB 09-595-03 
pct.5.1. 
2PB 09-595-03 
pct.13.1. 

4. Actele de verificare și încercare pentru: 
- paratrăsnete şi a prizei de pământ; 
- sisteme de ventilare; 
- aparate de măsură şi control;  
- supape de siguranţă. 

2PB 09-595-03 
pct.7.9. 
3NRS 35-05-43:2002 
pct.9 și pct.10. 
2PB 09-595-03 
pct.10.21. 
2PB 09-595-03 
pct.9.11. 

5. Registrul cotidian de funcţionare a recipientelor, a 
înregistrărilor semnalizatorului de declanșare a 
concentraţiei de amoniac în încăpere, de verificare a 
sistemelor de semnalizare a concentraţiei de amoniac, a 
sistemelor de protecţie contra accidentelor şi a releelor de 

2PB 09-595-03 
pct.2.4 și pct.15.2.7. 
2PB 09-595-03 
pct.8.3.1. 
2PB 09-595-03 
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nivel. pct.10.25. 
6. Regulamentul tehnologic, datat şi aprobat de către 

conducătorul întreprinderii. 
2PB 09-595-03 
pct.2.1. 

7. Graficul reparaţiilor planificate, datat şi aprobat de către 
conducătorul întreprinderii. 

4NRS 01-03:2013. 

8. Planul de localizare şi lichidare a efectelor produse de 
avarie, datat şi aprobat de către conducătorul 
întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.12 alin.(1) lit. a). 
3NRS 35-05-43:2002 
pct.4.11. 
2PB 09-595-03 
pct.2.1. 

9. Regulamentul privind controlul de producţie referitor la 
respectarea cerinţelor de securitate industrială la obiectul 
industrial periculos, datat şi aprobat de către conducătorul 
întreprinderii. 

1Legea nr 116/2012 
art.13 alin.(5). 

10. Lista documentelor normative existente la întreprindere 
(reguli, îndrumări tehnologice și metodice, instrucţiuni 
tehnologice, norme în construcţii, procese tehnologice, 
etc.), datată şi aprobată de către conducătorul 
întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(6) lit.g). 
4NRS 01-03:2013 
pct.1. 

11. Lista (datată şi aprobată de către conducătorul 
întreprinderii) a: 
- fişelor de post pentru cadrele inginereşti-tehnice cu 
funcţie de răspundere; 
- instrucţiunilor de producere (privind efectuarea 
inofensivă a lucrărilor) pentru personalul de deservire (de 
producere). 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(7) și 
art.13 alin. (6) lit. f). 
4NRS 01-03:2013. 
2PB 09-595-03 
pct.2.1. 

12. Ordinele pe întreprindere (pot fi comasate într-un singur 
Ordin) pentru: 
-  organizarea controlului de producţie şi supravegherii 
exploatării inofensive a instalaţiei tehnice; 
-  exploatarea fără pericol a instalaţiei tehnice; 
-  exploatarea fără pericol a recipientelor; 
-  exploatarea fără pericol a instalaţiilor electrice. 

3NRS 35-05-43:2002 
pct.4.17. 
 

13. Permisele de exercitare pentru: 
- personalul ingineresc-tehnic cu funcţii de răspundere; 
- personalul muncitoresc, admis la lucru la obiectul 
industrial periculos. 
Notă: În cazul lipsei permisului de exercitare se admite 
prezentarea procesului-verbal de atestare. 

1Legea nr.116/2012 
art.10 alin. (10) 
lit.c). 
 

 
Tabelul 2 

 
Exploatarea obiectelor la care se folosesc substanţe cu pericol de inflamabilitate 
şi substanţe toxice: 
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1) depozite de alcool etilic;  
2) secții și instalații de producere și utilizare în procesul tehnologic a alcoolului etilic. 

Nr. Denumirea documentului  Referinţa normativă 
1. Documente care atestă dreptul de proprietate sau 

locațiune. 
1Legea nr.116/2012 
art.8 alin.(41). 

2. - Documentaţia de proiect (producere, depozit, secţie de 
utilizare a alcoolului) și date despre înregistrarea 
proiectului la Agenția pentru Supraveghere Tehnică; 
- Document ce confirmă recepţia obiectului industrial 
periculos. 

1Legea nr.116/2012 
art.18 alin.(9) lit. f) și 
art.10 alin.(2). 
 

3. Acte de verificare şi încercare pentru: 
- paratrăsnete şi a prizei de pământ a aparatelor şi 
motoarelor electrice; 
- sisteme de ventilare şi aspirare; 
- aparate de măsură şi control; 
- semnalizatoare de gaze. 

3NRS 35-05-43:2002 
pct.10.9. 

4. Cărţile tehnice pentru semnalizatoarele de gaze (pentru 
alcool etilic). 

1Legea nr.116/2012 
art.3 alin.(2) lit.a) și 
art.10 alin.(3) lit.g). 

5. Lista lucrărilor periculoase cu foc şi gaze în încăperi şi 
recipiente, datată şi aprobată de către conducătorul 
întreprinderii. 

11Hotărârea Guvernului 
nr.552/2017 pct.34-64  

6. Regulament tehnologic, datat şi aprobat de către 
conducătorul întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.13. 

7. Planul de localizare şi lichidare a efectelor produse de 
avarie, datat şi aprobat de către conducătorul 
întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.12 alin.(1) lit. a). 
3NRS 35-05-43:2002, 
pct.4.11. 

8. Regulamentul privind controlul de producţie referitor la 
respectarea cerinţelor de securitate industrială la obiectul 
industrial periculos, datat şi aprobat de către conducătorul 
întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(5). 

9. Lista documentelor tehnico-normative existente la 
întreprindere (reguli, îndrumări tehnologice și metodice, 
instrucţiuni tehnologice, norme în construcţii, procese 
tehnologice, etc.), datată şi aprobată de către conducătorul 
întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(6) lit.g). 
3NRS 35-05-43:2002. 

10. Lista, datată şi aprobată de către conducătorul 
întreprinderii, a: 
- fişelor de post pentru cadrele inginereşti-tehnice cu 
funcţie de răspundere; 
- instrucţiunilor de producere (privind efectuarea 
inofensivă a lucrărilor) pentru personalul de deservire (de 
producere). 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(7) și art.13 
alin.(6)  lit. g). 
2PB 09-595-03 pct.2.1. 

11. Ordinele pe întreprindere (pot fi comasate într-un singur 3NRS 35-05-43:2002 
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Ordin) pentru: 
-  organizarea supravegherii exploatării inofensive a 
instalaţiei tehnice; 
-  exploatarea fără pericol a instalaţiei tehnice;  
-  exploatarea fără pericol a instalaţiilor electrice. 

pct.4.17. 

12. Permisele de exercitare pentru: 
- personalul ingineresc-tehnic cu funcţii de răspundere; 
- pentru personalul muncitoresc, admis la lucru la obiectul 
industrial periculos. 
Notă: În cazul lipsei permisului de exercitare se admite 
prezentarea procesului-verbal de atestare. 

1Legea nr.116/2012 
art.10 alin. (10) lit.c). 
 

 
Tabelul 3 

 
Exploatarea obiectelor de prelucrare şi păstrare a produselor cerealiere, inclusiv: 

1) elevatoare;  
2) mori;  
3) secții de producere a nutrețurilor combinate;  
4) depozite de păstrare a făinii fără ambalaj;  
5) secții de colectare a produselor cerealiere;  
6) secții de producere a crupelor. 

Nr. Denumirea documentului  Referinţa 
normativă 

1. Documente care atestă dreptul de proprietate sau 
locațiune. 

1Legea nr.116/2012 
art.8 alin.(41). 

2. - Documentaţia de proiect şi documentaţia de execuţie cu 
date despre înregistrarea proiectului la Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică; 
- Document ce confirmă recepţia obiectului industrial 
periculos. 

1Legea nr. 116/2012 
art.10 alin.(2)   și 
art.18 alin.(9) lit. f). 
 

3. Fişe tehnice privind: 
- securitatea antideflagrantă a obiectului; 
- descărcătoarele de explozii; 
- mecanismele de frânare a noriilor; 
- releele de verificare a vitezei noriilor, transportoarele, e 
barierele magnetice; 
- sistemele de dirijare automată a proceselor de producere 
la distanţă. 

1Legea nr.116/2012 
art.10 alin.(3) lit.g). 
5RG 35-05-44:2005 
pct.3.10, pct.6.2, 
pct.6.6, pct.6.19 și 
pct.1.2.1. 

4. Actele de verificare pentru: 
- paratrăsnete şi a prizei de pământ a aparatelor şi 
motoarelor electrice; 
- eficienţa sistemelor de ventilare şi aspirare. 

5RG 35-05-44:2005 
pct.10.1.2,pct.10.1.4 
și pct.9.7. 

5. Informații referitoare la: 
- sistemul de prevenire a exploziilor; 
- controlul depunerii prafului; 

5RG 35-05-44:2005 
pct.1.2.1 și pct.6.16. 
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- reparaţii planificate. 
6. Planul de localizare şi lichidare a efectelor produse de 

avarie, datat şi aprobat de către conducătorul 
întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.12 alin.(1) lit.a). 

7. Regulamentul privind controlul de producţie referitor la 
respectarea cerinţelor de securitate industrială la obiectul 
industrial periculos, datat şi aprobat de către conducătorul 
întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(5). 

8. Lista documentelor normative existente la întreprindere 
(reguli, îndrumări tehnologice, instrucţiuni tehnologice și 
metodice, norme în construcţii, procese tehnologice, etc.), 
datată şi aprobată de către conducătorul întreprinderii.  

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(6) lit.g). 

9. Lista, datată şi aprobată de către conducătorul 
întreprinderii, a:  
- fişelor de post pentru cadrele inginereşti-tehnice cu 
funcţie de răspundere; 
- instrucţiunilor de producere (privind efectuarea 
inofensivă a lucrărilor) pentru personalul de deservire (de 
producere). 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(7) și 
art.13 alin.(6) lit.g). 

10. Ordinele pe întreprindere (pot fi comasate într-un singur 
Ordin) pentru: 
-  organizarea controlului de producţie şi supravegherii 
exploatării inofensive a instalaţiei tehnice; 
-  exploatarea fără pericol a instalaţiei tehnice; 
-  exploatarea fără pericol a instalaţiilor electrice. 

3NRS 35-05-43:2002 
pct.4.17. 

11. Permisele de exercitare: 
- a personalului ingineresc-tehnic cu funcţii de răspundere; 
- a personalului muncitoresc admis la lucru la obiectul 
industrial periculos. 
Notă: În cazul lipsei permisului de exercitare se admite 
prezentarea procesului-verbal de atestare. 

1Legea nr.116/2012 
art.10 alin.(10) lit.c). 
 

 
Tabelul 4  

 
Exploatarea obiectelor de depozitare și utilizare a clorului 
a) stații de clorurare a apei;  
b) depozite de clor. 

Nr. Denumirea documentului  Referinţa 
normativă 

1. Documente care atestă dreptul de proprietate sau locațiune. 1Legea nr.116/2012 
art.8 alin.(41). 

2. - Documentaţia de proiect şi documentaţia de execuţie a 
instalaţiei, înregistrată la Agenția pentru Supraveghere 
Tehnică; 
- Document ce confirmă recepţia obiectului industrial 

1Legea nr.116/2012 
art.10 alin.(2)  şi art. 
18 alin. (9) și lit. f). 
6NRS 35-05-57:2003 
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periculos. pct.3.3. 
3. Cărţile tehnice pentru: 

- recipiente pentru clor, date privind examinarea şi 
repararea lor; 
- sisteme de ventilare. 

6NRS 35-05-57:2003 
pct.6.18 și pct.6.19. 

4. Actele de verificare pentru: 
- diagnosticarea tehnică a recipientelor în cazul prelungirii 
termenului de exploatare; 
- țevile pentru clor la presiunea de regim; 
- sistemele de ventilare (verificarea eficienţei de 
funcţionare). 

6NRS 35-05-57:2003 
pct.4.2., pct. 6.17. 
 

5. Regulamentul tehnologic, datat şi aprobat de către 
conducătorul întreprinderii. 

6NRS 35-05-57:2003 
pct.3.3. 

6. Planul de localizare şi lichidare a efectelor produse de 
avarie,  datat şi aprobat de către conducătorul 
întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.12 alin.(1) lit.a). 

7. Regulamentul privind controlul de producţie referitor la 
respectarea cerinţelor de securitate industrială la obiectul 
industrial periculos, datat şi aprobat de către conducătorul 
întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(5). 
 

8. Lista documentelor normative existente la întreprindere 
(reguli, îndrumări tehnologice, instrucţiuni tehnologice și 
metodice, norme în construcţii, procese tehnologice, etc.), 
datată şi aprobată de conducătorul întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(6) lit. g). 
6NRS 35-05-57:2003 
pct.3.3. 

9. Lista,  datată şi aprobată de către conducătorul 
întreprinderii, a: 
- fişelor de post pentru cadrele inginereşti-tehnice cu 
funcţie de răspundere; 
- instrucţiunilor de producere (privind efectuarea 
inofensivă a lucrărilor) pentru personalul de deservire (de 
producere). 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(7) și 
art.13 alin.(6) lit. g). 
6NRS 35-05-57:2003 
pct.3.3. 

10. Ordinele pe întreprindere (pot fi comasate într-un singur 
Ordin) pentru: 
-  controlul de producţie şi organizarea supravegherii  
exploatării inofensive a instalaţiei tehnice; 
-  exploatarea fără pericol a instalaţiei tehnice. 

3NRS 35-05-43:2002 
pct.4.17. 

11. Permisele de exercitare pentru: 
-  personalul ingineresc-tehnic cu funcţii de răspundere; 
- personalul muncitoresc, admis la lucru la obiectul 
industrial periculos. 
Notă: În cazul lipsei permisului de exercitare se admite 
prezentarea procesului-verbal de atestare. 

1Legea nr.116/2012 
art.10 alin.(10) lit.c). 
 

 
Tabelul 5  
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Exploatarea obiectelor la care se folosesc substanţe cu pericol de inflamabilitate şi 
substanţe toxice: 

1) secții de vopsire;  
2) secții de producere a lacurilor și a vopselelor;  
3) secții de producere, de depozitare a bioxidului de sulf;  
4) depozite de substanțe periculoase;  
5) instalații tehnologice cu substanțe periculoase, secții și instalații de producere și 

utilizare în procesul tehnologic a gazelor toxice. 
Nr. Denumirea documentului  Referinţa normativă 
1. Documente care atestă dreptul de proprietate sau 

locațiune. 
1Legea nr.116/2012 
art.8 alin.(41). 

2. - Documentaţia de proiect, înregistrată la 
Agenția pentru Supraveghere Tehnică; 
- Document ce confirmă recepţia obiectului industrial 
periculos. 
 

1Legea nr.116/2012 
art.18 alin.(9) lit.f) și  
art.10 alin.(2). 
7NRS 35-05-92:2008 
pct.4.4. 

3. Cărţi tehnice şi rapoarte tehnice ale diagnosticării   
recipientelor, rezervoarelor, datele verificării tehnice şi 
reparaţiei acestora. 
Notă: În cazul, în care recipientele, rezervoarele au fost 
supuse diagnosticării tehnice cu prelungirea termenului 
de exploatare, se anexează actele de verificare. 

3NRS 35-05-43:2002 
pct.7.1.6 și pct.7.1.8. 

4. Actele de verificare pentru: 
- instalaţiile electrice, a prizei de pământ şi a 
paratrăsnetelor; 
- sistemul de ventilare; 
- sistemul de protecţie automată antiavarie; 
- sistemul de blocare a pompelor şi compresoarelor; 
- mijloacele de protecţie contra flăcărilor; 
- sistemul de alimentare cu gaze inerte; 
- sistemul de dirijare a proceselor tehnologice; 
- semnalizatoarele concentraţiei de gaze şi fişele tehnice. 

3NRS 35-05-43:2002 
pct.9.1. 
3NRS 35-05-43:2002 
pct.10.3. 
7NRS 35-05-92:2008 
pct.7.4.2. 
7NRS 35-05-92:2008 
pct.7.6.4. 
7NRS 35-05-92:2008 
pct.9.2. 
7NRS 35-05-92:2008 
pct.9.3. 

5. Regulamentul tehnologic al obiectului industrial 
periculos, datat şi aprobat de către conducătorul 
întreprinderii. 

7NRS 35-05-92:2008 
pct.5.2. 

6. Planul de localizare şi lichidare a efectelor produse de 
avarie, datat şi aprobat de către conducătorul 
întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
pct.12 alin.(1) lit.a). 
3NRS 35-05-43:2002 
pct.4.11. 

7. Regulamentul privind controlul de producţie referitor la 
respectarea cerinţelor de securitate industrială la obiectul 
industrial periculos, datat şi aprobat de către conducătorul 
întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(5). 
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8. Lista documentelor normative existente la întreprindere 
(reguli, îndrumări tehnologice, instrucţiuni tehnologice și 
metodice, norme în construcţii, procese tehnologice, etc.), 
datată şi aprobată de către conducătorul întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(6) lit. g). 

9. Lista, datată şi aprobată de către conducătorul 
întreprinderii, a: 
- fişelor de post pentru cadrele inginereşti-tehnice cu 
funcţie de răspundere; 
- instrucţiunilor de producere (privind efectuarea 
inofensivă a lucrărilor) pentru personalul de deservire (de 
producere). 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(7) și 
art.(13) alin. (6) lit.g). 
 

10. Ordine pe întreprindere (pot fi comasate într-un singur 
Ordin): 
- cu privire la controlul în producţie şi organizarea 
supravegherii exploatării inofensive a obiectului industrial 
periculos; 
- cu privire la exploatarea fără pericol a instalaţiei tehnice; 
- cu privire la exploatarea fără pericol a instalaţiilor 
electrice. 

3NRS 35-05-43:2002 
pct.4.17. 

11. Permisele de exercitare pentru: 
- personalul ingineresc-tehnic cu funcţii de răspundere; 
- personalul muncitoresc, admis la lucru la obiectul 
industrial periculos. 
Notă: În cazul lipsei permisului de exercitare se admite 
prezentarea procesului-verbal de atestare. 

1Legea nr.116/2012 
art. 10 alin.(10) lit.c). 
3NRS 35-05-43:2002 
pct.1.14. 
 

 
Tabelul 6  

 
Exploatarea obiectelor la care se folosesc substanţe cu pericol de inflamabilitate şi 
substanţe toxice: 

1) depozite de produse petroliere;  
2) stații de alimentare cu produse petroliere. 

Nr. Denumirea documentului  Referinţa normativă 
1. Documente care atestă dreptul de proprietate sau 

locațiune. 
1Legea nr.116/2012 
art.8 alin.(41). 

2. Documentaţia de proiect a obiectului, înregistrată la 
Agenția pentru Supraveghere Tehnică; 

1Legea nr.116/2012 
art.18 alin.(9) lit.f). 

3. - Proces-verbal de recepţie a sistemului tehnologic (în 
cazul recepţiei obiectului nou sau reconstrucţiei utilajului 
tehnologic). 
- Document ce confirmă recepţia obiectului industrial 
periculos. 

1Legea nr.116/2012 
art.10 alin.(2). 

4. Cartea tehnică pentru: 
 - obiect, cu anexarea schemelor tehnologice şi electrice; 
-  rezervoare, cu anexarea rapoartelor tehnice privind 

8Reguli de exploatare 
tehnică a stațiilor de 
alimentare produse 
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diagnosticarea rezervoarelor; 
-  coloanele de distribuţie a combustibilului. 
 

petroliere art.1 
pct.1.12. 
9Reguli de exploatare 
tehnică a 
rezervoarelor art.2 
pct.2.1.18. 

5. Raportul tehnic despre măsurările anuale ale instalațiilor 
electrice. 

8Reguli de exploatare 
tehnică a stațiilor de 
alimentare produse 
petroliere art.3 
pct.3.3. 
10Reguli de 
exploatare a 
depozitelor de 
produse petroliere 
pct.7.234. 

6. Registrele pentru: 
- evidenţa reparaţiei utilajului; 
-  examinarea periodică şi evidenţă a stării supapelor de 
aerisire; 
- evidenţa trecerii instructajului de securitate şi sănătate în 
muncă. 

8Reguli de exploatare 
tehnică a stațiilor de 
alimentare produse 
petroliere art.1 
pct.1.12. 

7. Regulamentul privind controlul de producţie referitor la 
respectarea cerinţelor de securitate industrială la obiectul 
industrial periculos, datat şi aprobat de către conducătorul 
întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(5). 

8. Planul de localizare şi lichidare a efectelor produse de 
avarie, datat şi aprobat de către conducătorul 
întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.12 alin.(1) lit.a). 

9. Lista, datată şi aprobată de către conducătorul 
întreprinderii, a: 
- fişelor de post pentru cadrele inginereşti-tehnice cu 
funcţie de răspundere; 
- instrucţiunilor de producere (privind efectuarea 
inofensivă a lucrărilor) pentru personalul de deservire (de 
producere). 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(7) și 
art.13 alin. (6) lit.f). 
 

10. Ordinele pe întreprindere (pot fi comasate într-un singur 
Ordin) pentru: 
-  organizarea supravegherii exploatării inofensive a 
instalaţiei tehnice; 
-  exploatarea fără pericol a instalaţiei tehnice;  
-  numirea persoanei responsabile de gospodăria electrică 
a obiectului, cu anexarea legitimaţiei eliberate de 
Inspecţia supravegherii de stat în domeniul energetic în 
anul calendaristic curent.   

3NRS 35-05-43 2002 
pct.4.17. 
8Reguli de exploatare 
tehnică a stațiilor de 
alimentare produse 
petroliere art.13 
pct.13.11. 
10Reguli de 
exploatare a 
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depozitelor de 
produse petroliere 
pct.7.232. 

11. Permisele de exercitare pentru: 
- personalul ingineresc-tehnic cu funcţii de răspundere; 
- personalul muncitoresc, admis la lucru la obiectul 
industrial periculos. 
Notă: În cazul lipsei permisului de exercitare se admite 
prezentarea procesului-verbal de atestare. 

1Legea nr.116/2012 
art. 10 alin.(10) lit. c). 
 
 

12. Contractul cu organizație (ce deține aviz de expertiză) 
pentru deservirea tehnică a obiectului industrial periculos, 
inclusiv grafic aprobat de verificări, reglări şi reparaţii 
planificate pentru perioada ulterioară de exploatare.  

1Legea nr 116/2012 
art.13 alin.(3) lit.h). 

 
Tabelul 7  

 
Exploatarea obiectelor la care se folosesc substanţe cu pericol de inflamabilitate şi 
substanţe toxice: 
secții de extracție a uleiurilor. 
Nr.  Denumirea documentului  Referinţa normativă 
1. Documente care atestă dreptul de proprietate sau 

locațiune. 
1Legea nr.116/2012 
art.8 alin.(41). 

2. - Documentaţia de proiect şi documentaţia de execuţie 
înregistrată la Agenția pentru Supraveghere Tehnică; 
- Document ce confirmă recepţia obiectului industrial 
periculos. 

1Legea nr.116/2012 
art.18 alin.(9) lit.f) și 
art.10 alin.(2). 
7NRS 35-05-90:2008 
pct.3.1. 

3. Cărţile tehnice pentru: 
- recipiente, rezervoare, utilajul tehnologic, conducte, 
armătură,  
- dispozitive şi sisteme de dirijare a procesului tehnologic 
şi de siguranţă; 
- semnalizatoare de gaze. 
Rapoartele tehnice privind reparaţii, încercări, 
defectoscopia recipientelor şi rezervoarelor. 

7NRS 35-05-90:2008 
pct.3.1, pct.4.10 și 
pct.6.3.9. 

4. Actele de verificare pentru: 
- paratrasnete şi a prizei de pământ la instalaţiile şi 
depozitul de solvenţi organici; 
- sistemele de aspirare şi ventilare; 
- supapele de siguranţă; 
- releele de nivel, supapele de respiraţie şi barajele de foc 
ale rezervoarelor; 
- sistemul de semnalizare şi de legătură cu depozitul 
solvenţilor organici. 

7NRS 35-05-90:2008 
pct.5.1.13, pct.5.2.12, 
pct.5.1.17, pct.5.1.19, 
pct.4.16 și pct.9.10. 

5. Regulament tehnologic, datat şi aprobat de către 7NRS 35-05-90:2008 
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conducătorul întreprinderii. pct.3.6. 
6. Graficele, datate şi aprobate de către conducătorul 

întreprinderii pentru: 
- reparaţii planificate; 
-  curăţarea prafului; 
- verificarea concentraţiei de dioxid de carbon; 
- verificarea temperaturii seminţelor şi şrotului; 
- verificarea aparatelor de măsură şi control; 
- verificarea analizatoarelor de gaze şi lichide; 
- verificarea supapelor de siguranţă; 
- sistemele automate de protecţie antiavarie. 

7NRS 35-05-90:2008 
pct.4.19, pct.5.1.4, 
pct.5.1.8, pct.7.6.1, 
pct.7.3.1., pct.7.6.2 și 
pct.6.4.20.  

7. Lista datată şi aprobată de către conducătorul 
întreprinderii pentru sistemele de control, înregistrare, 
semnalizare şi blocare la instalaţia de extracţie. 

7NRS 35-05-90:2008 
pct.7.3.12 și 
pct.7.3.13. 

8. Planul de localizare şi lichidare a efectelor produse de 
avarie, datat şi aprobat de către conducătorul 
întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.12 alin.(1) lit. a). 
 

9. Regulamentul privind controlul de producţie referitor la 
respectarea cerinţelor de securitate industrială la obiectul 
industrial periculos, datat şi aprobat de către conducătorul 
întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(5). 

10. Lista documentelor normative existente la întreprindere, 
datată şi aprobată  de către conducătorul întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(6) lit. g). 

11. Lista, datată şi aprobată de conducătorul întreprinderii, a: 
- fişelor de post pentru cadrele inginereşti-tehnice cu 
funcţii de răspundere; 
- instrucţiunilor de producere (privind efectuarea 
inofensivă a lucrărilor) pentru personalul de deservire (de 
producere). 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(7) și 
art.13 alin.(6) lit.g). 
 

12. Ordinele pe întreprindere (pot fi comasate într-un singur 
Ordin) pentru: 
-  organizarea controlului în producţie şi a supravegherii 
exploatării inofensive a instalaţiei tehnice; 
-  exploatarea fără pericol a instalaţiei tehnice; 
-  exploatarea fără pericol a instalaţiilor electrice; 
-  exploatarea fără pericol a recipientelor sub presiune. 

3NRS 35-05-43:2002 
pct.4.17. 

13. Permisele de exercitare pentru: 
- personalul ingineresc-tehnic cu funcţii de răspundere; 
- personalul muncitoresc, admis la lucru la obiectul 
industrial periculos. 
Notă: În cazul lipsei permisului de exercitare se admite 
prezentarea procesului-verbal de atestare. 

1Legea nr.116/2012 
art.10 alin. (10) lit.c). 
 

 
Tabelul 8  
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Exploatarea: 
1) secțiilor de uscare și ambalare a zahărului;  
2) secțiilor de măcinare a zahărului tos în zahăr praf. 

Nr.  Denumirea documentului  Referinţa normativă 
1. Documente care atestă dreptul de proprietate sau 

locațiune. 
1Legea nr.116/2012 
art.8 alin.(41). 

2. - Documentaţia de proiect,  înregistrată la Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică şi documentaţia de execuţie. 
- Document ce confirmă recepţia obiectului industrial 
periculos. 

1Legea nr.116/2012 
art.18 alin.(9) lit.f) și 
art.10 alin.(2). 

3. Acte de verificare a: 
- paratrasnetelor şi a prizei de pământ a aparatelor şi 
motoarelor electrice; 
- sistemelor de ventilare, aspirare şi filtrare a aerului în 
încăperile cu categoria de deflagraţie ”Б”. 

3NRS 35-05-43:2002 
pct.9.1. 

4. Graficul, datat şi aprobat de către conducătorul 
întreprinderii: 
- de curăţare a prafului-zahăr în secţia de uscare a 
zahărului; 
- de curăţare a cicloanelor şi ţevilor de ventilare de praf-
zahăr. 

3NRS 35-05-43:2002 
pct.10.9. 

5. Planul de localizare şi lichidare a efectelor produse de 
avarie, datat şi aprobat de către conducătorul 
întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.12 alin.(1) lit. a). 

6. Regulamentul privind controlul de producţie referitor la 
respectarea cerinţelor de securitate industrială la obiectul 
industrial periculos, datat şi aprobat de către conducătorul 
întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin. (5). 

7. Liste (instrucţiuni de executare), datate şi aprobate de 
către conducătorul întreprinderii pentru: 
- lucrări periculoase cu substanţe chimice; 
- lucrări periculoase cu gaze; 
- lucrări periculoase cu foc. 

1Legea nr.116/2012 
art.13. 

8. Lista documentelor normative existente la întreprindere 
(reguli, îndrumări tehnologice, instrucţiuni tehnologice și 
metodice, norme în construcţii, procese tehnologice, etc.), 
datată şi aprobată de către conducătorul întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(6) lit. g). 

9. Lista, datată şi aprobată de către conducătorul 
întreprinderii, a: 
- fişelor de post pentru cadrele inginereşti-tehnice cu 
funcţie de răspundere; 
- instrucţiunilor de producere (privind efectuarea 
inofensivă a lucrărilor) pentru personalul de deservire (de 
producere). 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(7) și 
art.13 alin. (6) lit.g). 

10. Ordinele pe întreprindere (pot fi comasate într-un singur 3NRS 35-05-43:2002 
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Ordin) pentru: 
-  controlul în producţie şi organizarea supravegherii 
exploatării inofensive a instalaţiei tehnice; 
-  exploatarea fără pericol a instalaţiei tehnice; 
-  exploatarea fără pericol a instalaţiei electrice; 
-  numirea responsabilului pentru funcţionarea sistemelor 
de aspirare şi ventilare. 

pct.4.17. 
3NRS 35-05-43 
pct.10.11. 
 

11. Permisele de exercitare pentru: 
-  personalul ingineresc-tehnic cu funcţii de răspundere; 
- personalului muncitoresc admis la lucru la obiectul 
industrial periculos. 
Notă: În cazul lipsei permisului de exercitare se admite 
prezentarea procesului-verbal de atestare. 

1Legea nr.116/2012 
art.10 alin. (10) lit.c). 
 

 
Anexa nr.2  

la Hotărârea Guvernului  
nr.____ din __________ 2020 

 
LISTA 

 documentelor necesare pentru eliberarea avizului de expertiză pentru domeniul 
alimentare cu gaze 

 
Tabelul 1 

 
Prepararea, stocarea, transportarea, distribuţia şi furnizarea gazelor naturale, 
comprimate şi lichefiate la obiectele economiei naţionale, precum şi deservirea 
obiectelor aferente acesteia: 

1) sisteme de distribuție și obiectele aferente lor; 
2) staţii de reglare a presiunii gazelor;  
3) posturi de reglare a presiunii gazelor;  
4) post de reglare-măsurare a consumului de gaze;  
5) conducte și reţele de distribuţie a gazelor. 

Nr. Denumirea documentului Referinţa normativă 
1. Documente care atestă dreptul de proprietate sau 

locațiune.  
1Legea nr.116/2012 
art.8 alin.(41). 

2. Informație detaliată privind caracteristicile sistemului de 
alimentare cu gaze (presiune, diametru, lungime, PRG, 
SRG, stații catodice, instalații de odorizare, inclusiv 
schema rețelelor cu indicarea hotarelor de delimitare cu 
alte organizații de distribuție), inclusiv lista documentației 
de proiect și documentelor ce confirmă recepţia obiectului 
industrial periculos, aprobată de către conducătorul 
întreprinderii. 

11Hotărârea 
Guvernului 
nr.552/2017 pct.20. 
1Legea nr.116/2012 
art.8 alin.(41). 
1Legea nr.116/2012 
art.10 alin.(2). 
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3. Organigrama și ordinele cu privire la numirea persoanelor 
responsabile  pentru:  
- exploatarea inofensivă a gospodăriei de gaz;  
- păstrarea și arhivarea documentaţiei de proiect, 
documentației de execuţie;  
- exercitarea controlului de producţie;  
- exploatrea inofensivă a gospodăriei de gaze;  
- eliberare a dipozițiilor de efectuare a lucrărilor 
periculoase cu gaze;  
-  conducere a lucrărilor periculoase cu gaze. 

11Hotărârea 
Guvernului 
nr.552/2017 pct.40, 
pct.305, pct.493 și 
pct.754. 
 
 

4. Permisele de exercitare pentru: 
- personalul ingineresc - tehnic cu funcţii de răspundere; 
- personalul muncitoresc admis la lucru la obiectul 
industrial periculos. 
Notă: În cazul lipsei permisului de exercitare se admite 
prezentarea procesului-verbal de atestare. 

1Legea nr.116/2012 
art.10 alin. (10) lit.c). 
 

5. Regulamentul privind controlul de producţie aprobat de 
către conducătorul întreprinderii  

1Legea nr.116/2012 
art.13  alin.(5). 

6. Lista de instrucțiuni funcționale şi de producție a 
persoanelor responsabile şi a personalului de deservire, 
aprobate de către conducătorul întreprinderii (revizuite 
fiecare 5ani).  

11Hotărârea 
Guvernului 
nr.552/2017 pct.481, 
pct.486 și pct.749. 

7. Graficele de deservire tehnică şi reparaţie.  11Hotărârea 
Guvernului 
nr.552/2017 pct.743. 

8. Plan de localizare și lichidare a eventualelor avarii şi 
situații excepționale, aprobat de director.  

1Legea nr.116/2012 
art.12 alin.(1) lit.a). 

9. Informație aprobată de către director privind dotarea 
tehnico-materială a secțiilor (pe fiecare secție în parte).  

11Hotărârea 
Guvernului 
nr.552/2017 pct.779, 
pct.780 și pct.478 
alin.5). 

10. Informația cu privire deținerea documentelor tehnice și 
normative. 

11Hotărârea 
Guvernului 
nr.552/2017 pct.741 
alin.5). 
1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(6) lit.g). 

 
Tabelul 2 

 
Exploatarea: 
1) instalațiilor de  gaze a centralelor termice cu capacitatea termică unitară mai mare de 

100 kW;  
2) instalațiilor de gaze industriale tehnologice și agricole;  
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3) instalațiilor de gaze ale centralelor electrotermice, centralelor termice cu program de 
lucru sezonier. 

Nr. Denumirea documentului Referinţă normativă 
1. Documente care atestă dreptul de proprietate sau 

locațiune. 
1Legea nr.116/2012 
art.8 alin.(41). 

2. Documentația de proiect, înregistrată în Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică. 

1Legea nr.116/2012 
art.18 alin.(9) lit.f). 

3. Document ce confirmă recepţia obiectului industrial 
periculos. 

11Hotărârea 
Guvernului 
nr.552/2017 pct.269 
și pct.270. 
1Legea nr.116/2012 
art.10 alin.(2). 

4. Ordine cu privire la numirea persoanei responsabile 
pentru:  
1) exploatarea inofensivă a gospodăriei de gaz și 
recipientului sub presiune; 
2) evidența și păstrarea documentației;  
3) exercitarea şi efectuarea controlului în producție;  
4) dotarea cu mijloace individuale de protecție. 

11Hotărârea 
Guvernului 
nr.552/2017 pct.40, 
pct.493 și pct.754. 

5. Ordine pentru:  
- formarea serviciului gaze, componența și numirea 
persoanelor responsabile;  
- eliberarea permiselor de efectuare a lucrărilor 
periculoase cu gaze;  
- conducerea lucrărilor periculoase cu gaze și  
- numirea persoanei responsabile de exploatarea 
inofensivă a recipientului (în cazul utilizării gaze 
petroliere lichefiate) și cartea tehnică 
Notă: În cazul lipsei serviciului gaze, de prezentat 
contracte cu organizații autorizate pentru:  
- deservirea rețelelor si instalațiilor de gaze,  
- deservirea și reglarea utilajului consumator de gaze; 
- deservirea instalației de protecție anticorosivă. 
Regulamentul serviciului gaze și informația privind 
dotarea tehnico-materială a serviciului gaze, aprobat de 
către conducătorul întreprinderii. 

11Hotărârea 
Guvernului 
nr.552/2017 pct.40, 
pct.305, pct.478 
alin.5), pct.775. 
 
 
 
 
 
 
 
 
19NRS 35-03-
67:2004, Anexa A 
pct.10.11 lit.b). 

6. Permisele de exercitare pentru: 
- personalul ingineresc-tehnic cu funcţii de răspundere; 
- personalul muncitoresc admis la lucru la obiectul 
industrial periculos. 
Notă: În cazul lipsei permisului de exercitare se admite 
prezentarea procesului-verbal de atestare. 

1Legea nr.116/2012 
art. 10 alin. (10) lit.c). 

7. Grafic de efectuare a lucrărilor de deservire.  11Hotărârea 
Guvernului 

16 

 



nr.552/2017 pct.743. 
8. Raport tehnic de reglare utilaj gaze (valabil). 11Hotărârea 

Guvernului 
nr.552/2017 pct.295. 

9. Proces-verbal de verificare a instalației de protecție  
electrochimică (valabil). 

11Hotărârea 
Guvernului 
nr.552/2017 pct.1207 
și  pct.1208. 

10. Act de verificare a canalelor de fum şi ventilare naturală 
și/sau mecanică (valabil).  

11Hotărârea 
Guvernului 
nr.552/2017 pct.630. 

11. Act de verificare a semnalizatorului concentraţiei de gaze 
şi de funcţionare a clapetei de blocare (valabil). 

11Hotărârea 
Guvernului 
nr.552/2017 pct.1299 
alin.3). 

12. Regulamentul privind controlul de producţie referitor la 
respectarea cerinţelor de securitate industrială la obiectul 
industrial periculos, datat şi aprobat de către conducătorul 
întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(5). 

13. Lista instrucțiunilor funcționale și de producție pentru 
persoanele responsabile și personalul muncitoresc privind 
efectuarea inofensivă a lucrărilor, aprobată de către 
conducătorul întreprinderii. 

11Hotărârea 
Guvernului 
nr.552/2017 pct.481, 
pct.486, pct.749 și 
pct.752. 
Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(6) lit.g) și 
art.13 alin.(7). 

14. Informația cu privire posedarea documentelor tehnice și 
normative. 

11Hotărârea 
Guvernului 
nr.552/2017 pct.741 
alin.5). 
1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(6) g). 

15. Plan de localizare și lichidare a eventualelor avarii şi 
situații excepționale, aprobat de către conducătorul 
întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.12 alin.(10) lit.a). 

 
Tabelul 3 

 
    Exploatarea: 

1) instalațiilor de gaze petroliere lichefiate și stațiilor de alimentare a automobilelor cu 
gaze comprimate; staţii de depozitare şi îmbuteliere a gazelor;  

2) staţii de alimentare cu gaze a automobilelor; 
3) staţii de îmbuteliere a gazelor; 
4) sisteme de depozitare şi distribuţie a gazelor 

17 

 



Nr. Denumirea documentului Referinţa normativă 
1. Documente care atestă dreptul de proprietate sau 

locațiune. 
1Legea nr.116/2012 
art.8 alin. (41). 

2. Documentația de proiect înregistrată la Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică  (Gazoduct aferent și sistem 
tehnologic a alimentare cu gaze). 

1Legea nr.116/2012 
art.18 alin.(9) lit.f). 

3. Document ce confirmă recepţia obiectului industrial 
periculos. 

9NRS 35-04-69:2005 
pct.5.1. 
1Legea nr.116/2012 
art.10 alin.(2). 

4. Cărțile tehnice pentru recipiente. 19NRS 35-03-67:2004 
Anexa A. 

5. Ordine cu privire la numirea persoanei responsabile 
pentru:  
- exploatarea inofensivă a gospodăriei de gaze; 
 -exploatarea inofensivă a recipientului sub presiune; 
- evidența și păstrarea documentației; 
- exercitarea şi efectuarea controlului în producție. 

11Hotărârea Guvernului 
nr.552/2017 pct.40, 
pct.493 și pct.754. 
19NRS 35-03-67:2004 
pct.10.11 lit.b). 

6. Ordine pentru:  
- instituirea serviciului gaze, componența acestuia și de 
numire a persanelor responsabile; 
- eliberarea permiselor de efectuare a lucrărilor 
periculoase cu gaze,  
- conducerea lucrărilor periculoase cu gaze și 
Regulamentul serviciului gaze și informația aprobată de 
director privind dotarea tehnico-materială a serviciului 
gaze. 
În caz de lipsă a serviciului gaze, se prezintă contracte cu 
organizații autorizate pentru:  
- deservirea și reglarea stației de alimentare a 
automobilelor cu gaz/stației de îmbuteliere a 
gazului/stației de alimentare a automobilelor cu gaz 
comprimat; 
- deservirea instalației de protecție anticorosivă;  
- deservirea gazoductului aferent. 

11Hotărârea Guvernului 
nr.552/2017 pct.478 
alin.5), pct.775 și 
pct.777. 

7. Permisele de exercitare pentru: 
-  personalul ingineresc-tehnic cu funcţii de răspundere; 
-  personalul muncitoresc admis la lucru la obiectul 
industrial periculos. 
Notă: În cazul lipsei permisului de exercitare se admite 
prezentarea procesului-verbal de atestare. 

1Legea nr.116/2012 
art.10 alin. (10) lit.c). 

8. Grafic de efectuare a lucrărilor de deservire.  11Hotărârea Guvernului 
nr.552/2017 pct.743. 

9. Raport tehnic de reglare a utilajului pentru gaze. 11Hotărârea Guvernului 
nr.552/2017 pct.295. 
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10. Act de verificare a clapetelor de siguranță și a 
furtunurilor.  

9NRS 35-04-69:2005 
pct. pct.7.1.8 şi pct. 
7.1.21. 

11. Act de control a izolării recipientului şi conductelor 
subterane.  

11Hotărârea Guvernului 
nr.552/2017 pct.327. 

12. - Examinarea tehnică a instalaţiilor de protecţie electrică. 
- Rezultatele măsurărilor potenţialului electric.  

11Hotărârea Guvernului 
nr.552/2017 pct.1211 şi 
pct.1213. 

13. Contract de verificare a buteliilor (pentru stații de 
îmbuteliere a gazului). 

19NRS 35-03-67:2004 
pct.13.2 

14. Acte de verificare a declanşării instalaţiilor de protecţie, 
blocare şi semnalizare (verificat lunar). 

11Hotărârea Guvernului 
nr.552/2017 pct.1314. 

15. Pașaportul și încercarea funcţionării tuturor 
compresoarelor şi pompelor (pentru stații de distribuție și 
îmbuteliere a gazului și stații de alimentare a 
automobilelor cu gaz comprimat). 

11Hotărârea Guvernului 
nr.552/2017 pct.281 
alin.9), pct.284 alin.7) şi 
pct.850. 

16. Informația, aprobată de director, privind dotarea secției de 
îmbuteliere a buteliilor de uz casnic (compresor, 
endoscop, cântar, poanson, sursa de abur, ect, inclusiv 
instrucțiuni pentru stațiile de distribuție și îmbuteliere a 
gazului). 

11Hotărârea Guvernului 
nr.552/2017 pct.874, 
pct.881, pct.885, 
pct.897, pct.899, 
pct.924, pct.937 şi 
pct.1013. 

17. Pașaportul și actul de verificare a sistemului de ventilare 
pentru stațiile de distribuție și îmbuteliere a gazului și 
stații de alimentare a automobilelor cu gaz comprimat 
(valabil 12 luni). 

11Hotărârea Guvernului 
nr.552/2017 pct.66. 

18. Regulamentul privind controlul de producţie referitor la 
respectarea cerinţelor de securitate industrială la obiectul 
industrial periculos, datat şi aprobat de către conducătorul 
întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(5). 

19. Instrucțiuni funcționale şi de producție pentru persoanele 
responsabile şi pentru personalul de deservire, conform 
listei aprobate de către conducătorul întreprinderii 
(revizuite fiecare 5ani). 

11Hotărârea Guvernului 
nr.552/2017 pct.481, 
pct.486, pct.749 și 
pct.752. 

20. Informația cu privire posedarea documentelor tehnice și 
normative. 

11Hotărârea Guvernului 
nr.552/2017 p.741 
alin.5). 
1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(6) lit. g). 

21. Plan de localizare și lichidare a eventualelor avarii şi 
situații excepționale aprobat de director (revizuit fiecare 5 
ani). 

1Legea nr.116/2012 
art.12 alin.(1) lit.a). 

 
Anexa nr.3  

la Hotărârea Guvernului  
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nr.____ din __________ 2020 
 

LISTA 
documentelor necesare pentru eliberarea avizului de expertiză pentru exploatare 

 
Tabelul 1 

 
Exploatarea:  
1) instalații sub presiune;  
2) mecanisme de ridicat. 

Nr.  Denumirea documentului  Referinţă 
normativă 

1. Documente care atestă dreptul de proprietate sau 
locațiune. 

1Legea nr.116/2012 
art.8 alin.(41). 

2. - Documentaţia de proiect şi documentaţia de execuţie a 
instalaţiei înregistrată în Agenția pentru Supraveghere 
Tehnică;  
- Document ce confirmă recepţia obiectului industrial 
periculos. 

1Legea nr.116/2012 
art.18 alin.(9) lit.f) și 
art.10 pct.(2). 

3. Ordine (ordinul) pe întreprindere cu privire la 
organizarea controlului de producţie şi exercitarea 
supravegherii tehnice. 

1Legea nr. 116/2012 
art.13. 

4. Permisele de exercitare pentru: 
-  personalul ingineresc-tehnic cu funcţii de răspundere; 
-  personalul muncitoresc admis la lucru la obiectul 
industrial periculos. 
Notă: În cazul lipsei permisului de exercitare se admite 
prezentarea procesului-verbal de atestare. 

1Legea nr.116/2012 
art.10 ali.(10) lit.c). 

5. Regulamentul privind controlul de producţie referitor la 
respectarea cerinţelor de securitate industrială la 
obiectul industrial periculos, datat şi aprobat de către 
conducătorul întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(5). 

6. Lista, datată şi aprobată de către conducătorul 
întreprinderii, a: 
- fișelor de post pentru cadrele inginereşti-tehnice cu 
funcţie de răspundere; 
- instrucţiunilor de producere (privind efectuarea 
inofensivă a lucrărilor)  pentru personalul de întreţinere 
/ de producere). 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(7) și 
art.13 alin.(6) lit.g). 

7. Lista documentelor normative existente la întreprindere. 1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(6) lit.g). 

8. Cărţile tehnice pentru instalaţiile tehnice.  1Legea nr. 116/2012 
art.9 alin.(10). 

9. Planul de localizare şi lichidare a efectelor produse de 
avarie. 

1Legea nr.116/2012 
art.12  alin.(1) lit. a). 
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10.  Contractul cu organizația, care deține aviz de expertiză, 
pentru deservirea tehnică a obiectului industrial 
periculos, inclusiv cu anexarea graficelor aprobate de 
verificări, reglări şi reparaţii planificate pentru perioada 
ulterioară de exploatare. 

1Legea nr.116/2012 
art.8 alin.(21) lit.c). 
 

 
Anexa nr.4  

la Hotărârea Guvernului  
nr.____ din __________ 2020 

 
LISTA 

documentelor necesare pentru eliberarea avizului de expertiză pentru domeniul 
folosirii subsolului 

Tabelul 1 
 

Exploatarea instalațiilor tehnice:  
fabrici de îmbogățire de minerale (cu excepția celor larg răspândite) cu o capacitate: de la 
100 și mai mare de 400 mii m3. 
Nr.  Denumirea documentului  Referinţa normativă 
1. Documente care atestă dreptul de proprietate sau 

locațiune. 
1Legea nr.116/2012 
art.8 alin.(41). 

2. Regulamentul privind controlul de producţie referitor la 
respectarea cerinţelor de securitate industrială la obiectul 
industrial periculos, aprobat de către conducătorul 
întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(5). 

3. Ordin/ordine pe întreprindere privind: 
-  organizarea supravegherii stării tehnice a obiectului 
industrial periculos; 
-  executarea fără pericol a lucrărilor de concasare-sortare 
şi îmbogăţire a substanţelor minerale utile. 

14NRS 35-02-91:2008.  

4. Permisele de exercitare pentru: 
-  personalul  ingineresc-tehnic cu funcţii de răspundere; 
-  personalul muncitoresc admis la lucru la obiectul 
industrial periculos. 
Notă: În cazul lipsei permisului de exercitare se admite 
prezentarea procesului-verbal de atestare. 

1Legea nr.116/2012 
art.10 alin.(10) lit.c). 

5. Proiectul de construire a fabricilor şi a instalaţiilor de 
concasare, sortare şi îmbogăţire a substanţelor minerale 
utile, înregistrat în Agenția pentru Supraveghere Tehnică. 

14NRS 35-02-91:2008 
pct.4.3. 
1Legea nr.116/2012 
art.18 alin.(9) lit.f). 

6. Document ce confirmă recepţia obiectului industrial 
periculos. 

1Legea nr.116/2012 
art.10 alin.(2). 

7. Acte de încercări ale instalaţiilor de legare la pământ a 
echipamentelor electrice. 

14NRS 35-02-91:2008 
pct.5. 

8. Lista, datată şi aprobată de către conducătorul 1Legea nr.116/2012 
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întreprinderii, a: 
-   fișelor de post pentru cadrele inginereşti-tehnice cu 
funcţie de răspundere; 
- instrucţiunilor de producere (privind efectuarea 
inofensivă a lucrărilor) pentru personalul de întreţinere 
(de producere). 

art.13 alin.(7)  și art.13 
alin.(6) lit.g). 
14NRS 35-02-91:2008 
pct.4.15 și pct.4.17. 

9. Lista documentelor normative existente la întreprindere 
(reguli, îndrumări tehnologice și metodice, instrucţiuni 
tehnologice, norme în construcţii, procese tehnologice, 
etc.), aprobată de conducătorul întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(6) lit.g). 
4NRS 01-03:2013 
pct.23. 

10. Dovada privind asigurarea cu îmbrăcăminte şi 
încălţăminte de protecţie, mijloace individuale de 
protecţie, existenţa încăperilor de uz social şi igienic. 

14NRS 35-02-91:2008, 
pct.4.21. 

  
Tabelul 2 

 
Exploatarea:  
instalaţiilor tehnice şi/sau sistemelor tehnologice în domeniul minier 
Nr. Denumirea documentului  Referinţa normativă 
1. Documente care atestă dreptul de proprietate sau 

locațiune. 
1Legea nr.116/2012 
art.8 alin.(41). 

2. Regulamentul privind organizarea şi exercitarea 
controlului în producţie privind respectarea cerinţelor 
securităţii industriale la obiectul industrial periculos, 
aprobat de conducătorul întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(5). 

3. Ordin/ordine pe întreprindere pentru: 
-  organizarea supravegherii stării tehnice a obiectului 
industrial periculos; 
-  exploatarea fără pericol a instalaţiilor tehnice. 

14NRS 35-02-91:2008. 

4. Permisele de exercitare pentru: 
-  personalul  ingineresc-tehnic cu funcţii de răspundere; 
-  personalul muncitoresc admis la lucru la obiectul 
industrial periculos. 
Notă: În cazul lipsei permisului de exercitare se admite 
prezentarea procesului-verbal de atestare. 

1Legea nr.116/2012 
art.10 alin.(10) lit.c). 

5. Lista, datată şi aprobată de către conducătorul 
întreprinderii, a: 
-  fișelor de post pentru cadrele inginereşti-tehnice cu 
funcţie de răspundere; 
- instrucţiunilor de producere (privind efectuarea 
inofensivă a lucrărilor) pentru personalul de întreţinere 
(de producere). 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(6) lit.g) și 
art.13 alin.(7).  
4NRS 01-03:2013 
pct.23. 
14NRS 35-02-91:2008 
pct.4.14 - 4.17. 

6. Lista  documentelor normative existente la întreprindere 
(reguli, îndrumări tehnologice și metodice, instrucţiuni 
tehnologice, norme în construcţii, procese tehnologice, 

4NRS 01-03:2013 
pct.23. 
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etc.), datată și aprobată de conducătorul întreprinderii. 
7. Planul de localizare şi lichidare a efectelor produse de 

avarie; planul de ventilare; planul de alimentare cu 
energie electrică; registrul de iniţiere cu ieşirile de 
rezervă, aprobate de conducătorul întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.12 alin.(1) lit. a). 
15NRS PB 06-111-
2003 pct.14. 

8. Proiectul de exploatare în subteran a zăcământului de 
substanţe minerale utile, înregistrat la Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică. 

1Legea nr.116/2012 
art.8 alin.(9) lit.f). 

9. Document ce confirmă recepţia obiectului industrial 
periculos. 

1Legea nr.116/2012 
art.10 alin.(2). 

10. Avizurile privind: 
- expertiza ecologică; 
- controlul geologic de stat şi supravegherii miniere de 
stat asupra proiectului. 

1Legea nr.116/2012 
art.9 alin.(3). 

11. Planul de dezvoltare a lucrărilor miniere pentru perioada 
curentă, coordonat şi aprobat în modul stabilit. 

12Hotărârea 
Guvernului 
nr.1088/2017 Anexa 
nr.1 pct.9 alin.1) 
lit.(c). 

12. Cărţile tehnice pentru: 
- abataje;  
- consolidarea tavanului excavațiilor miniere. 

15NRS PB 06-111-
2003 pct.38, pct.241 şi 
pct.250. 

13. Acte de încercări ale instalaţiilor de legare la pământ a 
echipamentelor electrice. 

15NRS PB 06-111-
2003 pct.9 și pct.10. 

14. - Lista utilajului tehnologic și cărţile tehnice ale acestora, 
aprobată de către conducătorul întreprinderii. 
- Registre în domeniul securităţii industriale. 

4NRS 01-03:2013 
pct.6 lit.c). 

 
Tabelul 3 

 
Exploatarea:  
instalațiilor tehnice în domeniul minier (de suprafață) 
Nr.  Denumirea documentului  Referinţa normativă 
1. Documente care atestă dreptul de proprietate sau 

locațiune. 
1Legea nr.116/2012 
art.8 alin.(41). 

2. Regulamentul privind controlul de producţie referitor la 
respectarea cerinţelor de securitate industrială la obiectul 
industrial periculos, datat şi aprobat de către conducătorul 
întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(5). 

3. Ordin/ordine pe întreprindere pentru: 
- organizarea supravegherii stării tehnice a obiectului 
industrial periculos; 
- exploatarea fără pericol a instalaţiei tehnice. 

4NRS 01-03:2013 
pct.23.  
 

4. Permisele de exercitare pentru: 1Legea nr.116/2012 
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-  personalul ingineresc-tehnic cu funcţii de răspundere; 
-  personalul muncitoresc admis la lucru la obiectul 
industrial periculos. 
Notă: În cazul lipsei permisului de exercitare se admite 
prezentarea procesului-verbal de atestare 

art.10 alin.(10) lit.c). 

5. Lista, datată şi aprobată de către conducătorul 
întreprinderii, a: 
- fișelor de post pentru cadrele inginereşti-tehnice cu 
funcţie de răspundere; 
- instrucţiunilor de producere (privind efectuarea 
inofensivă a lucrărilor) pentru personalul de întreţinere 
(de producere). 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(6) lit.g) și 
art.13 alin.(7).  
4NRS 01-03:2013 
pct.23. 
16NRS PB 06 -
07:2003 pct.5 pct.9. 

6. Lista documentelor normative prezente la întreprindere 
(reguli, îndrumări tehnologice și metodice, instrucţiuni 
tehnologice, norme în construcţii, procese tehnologice, 
etc.), aprobată de către conducătorul întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(6) lit.g). 
4NRS 01-03:2013 
pct.23. 

7. Proiectul de exploatare la suprafaţă a zăcământului de 
substanţe minerale utile, înregistrat la Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică. 

1Legea nr.116/2012 
art.8. 

8. Planul de dezvoltare a lucrărilor miniere pentru perioada 
curentă, coordonat şi aprobat în modul stabilit. 

12Hotărârea 
Guvernului 
nr.1088/2017 Anexa 
nr.1 pct.9 alin.1) 
lit.(c). 

9. Demersul privind executarea lucrărilor de dinamitare în 
carieră, eliberat de către Agenția pentru Supraveghere 
Tehnică. 

1Legea nr.116/2012 
art.8. 

10. Proiectul-tip pentru efectuarea exploziilor masive în 
carieră de către întreprinderea  specializată de executare a 
lucrărilor de dinamitare. 

1Legea nr.116/2012 
art.18 alin.(9) lit.f). 
17PB 13-01-92 pct.2, 
pct.3, pct.27, pct.28, 
pct.34, pct.35, pct.36 
şi pct.128.1. 

11. Cărţi tehnice pentru: 
- abataje;  
- instalaţii  tehnice utilizate în carieră. 

16NRS PB 06-07:2003 
§ 82. 

12. Acte de încercări ale instalaţiilor de legare la pământ a 
echipamentelor electrice (dacă există). 

16NRS PB 06-07:2003 
cap. VIII pct.3. 

13. Dovada privind asigurarea cu îmbrăcăminte şi 
încălţăminte de protecţie, mijloace individuale de 
protecţie, existenţa încăperilor de uz social şi igienic. 

16NRS PB 06-07:2003 
§ 14. 

14. - Lista utilajului tehnologic, aprobată de conducătorul 
întreprinderii. 
- Registre în domeniul securităţii industriale. 

4NRS 01-03:2013 
pct.6 lit.c). 

15. Document ce confirmă recepţia obiectului industrial 1Legea nr.116/2012 
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periculos. art.10 alin.(2). 
16NRS PB 06-07:2003 
§ 2. 
14NRS 35-02-91:2008 
pct.4.11. 

 
Tabelul 4 

 
Forarea:  
cu adâncimea de peste 100 de metri. 
Nr.  Denumirea documentului  Referinţă normativă 
1. Regulamentul privind organizarea şi exercitarea 

controlului de producţie referitor la respectarea cerinţelor 
securităţii industriale la obiectul industrial periculos, 
aprobat de conducătorul întreprinderii.  

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(5). 

2. Ordin/ordine pe întreprindere privind: 
-  organizarea supravegherii stării tehnice a obiectului 
industrial periculos; 
-  exploatarea fără pericol a instalaţiei de forare. 

4NRS 01-03:2013 
pct.23. 
 

3. Permisele de exercitare pentru: 
-  personalul  ingineresc-tehnic cu funcţii de răspundere; 
-  personalul muncitoresc admis la lucru la obiectul 
industrial periculos. 
Notă: În cazul lipsei permisului de exercitare se admite 
prezentarea procesului-verbal de atestare. 

1Legea nr.116/2012 
art.10 alin.(10) lit.c). 

4. Lista, datată şi aprobată de către conducătorul 
întreprinderii, a: 
- fișelor de post pentru cadrele inginereşti-tehnice cu 
funcţie de răspundere; 
- instrucţiunilor de producere (privind efectuarea 
inofensivă a lucrărilor de forare) pentru personalul de 
întreţinere. 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(6) lit.g) și 
art.13 alin.(7). 

5. Lista documentelor normative prezente la întreprindere 
(reguli, îndrumări tehnologice, instrucţiuni tehnologice și 
metodice, norme în construcţii, procese tehnologice, etc.), 
aprobată de conducătorul întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(6) lit.g). 
4NRS 01-03:2013 
pct.23. 

6. Cărţi tehnice ale instalaţiilor de forare. 1Legea nr.116/2012 
art.10 alin.(2). 

7. Raportul de verificare tehnică a vehiculului. 18PB 08-37:93 pct.1. 
8. Lista utilajului tehnologic, aprobată de către conducătorul 

întreprinderii. 
Registre în domeniul securităţii industriale. 

18PB 08-37:93 pct.2. 

9. Dovada privind asigurarea cu îmbrăcăminte şi 
încălţăminte de protecţie, mijloace individuale de 
protecţie, existenţa încăperilor de uz social şi igienic. 

18PB 08-37:93 pct.3. 
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10. Document ce confirmă recepţia obiectului industrial 
periculos. 

1Legea nr.116/2012 
art.10 alin.(2). 

 
Anexa nr.5  

la Hotărârea Guvernului  
nr.____ din __________ 2020 

 
LISTA 

 documentelor necesare pentru eliberarea avizului de expertiză pentru domeniul 
activități în domeniul securității industriale 

 
Tabelul 1 

 
Verificare:  
1) tehnică periodică; 
2) reparare; 
3) scoaterea din uz a buteliilor. 
Nr.   Denumirea documentului  Referinţa normativă 
1. Documente care atestă dreptul de proprietate sau 

locațiune. 
1Legea nr.116/2012 
art.8 alin.(41). 

2. Document ce confirmă recepţia obiectului industrial 
periculos. 

1Legea nr.116/2012 
art.18 alin.(9) lit.f) și 
art.10 alin.(2). 

3. Ordin/ordine pe întreprindere cu privire la organizarea 
controlului în producţie şi exercitarea supravegherii 
tehnice. 

4NRS 01-03:2013 
pct.23. 

4. Permisele de exercitare pentru: 
-  personalul  ingineresc-tehnic cu funcţii de răspundere; 
-  personalul  muncitoresc admis la lucru la obiectul 
industrial periculos. 
Notă: În cazul lipsei permisului de exercitare se admite 
prezentarea procesului-verbal de atestare 

1Legea nr.116/2012 
art.10 alin.(10) lit.c). 

5. Regulamentul privind controlul de producţie referitor la 
respectarea cerinţelor securităţii industriale la obiectul 
industrial periculos, aprobat de către conducătorul 
întreprinderii.  

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(5). 

6. Lista, datată şi aprobată de către conducătorul 
întreprinderii, a: 
- fișelor de post pentru cadrele inginereşti-tehnice cu 
funcţie de răspundere; 
- instrucţiunilor de producere (privind efectuarea 
inofensivă a lucrărilor) pentru personalul de întreţinere 
(de producere). 

1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(6) lit.g) și  
art.13 alin.(7). 
4NRS 01-03:2013 
pct.23. 

7. Lista documentelor normative existente la întreprindere. 1Legea nr.116/2012 
art.13 alin.(6) lit.g). 
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8. - Dovada privind existenţa suprafeţelor de producere, 
utilajului, echipamentelor, mijloacelor de măsurare şi 
control (datele privind verificarea acestora în caz de 
necesitate), mijloacelor de protecţie, contractelor de 
arendă.  
- Certificatele privind verificarea sau etalonarea 
manometrelor și cântarelor. 
- Imprimarea pe hârtie-carbon a poansonului (mărcii), 
datată și aprobată de către conducătorul întreprinderii. 

4NRS 01-03:2013 
pct.23 și pct.24. 

9. Planul de localizare şi lichidare a efectelor produse de 
avarie, aprobat de către conducătorul întreprinderii. 

1Legea nr.116/2012 
art.12 alin.(1) lit. a). 

Notă: În cazul desfășurării activității de verificare tehnică periodică, reparare, scoaterea 
din uz a buteliilor în cadrul stației de distrubuție și îmbuteliere a gazelor și/sau stației de 
îmbuteliere a gazelor, nu este necesar de a obține un aviz de expertiză separat. 
 

Tabelul 2 
 

Deservirea tehnică, reglarea şi punerea în funcțiune, fabricarea, conservarea sau 
lichidarea la obiectele industriale periculoase. 

 
Nr.  Denumirea documentului  Referinţa 

normativă 
1. Regulamentul privind organizarea şi exercitarea controlului 

de producţie referitor la respectarea cerinţelor securităţii 
industriale la obiectul industrial periculos, datat şi aprobat 
de către conducătorul întreprinderii.  

1Legea 
nr.116/2012 
art.13.  

2. Ordin de formare a sectorului cu lista lucrătorilor, cu 
indicarea responsabilităţilor şi poansoanelor sudorilor 
(exercitarea controlului în producţie, securitatea 
antiincendiară, evidenţa şi păstrarea documentaţiei, 
securitatea şi sănătatea în muncă). 

4NRS 01-03:2013 
pct.3. 

3. Lista, datată şi aprobată de conducătorul întreprinderii, a: 
- fişelor de post pentru cadrele inginereşti-tehnice cu funcţie 
de răspundere; 
- instrucţiunilor de producere (privind efectuarea inofensivă 
a lucrărilor) pentru personalul de deservire (de producere). 

1Legea 
nr.116/2012 art.13 
alin.(7) și art.13 
alin.(6) lit.g). 
4NRS 01-03:2013 
pct.1. 

4. Permisele de exercitare pentru: 
-  personalul  ingineresc-tehnic cu funcţii de răspundere; 
-  personalul muncitoresc admis la lucru la obiectul 
industrial periculos. 
Notă: În cazul lipsei permisului de exercitare se admite 
prezentarea procesului-verbal de atestare 

1Legea 
nr.116/2012 art.10 
alin.(10) lit.c). 

5. Dovada privind existenţa suprafeţelor de producere,  
utilajului, accesoriilor, mijloacelor de măsurare şi control 

4NRS 01-03:2013 
pct.3 lit.a). 
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(verificate în caz de necesitate), mijloacelor de protecţie, 
contractelor de arendă, datată şi autentificată prin semnătura 
conducătorului întreprinderii. 

6. Lista documentelor normative existente la întreprindere 
(reguli, îndrumări tehnologice, instrucţiuni tehnologice, 
norme în construcţii (NCM, etc.), procese tehnologice, 
,,Îndrumări metodice etc.), datată şi aprobată de 
conducătorul întreprinderii. 

1Legea 
nr.116/2012 art.13 
alin.(6) lit.g). 
4NRS 01-03:2013, 
p.1. 

7. Modele de documentaţie tehnică, eliberate solicitantului la 
terminarea lucrărilor la obiectul (instalaţia) industrial 
periculos. 

4NRS 01-03:2013. 

 

Not
a 

nr. 
d/o. 

Indicativul Titlul 

1 Legea nr.116/2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale 
periculoase 

2 PB 09-595-03 Правила безопасности аммиачных холодильных 
установок, aprobate prin Ordinul Ministerului 
Economiei nr. 221/2010 privind punerea în aplicare a 
unor documente normativ-tehnice în domeniul 
securităţii industriale (Monitorul Oficial nr.1-4/1 din 
07.01.2011). 

3 NRS 35-05-43:2002 Reglementare tehnică ”Reguli generale de securitate 
antideflagrantă pentru producţiile chimice și 
petrochimice cu pericol de deflagraţie şi 
inflamabilitate, aprobată prin Hotărârea Serviciului 
Standardizare și Metrologie nr.1236-RT/2002. 

4 NRS 01-03:2013 Proceduri generale de expertiză în domeniul securităţii 
industriale, aprobate prin Ordinul Ministerului 
Economiei nr.224/2013 (Monitorul Oficial nr.24-
26/100 din 31.01.2014). 

5 RG 35-05-44:2005 

 

Reguli de securitate antideflagrantă pentru obiectele 
industriale periculoase de depozitare și prelucrare a 
cerealelor, aprobate prin Hotărârea Serviciului 
Standardizare și Metrologie nr.1854-RT/2005. 

6 NRS 35-05-57:2003 Reguli de securitate la depozitarea, transportarea și 
utilizarea clorului, aprobate prin Hotărârea 
Departamentului Standardizare și Metrologie nr.1442-
RT/2003. 

7 NRS 35-05-92:2008 „Cerinţe de securitate industrială privind producerea şi 
manipularea lacurilor şi vopselelor”, aprobate prin 
Ordinul Ministerului Economiei 13 din 31 ianuarie 
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2009. 
8 Reguli de exploatare 

tehnică a stațiilor de 
alimentare produse 
petroliere 

Reguli de exploatare tehnică a stațiilor de alimentare 
produse petroliere (Правила по технике безопасности 
и промышленной санитарии при эксплуатации 
нефтебаз и автозаправочных станций), aprobate prin 
Ordinul Ministerului Economiei nr. 221/2010  privind 
punerea în aplicare a unor documente normativ-tehnice 
în domeniul securităţii industriale (Monitorul Oficial 
nr.1-4/1 din 07.01.2011). 

9 Reguli de exploatare 
tehnică a rezervoarelor 

Reguli de exploatare tehnică a rezervoarelor (Правила 
технической эксплуатации нефтебаз), aprobate prin 
Ordinul Ministerului Economiei nr. 221/2010  privind 
punerea în aplicare a unor documente normativ-tehnice 
în domeniul securităţii industriale (Monitorul Oficial 
nr.1-4/1 din 07.01.2011). 

10 Reguli de exploatare a 
depozitelor de produse 
petroliere 

Reguli de exploatare a depozitelor de produse 
petroliere (Правила технической эксплуатации 
резервуаров и инструкции по их ремонту), aprobate 
prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 221/2010  
privind punerea în aplicare a unor documente normativ-
tehnice în domeniul securităţii industriale (Monitorul 
Oficial nr.1-4/1 din 07.01.2011). 

11 Hotărârea Guvernului 
nr.552/2017 

Hotărârea Guvernului nr.552/2017 pentru aprobarea 
Cerinţelor minime de securitate privind exploatarea 
sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile 
naturale. 

12 Hotărârea Guvernului 
nr.1088/2017 

Hotărârea Guvernului nr.1088/2017 cu privire la 
organizarea şi funcţionarea Agenției pentru 
Supraveghere Tehnică 

13 NRS 35-04-69:2005  „Reguli privind securitatea industrială la exploatarea 
stațiilor de alimentare a automobilelor cu gaze 
lichifiate”, aprobate prin Hotărârea Serviciului 
Standardizare şi Metrologie nr.1843-RT din 
22.11.2005. 

14 NRS 35-02-91:2008 Cerințe de securitate industrială la concasarea, sortarea 
și îmbogațirea substanțelor minerale utile nemetalifere, 
aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 13 din 
31 ianuarie 2009. 

15 NRS PB 06-111:2003 „Reguli unice de securitate la exploatarea în subteran a 
zăcămintelor de minereuri, minereuri nemetalifiere și 
zăcămintelor aluvionare de substanțe minerale utile”, 
aprobat prin Hotărârea Departamentului Standardizare 
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şi Metrologie nr. 480-RT din 05.11.1998. 
16 NRS PB 06-07:2003 Reguli unice de securitate la expoatarea la suprafață a 

zăcămintelor de substanțe minerale utile. 
17 PB 13-01-92 „Единые правила безопасности при взрывных 

работах”, aprobat prin Hotărârea Departamentului 
Standardizare şi Metrologie nr. 480-RT din 05.11.1998. 

18 PB 08-37:93 Reguli unice de securitate la exploatarea la suprafaţă a 
zăcămintelor de substanţe minerale utile, aprobat prin 
Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 
221 din 29.12.2010  

19 NRS 35-03-67:2004 Reguli de construire și exploatare inofensivă a 
recipientelor sub presiune, aprobate prin Hotărârea 
Departamentului Standardizare și Metrologie nr.1625-
RT/2004. 
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NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Listelor de 

documente necesare pentru eliberarea avizului de expertiză în domeniul 
securităţii industriale 

 
 1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 

proiectului  
Ministerul Economiei și Infrastructurii 
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite  
Prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului a fost elaborat în temeiul art.8 alin.42 

din Legea nr.116/2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale 
periculoase, care prevede că pentru fiecare dintre genurile de activitate care 
necesită expertizarea, Guvernul aprobă lista de documente necesare pentru 
eliberarea avizului de expertiză în domeniul securităţii industriale pentru activitatea 
respectivă.   

Activitățile pentru desfășurarea cărora, este necesară deținerea avizului de 
expertiză sunt prevăzute în alin. (21) art.8 din Legea nr.116/2012: 

a) activităţile de reglare şi punere în funcţiune a instalaţiilor tehnice şi/sau 
sistemelor tehnologice; 

b) activităţile de exploatare a instalaţiilor tehnice şi/sau sistemelor tehnologice, 
aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi; 

c) activităţile de deservire tehnică a instalaţiilor tehnice şi/sau sistemelor 
tehnologice, precum şi a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi; 

d) activităţile de fabricare a instalaţiilor tehnice şi/sau sistemelor tehnologice; 
e) conservarea obiectelor industriale periculoase; 
f) lichidarea obiectelor industriale periculoase. 
Eliberarea avizului pozitiv de expertiză în domeniul securităţii industriale de 

către un organism de expertiză acreditat în domeniul securităţii industriale este 
prevăzută și de Legea 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii 
de întreprinzător. Criteriile de acreditare pentru organismele de evaluare a 
conformităţii sunt stabilite în  Legea nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi 
de evaluare a conformităţii.  

Proiectul urmărește scopul soluționării lacunelor identificate în cadrul normativ 
în raport cu lista documentelor prezentate de către agenții economici în vederea 
obținerii avizului de expertiză în domeniul securității industriale. Finalitățile 
urmărite în mod special:  

-  excluderea riscului de solicitare, de către organismele de expertiză, a unui 
număr mai mare/mai mic de documente (diverse documente pentru aceleași 
activități, documente care nu țin de domeniul evaluat sau sunt solicitate de alte 
autorități); 

- evitarea dublării documentelor prezentate  pentru  obținerea avizului de 
expertiză (de la organismul de expertiză) și celor prezentate în cadrul efectuării 
controlului (de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică); 

- asigurarea monitorizării continue a obiectelor industriale periculoase pentru a 
preîntâmpina  accidentele aparente și a minimiza riscurile.  

Prin stabilirea unei liste de documente pentru obținerea avizului de expertiză 

 1 



pentru întregul spectru de activități desfășurate în domeniul reglementat de către 
organismul de expertiză, va fi stabilit un echilibru între asigurarea securității 
obiectului industrial periculos și dezvoltarea afacerii, precum și menținerea 
proporționalității între efectuarea controalelor și riscul scontat. Totodată, stabilirea 
listei de documente va contribui la unificarea documentelor prezentate de către 
agentul economic pentru obținerea avizului de expertiză la oricare din organismele 
de expertiză din țară.  

Astfel, se propune spre examinare şi aprobare proiectul Hotărârii Guvernului cu 
privire la aprobarea Listelor de documente necesare pentru eliberarea avizului de 
expertiză în domeniul securităţii industriale. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene  

Proiectul actului normativ nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu 
legislația Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  
Proiectul de hotărâre a Guvernului cuprinde următoarele aspecte: 
1.  A fost dezvoltat cadrul legal, invocat prin alin.(21) art.8 din Legea 

nr.116/2012, în vederea stabilirii domeniilor concrete a securităţii industriale pentru a 
căror desfăşurare este obligatorie deţinerea avizului pozitiv de expertiză în domeniul 
securităţii industriale. 

2.  A fost efectuată o distincţie între domeniul reglementat şi cel nereglementat 
al securităţii industriale, ultimul nefiind acoperit de avizul de expertiză. 

3.  A fost stabilită lista documentelor pentru organismele de expertiză care 
desfăşoară activitatea în domeniul securităţii industriale, precum şi pentru agenții 
economici care au în gestiune obiecte industriale periculoase.  

5. Fundamentarea economico-financiară  
Proiectul de hotărâre a Guvernului nu conține prevederi care ar avea impact 

economico-financiar asupra bugetului public național, astfel implementarea acestuia 
nu va implica cheltuieli bugetare suplimentare, or nu este necesară instituirea unor 
structuri sau angajarea de personal suplimentar. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  
Proiectul cu privire la aprobarea Listelor de documente necesare pentru 

eliberarea avizului de expertiză în domeniul securităţii industriale este un act 
normativ nou.  

Scopul de bază a proiectul Hotărârii Guvernului este aducerea cadrului normativ 
aferent în corespundere cu prevederile din alin.(21) art.8 din Legea nr.116/2012 în 
vederea asigurării securităţii naţionale în domeniul industrial, stabilind un mediu 
competitiv între organismele de expertiză acreditate şi agenţii economici deţinători 
ai obiectelor industriale periculoase. 

Prevederile noi nu vor afecta persoanele juridice care activează în domeniul 
securităţii industriale. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  
Proiectul hotărârii Guvernului se prezintă spre examinare şi avizare în modul 

stabilit. 
Anunțul privind inițierea elaborării proiectului a fost plasată pe pagina web 

oficială a Ministerului Economiei și Infrastructurii (www.mei.gov.md). 
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Proiectul hotărârii de Guvern și nota informativă vor fi plasate pe pagina web 
oficială a Ministerului Economiei și Infrastructurii (www.mei.gov.md). 

8. Constatările expertizei anticorupţie  
Compartimentul respectiv se va completa ulterior prezentării avizului. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate  
Nu a fost avizat 
10. Constatările expertizei juridice  
Nu a fost avizat 
11. Constatările altor expertize  
Concluziile grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității 

de întreprinzător privind expertiza efectuată vor fi incluse după examinarea 
proiectului în ședința grupului de lucru în cauză. 

 
 
 
 

Secretar de stat                                            Iuliana DRĂGĂLIN 
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ANALIZA IMPACTULUI DE REGLEMENTARE 

la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Listelor de documente 
necesare pentru eliberarea avizului de expertiză în domeniul securităţii industriale 
 
Titlul analizei 
impactului  
  

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Listelor de 
documente necesare pentru eliberarea avizului de expertiză în 
domeniul securității industriale 

Data: 2020 
Autoritatea 
administraţiei 
publice (autor): 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 

Subdiviziunea: Direcția infrastructura calității și securitate industrială 
Persoana 
responsabilă şi 
datele de 
contact: 

Angela Konovalenko,  
Consultant principal, telefon de contact:022 250 642; 
e-mail:angela.konovalenko@mei.gov.md 

  
  

Compartimentele analizei impactului 
  

1. Definirea problemei 
a) Determinaţi clar şi concis problema şi/sau problemele care urmează să fie 

soluţionate 
Ca urmare a analizei cadrului legal existent în domeniul securității industriale, se 

disting două chestiuni care urmează a fi soluţionate prin prezentul proiect: 
- Costuri înalte, nejusificate pentru deținătorii de obiecte industriale periculoase în 

raport cu expertiza acestor obiecte datorită reglementării deficiente și incomplete a listei 
de documente obligatorii pentru obținerea avizului de expertiză și datorită impunerii 
expertizelor pentru domenii nereglementate; 

- Riscul sporit de accidente la OIP din cauza nerespectării regulilor de expertiză 
periodică a OIP sau respectării necorespunzătoare. Activitatea oricărei întreprinderi, care 
deține obiecte industriale periculoase, este supusă riscului de a cauza prejudicii unor terţe 
persoane precum și mediului înconjurător. Greşelile neintenţionate, săvârşite în timpul 
activităţii profesionale, precum și, depășirea termenului limită pentru expertiza periodică 
a obiectului sau a instalației industriale, pot duce la pagube cauzate vieţii, sănătăţii, 
bunurilor terţelor persoane, mediului natural. Însăși depășirea termenului limită pentru 
expertiza periodică poate fi cauzată de activitate sau inactivitate a ambelor părți: 
nerespectarea termenului de obținere a avizului de către agentul economic (lipsa resurselor 
financiare, lipsa responsabilului de verificare a documentelor interne ale întreprinderii, 
etc.) și nerespectarea termenului de emitere a avizului de expertiză de către organismul de 
expertiză (tărăgănarea emiterii avizului de expertiză din motivul examinării a mai multor 
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cereri; lipsa expertului, personalului (în cazul pandemiei); lipsa acreditării organismului 
de expertiză, etc.) 

b) Descrieţi problema, persoanele/entităţile afectate şi cele care contribuie la apariţia 
problemei, cu justificarea necesităţii schimbării situaţiei curente şi viitoare, în baza 
dovezilor şi datelor colectate şi examinate 

1.1.Securitatea industrială este un domeniu reglementat care include toate activitățile 
desfășurate la obiectele industriale periculoase, stabilite prin alin.(2) art.1 din Legea 
nr.116/2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase: pregătirea 
personalului, expertiza, verificarea tehnică, diagnosticarea tehnică, controlul nedistructiv, 
controlul şi supravegherea tehnică de stat, proiectarea, construcția-montarea, exploatarea, 
deservirea tehnică, reglarea şi punerea în funcțiune, fabricarea, utilizarea, reconstrucția, 
reutilarea tehnică, conservarea sau lichidarea unui obiect industrial periculos.  

Urmare a analizei legislației UE în domeniul securității industriale, s-a constatat că 
cadrul legislativ comunitar nu prevede acte juridice obligatorii pentru țările UE cu 
referință la reglementarea acestui domeniu. În Republica Moldova, cadrul normativ în 
domeniul securității industriale a fost conturat având în vedere instalațiile și obiectele 
industriale periculoase deținute, raportate la riscul prevăzut și daunele estimate. 

Potrivit art.8 alin.(2)  din Legea nr.116/2012 este stabilit – „Pentru desfăşurarea, pe 
un termen de 5 ani, a activităţilor de întreprinzător în domeniul securităţii industriale 
nesupuse licenţierii, agenţii economici sunt obligaţi să notifice organul abilitat în 
domeniul securităţii industriale, cu prezentarea avizului pozitiv de expertiză”.  

Urmare a reformei prin care s-a instituit ghișeul unic, prin Legea nr.185/2017 pentru 
modificarea şi completarea unor acte legislative, a fost stabilit cadrul legal (pentru 
domeniile securității industriale) având ca scop eliberarea avizului de expertiză în 
domeniile acoperite de Legea nr.116/2012. Aceste domenii sunt: 

a) activităţile de reglare şi punere în funcţiune a instalaţiilor tehnice şi/sau sistemelor 
tehnologice; 

b) activităţile de exploatare a instalaţiilor tehnice şi/sau sistemelor tehnologice, 
aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi; 

c) activităţile de deservire tehnică a instalaţiilor tehnice şi/sau sistemelor tehnologice, 
precum şi a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi; 

d) activităţile de fabricare a instalaţiilor tehnice şi/sau sistemelor tehnologice; 
e) conservarea obiectelor industriale periculoase; 
f) lichidarea obiectelor industriale periculoase. 
Activităţile enumerate  necesită a fi realizate de către un organism de expertiză acreditat 

în domeniul securităţii industriale – modificări introduse prin Legea nr.160/2011 privind 
reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.  

În 2018, conform Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de 
întreprinzător de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, prin Ordinul nr.521/2018 
au fost aprobate listele de verificare pentru domeniile de control ale AST. Actualmente 
controlul și supravegherea se desfășoară de către AST doar în baza şi în limitele listei de 
verificare aplicabile pentru domeniul, tipul şi obiectul de control în cauză.  

La moment legislaţia în vigoare nu listează documentele care necesită a fi prezentate 
pentru obținerea avizului de expertiză pentru agenții economici deținători ai obiectelor 
industriale cu pericol sporit şi a instalațiilor atribuite la domeniul securității industriale. 

2 
 



Lista acestor documente este stabilită de către organismul de expertiză, fiind aprobată de 
către directorul întreprinderii. Această listă trebuie să conţină lista completă de 
documente, încât să asigure securitatea obiectului şi instalaţiei industriale. Pe de altă parte, 
această listă trebuie să asigure imparţialitatea şi obiectivitatea organismului de expertiză, 
care activează în baza standardului SM SR EN ISO/CEI 17020, conform căruia este 
acreditat de către organismul de acreditare. 

Până în 2018, doar întreprinderea de stat  ”Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială 
și Certificare” elibera avize de expertiză pentru o gamă mult mai largă de obiecte și 
instalații. Astfel, din informația prezentată, cele mai multe avize au fost şi rămân a fi 
eliberate pentru domeniile distincte: alimentarea cu gaze, chimic și tehnologic, instalații 
sub presiune, folosirea subsolului și mecanisme de ridicat. Din datele prezentate de către 
”Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare”, cele mai multe avize au fost 
eliberate pentru domeniile alimentarea cu gaze (45%) și chimico-tehnologic (36%). 

 
Eliberarea avizelor pentru fiecare domeniu în parte poate fi urmărit în diagramele de 

mai jos. 
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Din datele care nu au fost incluse în diagrame sunt cele prezentate pentru primele 4 luni 

din 2020, în care au fost eliberate următoarele avize de expertiză vis-à-vis de domeniile: 
alimentarea cu gaze – 75 avize,   chimic și tehnologic – 43 avize, instalații sub presiune 5 
avize și mecanisme de ridicat – 8 avize.  

Cu regret, din motivul păstrării timp de numai 5 ani în arhiva întreprinderii a dosarelor 
privind eliberarea avizului de expertiză, nu s-a putut identifica câte avize au fost emise 
anterior ultimilor 5 ani.  

Urmare a efectuării analizei asupra listei de documente prezentate pentru obținerea 
avizului, au fost invocate acte care sunt cerute de ambele entități și acte nejustificativ 
solicitate (AST și organismul de expertiză).  

1.2. O altă opţiune pentru micşorarea poverii agenţilor economici, ar fi reducerea 
cheltuielilor pentru expertiză, stabilind clar domeniul reglementat. Domeniul 
nereglementat, care necesită a fi exclus, ţine de serviciile de: construcţie-montare (136 
740 lei); practicare a lucrărilor de dinamitare (5910 lei); exploatare a depozitelor de 
materiale explosive (4830 lei); proiectare (163 340 lei); reutilare tehnică şi reconstrucţie  
(fiecare a cîte 23680 lei); fabricare şi asamblare (2620 lei). 

Este de menționat că actualmente se promovează un proiect nou de lege, care prevede 
modificarea termenilor în conformitate cu actele normative în vigoare (de ex., termenul 
construcție-montare) și schimbarea concepției enunțate în Legea nr.116/2012. Astfel, 
pentru a da în exploatare obiectul de producție, operatorul asigură finisarea lucrărilor de 
construcție-montare şi efectuarea lucrărilor de reglare şi punere în funcțiune a instalațiilor 
tehnice şi a sistemelor tehnologice utilizate, conform normelor și regulilor în domeniul 
securității industriale.  

Pe când proiectarea, reconstruirea, reparația capitală, conservarea și 
desființarea/lichidarea obiectelor de producție se va efectua conform documentației de 
proiect, care va fi supusă verificării în conformitate cu Legea nr. 721/1996 privind 
calitatea în construcții.  

Utilarea și reutilarea tehnică, conservarea și lichidarea obiectului de producție, precum 
şi modificările şi completările operate în documentația tehnică de proiect,  sunt pasibile 
inspecției în domeniul securității industriale.  

Enunțăm că activitățile la obiectul de producție se inițiază doar după recepție în 
exploatare cu semnarea procesului-verbal de recepție, de către reprezentantul Agenției și 
înregistrarea în Registrul de stat. 

Fabricarea şi asamblarea obiectelor industriale, care totodată sunt subiectele legislației 
UE ce țin de Noua Abordare, sunt supuse evaluării conformității potrivit actelor normative 
transpuse. 
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Practicarea lucrărilor de dinamitare și exploatarea depozitelor de materiale explosive 
cad sub incidența prevederilor din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin 
autorizare a activităţii de întreprinzător. Pentru a practica aceste activități, este necesar să 
deții Licenţă, emisă pentru producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, 
depozitarea materialelor explozive şi/sau efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil, 
eliberată de Agenţia Servicii Publice. Totodată, pentru activitățile de depozitare a 
materialelor explosive este necesar de a  poseda Permisiune pentru obţinerea şi depozitare 
a materialelor explosive. 

 Astfel, prin listarea domeniului reglementat, cheltuielile suplimentare ale solicitanților 
avizării pot fi micşorate pînă la 360800 lei pe an (a se vedea compartimentul Identificarea 
opţiunii).  

Anual, agenţii economici pe banii menţionaţi ar putea să implementeze un sistem de 
management, să doteze echipamentul cu soft-uri noi sau echipament nou, extinzând 
domeniul de activitate şi perfecționând serviciile prestate, care vor deveni mai competitive 
şi relevante economiei de piaţă. 

 
2. Obținerea anevoioasă a certificatului de expertiză sau lipsa acestuia pentru obiectul 

industrial periculos din motivul numărului excesiv de documente prezentate poate 
contribui la creșterea numărului accidentelor declanșate de obiectele și instalațiile 
industriale. 

Actualmente, conform datelor prezentate de AST, numărul obiectelor industriale 
periculoase este: 

 

 
Din aceiași sursă, se reliefează instalațiile tehnice și sistemele tehnologice cu termenul 

normativ de exploatare depășit, numărul cărora este în creștere: 
 

Nr. 
ord. 

Subdiviziunea AST /Anul  2015 2016 2017 2018 2019 

1. Domeniul gaze  1734 1688 1886 1914 1882 
2. Domeniul chimico - tehnologic 1012 1022 1066 1072 1080 
3. Domeniul instalații sub 

presiune mecanisme de ridicat 
și cazane 

1300 1315 1320 1350 1343 

4. Domeniul securitate industrială 
la folosirea subsolului 

255 261 262 262 264 

5. Subdiviziunea supraveghere 
tehnică nord  

  498   554   601   632   654 

 Total per ansamblu 4799 4840 5135 5230 5223 

Nr. 
ord. 

Subdiviziunea AST 
/Anul  

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Domeniul gaze  2632 2604 2586 2332 2219 
2. Domeniul chimico - 

tehnologic 
199 194 169 165 159 
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Urmare a informației prezentate de AST, în cadrul unor controale periodice  de 

supraveghere  au fost depistate neconformități (în paranteze): 
 

Urmare a efectuării supravegherii, au fost depistate cele mai frecvente neconformități 
care țin de:  

- expirarea termenului de atestare a personalului; 
- expirarea contractului de deservire tehnică a instalațiilor tehnice ale obiectului 

industrial periculos; 
- neexecutarea complexului de măsuri privind efectuarea deservirii tehnice a 

instalațiilor tehnice/ utilajului gaze la obiectului industrial periculos; 
- nerespectarea termenului de efectuarea a reglării tehnologice periodice; 
- lipsa sau  neîndeplinirea registrelor de evidență privind executarea lucrărilor de 

deservire; 

3. Domeniul  instalații sub 
presiune mecanisme de 
ridicat și cazane   

6450 6420 6325 6180 5985 

4. Domeniul securitate 
industrială la folosirea 
subsolului   

*2210 *2247 *2258 *2258 *2286 

5. Subdiviziunea 
supraveghere tehnică 
nord  

   146    177    198    207    218 

 Total per ansamblu 9430 9395 9218 8884 8581 

Nr. 
ord. 

Subdiviziunea AST 
/Anul  

2015 2016* 2017* 2018* 2019* 

1. Domeniul gaze 1508 
(11725) 

184 
(2766) 

249 
(3161) 

0 (0) 113 
(874) 

2. Domeniul chimico - 
tehnologic 

696 
(4796) 

117 
(649) 

228 
(1401) 

0 (0) 130 
(539) 

3. Domeniul  instalații sub 
presiune mecanisme de 
ridicat și cazane   

764 
(4284) 

130 
(799) 

163 
(968) 

0 (0) 80 
(1222) 

4. Domeniul securitate 
industrială la folosirea 
subsolului   

128 
(606) 

20 (127) 20 (111) 0 (0) 58 (582) 

5. Subdiviziunea 
supraveghere tehnică 
nord 

421 
(3355) 

52 (434) 88 (715) 0 (0) 42 (356) 

 Total per ansamblu 3517 
(24766) 

503 
(4775) 

748 
(6820) 0 

423 
(3573) 

Notă: În perioada an.2016-2019 planul exercitării controalelor a fost perturbat pe 
motivul instituirii multiplelor moratorii asupra controlului de stat. 
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- expirarea termenului avizului de expertiză la exploatarea obiectului industrial 
periculos; 

- lipsa contractului de asigurare a obiectului industrial periculos. 
 urmare a instituirii ghișeului unic, s-a liberalizat modalitatea de obținere a avizului de 
expertiză, eliberat de către organismul de expertiză acreditat. Astfel, a fost folosit eficient 
mecanismul instituit prin Legea nr.185/2017 privind ghișeul unic, folosind acreditarea ca 
modalitate la menținerea competenței organismului de expertiză, care la rândul său, prin 
efectuarea expertizei, evaluează obiectele și instalațiile industrial periculoase pasibile 
accidentelor.  

c) Expuneţi clar cauzele care au dus la apariţia problemei 
Apariția problemelor expuse sunt de următoarea geneză: 
- reglementarea deficientă, incompletă sau vagă.  
- structura instituțională, și anume existenţa unui singur organism de expertiză, adică 
lipsa de concurență.  

Odată cu stabilirea prin art.8 alin 21 din Legea nr.116/2012 a domeniului acoperit de 
avizul de expertiză şi Ordinul MEI nr.521/2018 cu privire la aprobarea listelor de 
verificare pentru domeniile de control ale Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică, a apărut 
întrebarea de delimitare a domeniilor supravegheate de AST și a celor avizate de către 
organismul de expertiză.  

Conform Legii nr.116/2012, organismul de expertiză emite avizul de expertiză pentru 
5 ani. Supravegherea activității agentului economic în această perioadă este efectuată de 
AST.  

Activitatea organismului de expertiză în domeniul securității industriale se delimitează 
la eliberarea avizului de expertiză pentru domeniul securității industriale, reglementat de 
art.8 susnumit din Legea nr.116/2012.  

Astfel, stabilind pe de o parte atribuțiile AST și, pe de altă parte,  delimitând competența 
organismului de expertiză, se exclude concurența între organismele de expertiză și 
autoritățile de supraveghere, care au același scop – asigurarea securității și funcţionării 
inofensive a obiectelor industriale periculoase. 

d) Descrieţi cum a evoluat problema şi cum va evolua fără o intervenţie 
Întru îndeplinirea prevederilor art.51 din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat 

asupra activităţii de întreprinzător şi pct.32 din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului 
nr.379/2018 „Cu privire la controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza 
analizei riscurilor”, prin Ordinul MEI nr.521/2018 au fost stabilite  listele de verificare 
pentru domeniile de control ale Agenției pentru Supraveghere Tehnică, care specifică 
întrebările, documente necesare pentru gestionarea obiectelor și instalațiilor industriale. 

Lista documentelor pentru eliberarea avizelor de expertiză nu este specificată în 
legislație, dar prevăzută pentru a fi aprobată prin Hotărâre de Guvern  (art.8 alin (42) din 
Legea nr.116/2012). Deoarece anterior nu a fost stabilită lista de documente pentru 
eliberarea avizului de expertiză, organismele de expertiză, prin procedurile sale interne, 
stabilesc de sinestătător această listă. În vederea excluderii solicitării documentelor 
suplimentare (care ar provoca costuri adăugate) de la agentul economic în cadrul eliberării 
avizului de expertiză, este necesar de a stabili o listă exhaustivă a documentelor necesare 
pentru eliberarea avizului, care să nu difere de la un organism de expertiză la altul, 
totodată, menținând nivelul de siguranță al obiectului sau instalației expertizate.   

7 
 

lex:LPLP20120608131
lex:HGHG20180425379
lex:HGHG20180425379


e) Descrieţi cadrul juridic actual aplicabil raporturilor analizate şi identificaţi carenţele 
prevederilor normative în vigoare, identificaţi documentele de politici şi reglementările 
existente care condiţionează intervenţia statului 

Conform analizei legislației în vigoare s-au constatat careva carențe – prevederi care 
pot fi tratate diferit: 

Potrivit art.1 alin.(2) din Legea nr.116/2012, ”Securitatea industrială este un domeniu 
reglementat care include toate activităţile desfăşurate la obiectele industriale 
periculoase: pregătirea personalului, expertiza, verificarea tehnică, diagnosticarea 
tehnică, controlul nedistructiv, controlul şi supravegherea tehnică de stat, proiectarea, 
construcţia-montarea, exploatarea, deservirea tehnică, reglarea şi punerea în funcţiune, 
fabricarea, utilizarea, reconstrucţia, reutilarea tehnică, conservarea sau lichidarea unui 
obiect industrial periculos.” 

Totodată, conform art.8 alin.(21) din Legea nr.116/2012 sunt prevăzute domeniile de 
activitate pentru un organism de expertiză acreditat.  

Conform art.8 alin. (42)  din Legea nr.116/2012 este invocat că ”Pentru fiecare dintre 
genurile de activitate care necesită expertizarea, Guvernul aprobă lista de documente 
necesare pentru eliberarea avizului de expertiză în domeniul securității industriale pentru 
activitatea respectivă”. 

La nivelul actelor normative, inclusiv, NRS – documentelor în domeniul securităţii 
industriale, actualmente nu este reglementată lista necesară a documentelor pentru 
obţinerea avizului de expertiză – o problemă a reglementării incerte a domeniului 
securităţii industriale. 

2. Stabilirea obiectivelor 
a) Expuneţi obiectivele (care trebuie să fie legate direct de problemă şi cauzele acesteia, 

formulate cuantificat, măsurabil, fixat în timp şi realist) 
Prezentul proiect stabilește obiectivele care se propun a fi atinse: 

a) reducerea cheltuielilor mediului de afaceri prin stabilirea listei de documente  
necesare pentru eliberarea avizului de expertiză în domeniul securităţii industriale (pentru 
5 ani suma este egală cu 1.804.000 lei, pentru un obiect industrial periculos).  

b) micsorarea riscului de accidente/incidente sau mărirea nivelului de securitate 
(Mecanismul de obţinere a avizului de expertiză era pus de mai mulţi ani, fiind preluat 
încă în timpul cînd „CTSIC” era o întreprindere de stat. Agenţii economici, cunoscînd 
regulile de desfăşurare a activităţii unei afaceri în domeniul securităţii industriale şi fiind 
supravegheaţi de către AST, au respectat cu stricteţe  prevederile legale, permanent 
obţinînd aviz de expertiză pentru segmentul de activitate. Astfel, nu au avut loc accidente 
în aceste domenii, deci şi careva estimări nu pot fi relatate.) 

3. Identificarea opţiunilor 
a) Expuneţi succint opţiunea „a nu face nimic”, care presupune lipsa de intervenţie 
 
I - opțiunea „a nu face nimic”.  

În cazul în care se utilizează opţiunea „a nu face nimic”, OE va continua să elibereze 
avize de expertiză de la domeniul reglementat la cel nereglementat, fiind ghidat de 
domeniul larg prevăzut de Legea nr.116/2012, precum și de domeniul de acreditare. 
Astfel, se pot crea costuri suplimentare pentru desfășurarea activităților întreprinderilor. 
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Conform calculelor aproximative, prezentate la compartimentul Costuri, cheltuielile 
suplimentare ale solicitanților avizării pentru o perioadă de 5 ani ar constitui: 360 
800*5=1804000 lei.  

Calculele au fost efectuate reieşind din costul serviciului prestat pentru serviciile de: 
construcţie-montare (136 740 lei); practicare a lucrărilor de dinamitare (5910 lei); 
exploatare a depozitelor de materiale explosive (4830 lei); proiectare (163 340 lei); 
reutilare tehnică şi  reconstrucție  (pentru fiecare  câte 23680 lei); fabricare şi asamblare 
(2620 lei). Sumativ, obținem 360800 lei.  

Sumele pentru servicii au fost calculate prin adunarea taxelor (sau înmulţirea taxelor 
dacă ele sunt egale) pentru fiecare serviciu în parte, de exemplu, pentru serviciul de 
reconstrucţie: 

 

 
5920 * 4 = 23680 lei. 
 
Apoi calculăm sumele tuturor taxelor pentru serviciile care vor fi excluse din domeniul 

reglementat: 
+ 136 740 lei(construcţie-montare)  
+ 5910 lei (practicare a lucrărilor de dinamitare)  
+ 4830 lei (exploatare a depozitelor de materiale explosive) 
+ 163 340 lei (proiectare)  
+ 23680 lei ( reutilare tehnică)  
+ 23680 lei (reconstrucţie)   
   2620 lei (fabricare şi asamblare) 
   ∑ 360800 lei. Aceasta este suma pe care o vor cheltui agenţii economici în timp de 

un an pentru un singur obiect industrial periculos. Pentru 5 ani această sumă reprezintă: 
360 800lei  * 5 ani = 1804000 lei. Având în vedere că un aviz de expertiză pentru un obiect 
industrial periculos se eliberează pe un termen de 5 ani sau că un agent economic poate 
deţine mai multe obiecte industriale periculoase, calculele pot să se modifice în descreştere 
sau creştere (conform situaţiei). 

În cazul scăderii cererii pentru o serie de servicii de expertiză  în domeniul securității 
industriale (construcţie-montare; practicare a lucrărilor de dinamitare; exploatare a 
depozitelor de materiale explosive; proiectare; reutilare tehnică şi reconstrucţie; fabricare 
şi asamblare), micșorării cifrei de afaceri a organismului de expertiză, acesta poate suporta 
costuri nejustificative, care, cu timpul, pot fi amplificate.  

Totodată, cu apariția altor organisme de expertiză, prețurile pentru serviciile de 
expertiză acordate se vor  stabili proporțional cererii.  

Reconstrucţia:  
Conducte magistrale şi obiecte aferente lor P>1,2MPa 5920 
Obiecte şi sistemelor de alimentare cu gaze cu P≤1,2MPa 5920 
Obiecte şi sistemelor de alimentare cu gaze lichefiate cu P≤1,6MPa 5920 
Instalaţii de producere şi tratare a biogazului. Reţele şi instalaţii de 

transportare şi utilizare a biogazelor 5920 

Total  23680 
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b) Expuneţi principalele prevederi ale proiectului, cu impact, explicând cum acestea 
ţintesc cauzele problemei, cu indicarea novaţiilor şi întregului spectru de 
soluţii/drepturi/obligaţii ce se doresc să fie aprobate 

Proiectul conține prevederi privind lista documentelor care necesită a fi prezentate 
pentru obținerea avizului de expertiză. În Anexe sunt stipulate domenii generale, iar în 
tabel au fost comasate mai multe domenii, potrivit art.8 alin. 21 şi Anexei nr.1 din Legea 
nr.116/2012, care au aceleași cerințe conform documentelor normative. 

 
II - opțiunea „elaborarea și adoptarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la 

aprobarea Listei de documente necesare pentru eliberarea avizului de expertiză în 
domeniul securităţii industriale”. 

 

În conformitate cu Legea nr.116/2012 privind securitatea industrială a obiectelor 
industriale periculoase, Guvernul prin proiectul de hotărâre în cauză vine să propună 
următoarele aspecte:  

1. Se stabilește Lista de documente necesare pentru eliberarea avizului de expertiză 
în domeniul securităţii industriale. Această listă ține de desfășurarea activităților unui 
organism de expertiză pentru domeniul reglementat prevăzut de art.8 alin. (21) din Legea 
nr.116/2012 și Anexa nr.1 tab. III din Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea 
prin autorizare a activităţii de întreprinzător.  

2. Se stabilesc domeniile concrete de desfășurare a activității unui organism de 
expertiză pentru eliberarea avizului de expertiză în domeniul securităţii industriale. 

3. Se exclud circa 8 domenii pentru care anterior s-a solicitat aviz de expertiză: 
construcţie-montare; practicarea lucrărilor de dinamitare; exploatarea depozitelor de 
materiale explosive; proiectarea; reutilarea tehnică şi reconstrucţie; fabricarea şi 
asamblarea. Lista detaliată se prezintă în continuare: 

Construcţia-montarea: 
• Obiecte la care se folosesc substanţe cu pericol de inflamabilitate şi 

substanţe toxice, inclusiv: 
• Instalaţii frigorifice cu amoniac 
• Depozite de produse petroliere 
• Staţii de alimentare cu produse petroliere 
• Secţii de producere a alcoolului etilic 
• Secţii de extracţie a uleiurilor 
• Secţii de vopsire 
• Staţii de clorinare a apei 
• Depozite de acizi şi baze 
• Depozite de substanţe periculoase 
• Instalaţii tehnologice cu substanţe periculoase 
• Secţii de producere şi de depozitare a bioxidului de sulf 
• Secţii de producere a lacurilor şi a vopselelor 
• Depozite de alcool etilic 
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• Depozite de clor 
• Secţii de prelucrare a petrolului şi a produselor petroliere  
• Secţii de producere a hidrogenului 
• Secţii şi instalaţii de producere şi utilizare în procesul tehnologic a 

alcoolului etilic 
• Secţii şi instalaţii de producere şi utilizare în procesul tehnologic a gazelor 

toxice 
Obiecte de prelucrare şi păstrare a produselor cerealiere, inclusiv:  
• Elevatoare şi depozite  
• Mori 
• Secţii de producere a nutreţurilor combinate 
• Depozite de păstrare a făinii fără ambalaj 
• Secţii de colectare a produselor cerealiere 
• Secţii de producere a crupelor 
• Secţii de uscare şi ambalare a zahărului 
• Secţii de măcinare a zahărului tos în zahăr praf 
• Alte obiecte cu pericol de deflagraţie şi toxicitate 
• Cazane de abur şi cazanelor de apă 
• Recipiente care funcţionează sub presiune 
• Conducte de abur şi apă fierbinte 
• Macarale de toate tipurile 
• Ascensoare 
• Escalatoare 
• Turle 
• Conducte magistrale şi obiecte aferente lor P>1,2MPa 
• Obiecte şi sistemelor de alimentare cu gaze cu P≤1,2MPa 
• Obiecte şi sistemelor de alimentare cu gaze lichefiate cu P≤1,6MPa 
• Instalaţii de producere şi tratare a biogazului. Reţele şi instalaţii de 

transportare şi utilizare a biogazelor 
Fabricarea şi asamblarea: Ascensoare 
Reconstrucţia: 
• Conducte magistrale şi obiecte aferente lor P>1,2MPa 
• Obiecte şi sistemelor de alimentare cu gaze cu P≤1,2MPa 
• Obiecte şi sistemelor de alimentare cu gaze lichefiate cu P≤1,6MPa 
• Instalaţii de producere şi tratare a biogazului. Reţele şi instalaţii de 

transportare şi utilizare a biogazelor 
Reutilarea tehnică: 
• Conducte magistrale şi obiecte aferente lor P>1,2MPa 
• Obiecte şi sistemelor de alimentare cu gaze cu P≤1,2MPa 
• Obiecte şi sistemelor de alimentare cu gaze lichefiate cu P≤1,6MPa 
• Instalaţii de producere şi tratare a biogazului. Reţele şi instalaţii de 

transportare şi utilizare a biogazelor 
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Proiectarea: 
Obiectelor la care se folosesc substanţe cu pericol de inflamabilitate şi 

substanţe toxice, inclusiv: 
• Instalaţii frigorifice cu amoniac 
• Depozite de produse petroliere 
• Staţii de alimentare cu produse petroliere 
• Secţii de producere a alcoolului etilic 
• Secţii de extracţie a uleiurilor 
• Secţii de vopsire 
• Staţii de clorinare a apei 
• Depozite de acizi şi baze 
• Depozite de substanţe periculoase 
• Instalaţii tehnologice cu substanţe periculoase 
• Secţii de producere şi  de depozitare a bioxidului de sulf 
• Secţii de producere a lacurilor şi a vopselelor 
• Depozite de alcool etilic 
• Depozite de clor 
• Secţii de prelucrare a petrolului şi a produselor petroliere  
• Secţii de producere a hidrogenului 
• Secţii şi instalaţii de producere şi utilizare în procesul tehnologic a 

alcoolului etilic 
• Secţii şi instalaţii de producere şi utilizare în procesul tehnologic a gazelor 

toxice 
Obiectelor de prelucrare şi păstrare a produselor cerealiere, inclusiv:  
• Elevatoare şi depozite  
• Mori 
• Secţii de producere a nutreţurilor combinate 
• Depozite de păstrare a făinii fără ambalaj 
• Secţii de colectare a produselor cerealiere 
• Secţii de producere a crupelor 
• Secţii de uscare şi ambalare a zahărului 
• Secţii de măcinare a zahărului tos în zahăr praf 
• Alte obiecte cu pericol de deflagraţie şi toxicitate 
În domeniul minier: 
• Lucrări miniere în subteran 
• Lucrări miniere la suprafaţă 
• Fabrici şi instalaţiilor de concasare, sortare şi îmbogăţire a substanţelor 

minerale utile 
• Excavaţii miniere subterane în scopuri ce nu ţin de extragerea 

minereurilor utile 
• Alte obiecte în domeniul minier 
• Cazane de abur şi cazanelor de apă fierbinte 
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• Obiecte la care se utilizează cazane de abur şi cazane de apă fierbinte 
(centralelor termice ) 

• Recipiente, care funcţionează sub presiune 
• Obiecte la care se utilizează recipiente sub presiune 
• Conducte de abur şi apă fierbinte 
• Obiecte la care se utilizează conductelor de abur şi apă fierbinte 
• Macarale de toate tipurile 
• Obiecte la care se utilizează macarale de toate tipurile 
• Obiecte la care se utilizează ascensoare 
• Escalatoare 
• Obiecte la care se utilizează turle 
• Conducte magistrale şi obiecte aferente lor P>1,2MPa 
• Obiecte şi sistemelor de alimentare cu gaze cu P≤1,2MPa 
• Obiecte şi sistemelor de alimentare cu gaze lichefiate cu P≤1,6MPa 
• Instalaţii de producere, tratare şi reţele de biogaze 
Practicarea lucrărilor de dinamitare 
Exploatarea depozitelor de materiale explozive  

Toate aceste domenii speciale nu necesită aviz de expertiză, deci agentul economic pe 
banii economisiţi ar putea să-şi acopere alte necesităţi sau să-şi dezvolte afacerea. Potrivit 
unor calcule efectuate, economiile agenţilor economici se estimează la 360 800 lei, avînd 
în vedere un singur obiect industrial periculos. 

4. Stabilirea clară a domeniului reglementat. Delimitarea domeniilor reglementat de 
cel nereglementat pentru activitatea organismelor de expertiză în domeniul securității 
industriale. 

Domeniul reglementat, care necesită aviz de expertiză este stabilit în proiectul Hotărârii 
Guvernului pe subdomenii, care au aceleaşi cerinţe faţă de obiectele industriale 
periculoase, prevăzute în actele normative. Astfel, domeniul reglementat cuprinde: 

- exploatarea obiectelor la care se folosesc substanţe cu pericol de inflamabilitate şi 
substanţe toxice: instalaţii frigorifice cu amoniac; secții de producere a alcoolului etilic; 
depozite de alcool etilic; secții și instalații de producere și utilizare în procesul tehnologic 
a alcoolului etilic; stații de clorinare a apei și depozite de clor; secții de vopsire; secții de 
producere a lacurilor și a vopselelor; secții de producere, de depozitare a bioxidului de 
sulf; depozite de substanțe periculoase; instalații tehnologice cu substanțe periculoase, 
secții și instalații de producere și utilizare în procesul tehnologic a gazelor toxice; depozite 
de produse petroliere; stații de alimentare cu produse petroliere; secții de extracție a 
uleiurilor;  secțiilor de uscare și ambalare a zahărului și secțiilor de măcinare a zahărului 
tos în zahăr praf; 

- exploatarea obiectelor de prelucrare şi păstrare a produselor cerealiere, inclusiv: 
elevatoare; mori; secții de producere a nutrețurilor combinate; depozite de păstrare a făinii 
fără ambalaj; secții de colectare a produselor cerealiere; secții de producere a crupelor; 

- prepararea, stocarea, transportarea, distribuţia şi furnizarea gazelor naturale, 
comprimate şi lichefiate la obiectele economiei naţionale, precum şi deservirea obiectelor 
aferente acesteia: sistemelor de distribuție și obiectele aferente lor, inclusiv, staţii de 
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reglare a presiunii gazelor, posturi de reglare a presiunii gazelor, post de reglare-măsurare 
a consumului de gaze, conducte și reţele de distribuţie a gazelor; a instalațiilor de  gaze a 
centralelor termice cu capacitatea termică unitară mai mare de 100 kW; a instalațiilor de 
gaze industriale tehnologice și agricole; instalațiilor de gaze ale centralelor electrotermice, 
centralelor termice cu program de lucru sezonier; a instalațiilor de gaze petroliere 
lichefiate și stațiilor de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate, inclusiv, staţii de 
depozitare şi îmbuteliere a gazelor, staţii de alimentare cu gaze a automobilelor, staţii de 
îmbuteliere a gazelor, sisteme de depozitare şi distribuţie a gazelor; instalațiilor sub 
presiune și al mecanismelor de ridicat; 

- exploatare a instalațiilor tehnice: fabrici de îmbogățire de minerale (cu excepția 
celor larg răspândite) cu o capacitate: de la 100 și mai mare de 400 mii m3; în domeniul 
minier; exploatare instalațiilor tehnice în domeniul minier (de suprafață); 

- verificarea tehnică periodică, reparare, scoaterea din uz a buteliilor; deservirea 
tehnică, reglarea şi punerea în funcțiune, fabricare, conservarea sau lichidarea la obiectele 
industriale periculoase. 

5.  Implementarea prevederilor Legii nr.116/2012 privind securitatea industrială a 
obiectelor industriale periculoase, Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin 
autorizare a activităţii de întreprinzător și Legii nr.131/2012 privind controlul de stat 
asupra activităţii de întreprinzător. 

În speţe, menţionăm prevederile din alin.(11) art.4 din Legea nr.131/2012 privind 
controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător „Organul de control nu este în drept 
să supună controlului o perioadă de activitate a persoanei care desfășoară activitate de 
întreprinzător mai mare de 3 ani de pînă la data începerii controlului”.  

Anual, pe piaţa Republicii Moldova apar obiecte industriale periculoase. Rata acestora 
variază  de la 10%  până la 20 %. Astfel de obiecte industriale periculoase noi cad sub un 
alt regim de plasare pe piaţă – cel enunţat la prezentul punct.  Acest fapt va scuti agenţii 
economici de costuri suplimentare la deschiderea afacerii, instalarea unui obiect industrial 
nou sau la utilizarea unor noi tehnologii unde sunt folosite aceste obiecte industriale. 
Utilizarea obiectelor industriale periculoase noi va încuraja implementarea ultimelor 
tehnologii care ar minimiza acţiunea asupra mediului înconjurător. 

c) Expuneţi opţiunile alternative analizate sau explicaţi motivul de ce acestea nu au fost 
luate în considerare 

Urmare a examinării problemei, riscuri relevante care pot cauza eşecul opţiunii 
recomandate nu au fost identificate. Respectiv, alte modalități de a elimina carențele în 
cadrul normativ în vigoare nu sunt realizabile. Problemele pe care își propune proiectul să 
le rezolve nu sunt complexe, deci nu necesită opţiuni alternative de soluționare. 

4. Analiza impacturilor opţiunilor 
a) Expuneţi efectele negative şi pozitive ale stării actuale şi evoluţia acestora în viitor, 

care vor sta la baza calculării impacturilor opţiunii recomandate 
În cazul aplicării opțiunii ,,a nu face nimic" survin următoarele efecte negative: 
- Scăderea volumului de documente ce va fi solicitat în cazul expertizei instalației și 

obiectului industrial. În cazul, în care lista de documente pentru eliberarea avizului nu va 
fi aprobată (proiectul HG), există risc pentru solicitarea în plus a documentelor sau 
solicitarea în volum minimal a documentelor ceea ce nu va asigura cu dovezi sigure 

14 
 



gestionarea eficientă a obiectului industrial. Astfel, există risc pentru neexecutarea în 
volum deplin a activităților de expertiză și, ca rezultat, obiectul industrial poate avea 
pericol sporit în exploatare şi, deci, se pot provoca accidente. 

- Supra reglementarea domeniului de deservire tehnică, reglarea şi punerea în funcțiune, 
fabricarea, conservarea sau lichidarea obiectelor industriale periculoase a instalaţiilor 
tehnice şi/sau sistemelor tehnologice în domeniul alimentării cu gaze; activității de 
reconstrucție, reutilarea tehnică, montarea, activității în domeniul folosirii subsolului: 
depozite de materiale explozive și lucrări de dinamitare, utilizate în afara domeniului de 
reglementare. 

- Riscul de a fi suportate potențiale cheltuieli pentru expertizare, care estimativ vor 
constitui 7 % din suma prezentată mai sus. 

- Cheltuielile inutile în valoare de 360800 mii lei, estimativ, pentru expertiza 
domeniilor enunțate supra. 

Beneficiile pentru situația actuală ar fi: 
– O libertate mai mare pentru organismul de expertiză care ar putea face ca acest 

segment de prestări servicii să aducă profituri mai mari şi, corespunzător, să fie mai 
atractiv şi pentru alţi investitori (realizat pentru un termen mediu). 

- Stabilirea listei de documente pentru eliberarea avizului de expertiză  de către 
organismele de expertiză va încuraja agenții economici de a se acredita pentru 
desfășurarea unor astfel de activități, ceea ce va permite de a stabili o concurență 
competitivă între entitățile acreditate.  

- Agenții economici - solicitanți ai avizului de expertiză vor avea posibilitatea de a 
alege un organism de expertiză competent, imparțial și obiectiv din entitățile acreditate 
existente.  

- Prețurile convenabile la serviciile  de expertiză prestate, care, la fel, vor influența 
alegerea  agenților economici a organismului de expertiză acreditat.  

b1) Pentru opţiunea recomandată, identificaţi impacturile completând tabelul din anexa 
la prezentul formular. Descrieţi pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, 
inclusiv părţile interesate care ar putea fi afectate pozitiv şi negativ de acestea 

Costurile  
Aprobarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Listelor de 

documente necesare pentru eliberarea avizului de expertiză în domeniul securităţii 
industriale  nu presupune instituirea unor cheltuieli din partea statului. 

 Costurile legate de elaborarea documentului propriu zis, se referă la: 
- cheltuieli ce țin de publicarea actului normativ în Monitorul Oficial; 
- costuri ce ţin de elaborarea şi procedura de aprobare a proiectului menţionat.  
Aprobarea proiectului propus nu va avea impact negativ asupra activităţii de 

întreprinzător, deoarece nu va genera cheltuieli suplimentare din partea acestora, luînd în 
considerare că proiectul nu prevede majorarea tarifelor pentru obținerea avizului de 
expertiză. 

Mai mult ca atât, urmare a efectuării unei analize asupra listei de documente prezentate 
pentru obținerea avizului, s-a constatat că au fost excluse o parte din actele nejustificativ 
solicitate de către organismul de expertiză. Printre acestea se numără: buletinul de 
verificare metrologică (din lista pentru stații de alimentare cu produse petroliere si gaze), 
certificatul de înregistrare a întreprinderii (din toate listele), polița de asigurare (din toate 
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listele), aviz de prevenire a incendiilor (din listele pentru stații de alimentare si domeniul 
chimico - tehnologic). 

Ca exemplu, buletinul de verificare metrologică a fost exclus pentru următoarele 
instalaţii, expertiza cărora costă, respectiv: 

 Exploatare, conservare, lichidarea: Cost, lei 
1. Instalaţii frigorifice cu amoniac: 3800 
2. Depozite de produse petroliere 5500 
3. Staţii de alimentare cu produse petroliere:  
4. - până la 4 robinete 3500 
5. - mai mult de 4 robinete 4500 
6. Secţii şi instalaţii de producere a alcoolului etilic: 4100 
7. Depozite de alcool etilic: 3100 
8. Depozite de clor 2400 
9. Secţii şi instalaţii de utilizare în procesul tehnologic a 

alcoolului etilic: 
2900 

10. Stații de depozitare și îmbuteliere a gazelor 10900 
11. Staţii de alimentare a automobilelor cu gaze lichefiate  3500 
12. Staţii de îmbutiliere cu gaze lichefiate  3500 
13. Staţii de alimentare a automobilelor cu gaze 

comprimate 5920 

14. Terminale fluviale şi feroviare de gaze lichefiate  10900 
Pentru a înţelege cum va fi micşorat preţul serviciului de expertiză pentru domeniul 

reglementat, este necesar de a descrie însăși modalitatea de desfășurare a procedurii de 
expertiză. Un exemplu elocvent ar fi expertizarea staţiilor de alimentare cu produse 
petroliere (cu mai mult de 4 robinete). 

Agentul economic depune o cerere (tipizată) în adresa organismului de expertiză, 
conform procedurii interne de expertiză. Procedura internă a organismului de expertiză 
este elaborată în conformitate cu standardul de referință SM SR EN ISO/CEI 17020 
”Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care 
efectuează inspecţii” şi aprobată de către organismul de expertiză.  

Actualmente procedura internă stabileşte lista documentelor pentru obţinerea avizului 
de expertiză şi această listă este întocmită de către organismul de expertiză. Fiecare 
organism de expertiză actualmente poate să-şi întocmească lista sa. Actualmente lista 
conţine, în calitate de document confirmativ, buletinul de verificări metrologice, obţinerea 
căruia necesită din partea agentului economic surse financiare suplimentare. Este de 
menţionat că pentru a obţine buletinul de verificări metrologice, este necesar de verificat 
soft-ul (indicele de funcţionalitate - prevăzut de Norma de Metrologie Legală 3-06:2016 
Sisteme de măsurare şi înregistrare a cantităţii produselor petroliere şi gazelor lichefiate 
livrate cu amănuntul. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică)  
şi fiecare dozator în parte din sistema integrată. Astfel, preţul buletinului de verificare 
metrologică include: preţul pentru verificarea soft-ului (pot fi mai multe) şi preţul pentru 
verificarea dozatoarelor. Urmare a analizei modalităţii de calculare a preţului la diferite 
laboratoare de verificări metrologice, s-a identificat că acesta diferă la diferite laboratoare, 
în dependenţă de costurile suportate la prestarea serviciului (arendă, servicii comunale 
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nemijlocit legate de prestarea serviciului, amortizarea instalaţiei, etc.). Unele LVM (de 
ex., ÎS CMAC) calculează preţul pentru serviciul acordat, estimând preţul soft-lui care ţine 
de indicele de funcţionare şi verificarea fiecărui dozator în parte (32 dozatoare). De 
exemplu: 

 
∑serviciului prestat = 132 lei (un soft, TVA inclus) + (32 (dozatoare) X 178,8 lei (TVA 

inclus) = 5853.6 lei. 
 
Alte LVM (de ex., Metronlab SRL), calculează preţul pentru serviciul acordat, 

estimând numai preţul pentru verificarea fiecărui dozator în parte (32 dozatoare). 
 
∑serviciului prestat = 312 lei (TVA inclus) X 32 (dozatoare) = 9984 lei. 
 
Este de menţionat că buletinul de verificări metrologice se eliberează pentru un termen 

ce nu va depăşi 6 luni.  
Astfel, solicitantul singur are de ales unde să-şi verifice dozatoarele. De obicei, alegerea 

este raportată la 2 factori: timp sau surse financiare, al treilea factor ar fi condiţiile 
contractuale (în cazul, în care agentul economic se deserveşte la acelaşi LVM de mai mulţi 
ani). 

Enunţăm că în lista documentelor în proiectul care se promovează, buletinul de 
verificări metrologice nu se va regăsi, deşi acest document poate fi solicitat de către alte 
instituţii (camera de înregistrare, ANRE, la efectuarea tender-urilor, AST), fiind impus 
prin Legea metrologiei nr.19/2016. O remarcă ar fi termenul de valabilitate al buletinului 
de verificări metrologice, care, în virtutea procedurilor impuse, fiind încă valabil (de 
exemplu, în cazul dacă buletinul de verificări metrologice are valabilitatea mai mică de 6 
luni, etc.) poate fi nerecunoscut dacă termenul acestuia depăşeşte termenul stabilit de 
procedura internă, procedura de înregistrare, licenţiere, de tender. Astfel de impediment 
va fi exclus prin aprobarea prezentului proiect de Hotărâre de Guvern. 

Din cele relatate se deduce că, după operarea modificărilor propuse proiectul de 
hotărâre, solicitantul la depunerea cererii, va achita doar prețul serviciului de expertiză 
aprobat. Actualmente, la depunerea cererii se achită pentru serviciul de expertiză și se 
solicită buletinul de verificare metrologică. În cazul, când buletinul de verificare 
metrologică lipsește, agentul economic, deținător de obiecte industriale periculoase, 
depune o solicitare la un laborator de verificare metrologică acreditat pentru obținerea 
buletinului enunțat. În laboratorul de verificări metrologice, urmare a achitării serviciului 
pentru obținerea buletinului de verificare metrologică (suma achitată pentru 32 dozatoare 
variază de la  5853.6 lei până la 9984 lei), se derulează procedura de verificare care 
necesită respectarea unor termeni ce țin de timpul necesar pentru desfășurarea verificării 
metrologice și emiterea buletinului. Astfel, solicitarea de către organismul de expertiză a 
buletinului de verificare metrologică generează timp și costuri suplimentare (mai ales când 
acesta este solicitat înainte de a fi obținut avizul de expertiză), care pot influența activitatea 
agentului economic. În cazul în care buletinul de verificare metrologică nu va fi solicitat 
de către organismul de expertiză, costurile suplimentare vor decădea, iar obținerea 
avizului de expertiză va fi efectuată în termenul stabilit.  
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Pierderi vor fi pentru organismele de expertiză care efectuau anterior expertize în 
domeniul nereglementat care actualmente nu s-au regăsit în lista în cauză (activități de 
deservire tehnică, reglarea şi punere în funcțiune, fabricare, conservarea sau lichidarea 
obiectelor industriale periculoase a instalaţiilor tehnice şi/sau sistemelor tehnologice în 
domeniul alimentării cu gaze; activități de reconstrucție, reutilare tehnică, montare, 
activități în domeniul folosirii subsolului: depozite de materiale explozive și lucrări de 
dinamitare). Astfel, activităţile enunţate nu se vor mai supune expertizării în domeniul 
reglementat.  

În mod desfăşurat, domeniile şi costurile pot fi prezentate astfel: 
Domeniul exclus Costuri, 

lei 
Construcţia-montarea a:  

Obiectelor la care se folosesc substanţe cu pericol de inflamabilitate şi substanţe 
toxice, inclusiv: 

Instalaţii frigorifice cu amoniac 3550 
Depozite de produse petroliere 4900 
Staţii de alimentare cu produse petroliere 3600 
Secţii de producere a alcoolului etilic 3780 
Secţii de extracţie a uleiurilor 3590 
Secţii de vopsire 3100 
Staţii de clorinare a apei 3580 
Depozite de acizi şi baze 2820 
Depozite de substanţe periculoase 2820 
Instalaţii tehnologice cu substanţe periculoase 2820 
Secţii de producere şi de depozitare a bioxidului de sulf 2840 
Secţii de producere a lacurilor şi a vopselelor 2880 
Depozite de alcool etilic 3690 
Depozite de clor 3100 
Secţii de prelucrare a petrolului şi a produselor petroliere  4990 
Secţii de producere a hidrogenului 3820 
Secţii şi instalaţii de producere şi utilizare în procesul tehnologic a 

alcoolului etilic 
3750 

Secţii şi instalaţii de producere şi utilizare în procesul tehnologic a 
gazelor toxice 

3690 

Obiectelor de prelucrare şi păstrare a produselor cerealiere, inclusiv:  
Elevatoare şi depozite  3280 
Mori 3280 
Secţii de producere a nutreţurilor combinate 3190 
Depozite de păstrare a făinii fără ambalaj 2450 
Secţii de colectare a produselor cerealiere 3180 
Secţii de producere a crupelor 3280 
Secţii de uscare şi ambalare a zahărului 4150 
Secţii de măcinare a zahărului tos în zahăr praf 3990 
Alte obiecte cu pericol de deflagraţie şi toxicitate 4100 
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Cazane de abur şi cazanelor de apă 3080 
Recipiente care funcţionează sub presiune 2860 
Conducte de abur şi apă fierbinte 2420 
Macarale de toate tipurile 2620 
Ascensoare 2620 
Escalatoare 2620 
Turle 2620 
Conducte magistrale şi obiecte aferente lor P>1,2MPa 5920 
Obiecte şi sistemelor de alimentare cu gaze cu P≤1,2MPa 5920 
Obiecte şi sistemelor de alimentare cu gaze lichefiate cu P≤1,6MPa 5920 
Instalaţii de producere şi tratare a biogazului. Reţele şi instalaţii de 

transportare şi utilizare a biogazelor 5920 

Total 136740 
Fabricarea şi asamblarea: Ascensoare 2620 

Total 2620 
Reconstrucţia:  
Conducte magistrale şi obiecte aferente lor P>1,2MPa 5920 
Obiecte şi sistemelor de alimentare cu gaze cu P≤1,2MPa 5920 
Obiecte şi sistemelor de alimentare cu gaze lichefiate cu P≤1,6MPa 5920 
Instalaţii de producere şi tratare a biogazului. Reţele şi instalaţii de 

transportare şi utilizare a biogazelor 5920 

Total  23680 
Reutilarea tehnică:  
Conducte magistrale şi obiecte aferente lor P>1,2MPa 5920 
Obiecte şi sistemelor de alimentare cu gaze cu P≤1,2MPa 5920 
Obiecte şi sistemelor de alimentare cu gaze lichefiate cu P≤1,6MPa 5920 
Instalaţii de producere şi tratare a biogazului. Reţele şi instalaţii de 

transportare şi utilizare a biogazelor 5920 

Total  23680 
Proiectarea:  
Obiectelor la care se folosesc substanţe cu pericol de inflamabilitate şi substanţe 

toxice, inclusiv: 
Instalaţii frigorifice cu amoniac 3790 
Depozite de produse petroliere 4180 
Staţii de alimentare cu produse petroliere 3100 
Secţii de producere a alcoolului etilic 3800 
Secţii de extracţie a uleiurilor 4200 
Secţii de vopsire 3100 
Staţii de clorinare a apei 2800 
Depozite de acizi şi baze 3100 
Depozite de substanţe periculoase 2700 
Instalaţii tehnologice cu substanţe periculoase 2700 
Secţii de producere şi  de depozitare a bioxidului de sulf 2900 
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Secţii de producere a lacurilor şi a vopselelor 2800 
Depozite de alcool etilic 3380 
Depozite de clor 2800 
Secţii de prelucrare a petrolului şi a produselor petroliere  4200 
Secţii de producere a hidrogenului 4250 
Secţii şi instalaţii de producere şi utilizare în procesul tehnologic a 

alcoolului etilic 
3800 

Secţii şi instalaţii de producere şi utilizare în procesul tehnologic a 
gazelor toxice 

2700 

Obiectelor de prelucrare şi păstrare a produselor cerealiere, 
inclusiv:  

 

Elevatoare şi depozite  3800 
Mori 3800 
Secţii de producere a nutreţurilor combinate 4100 
Depozite de păstrare a făinii fără ambalaj 2800 
Secţii de colectare a produselor cerealiere 3000 
Secţii de producere a crupelor 3800 
Secţii de uscare şi ambalare a zahărului 3800 
Secţii de măcinare a zahărului tos în zahăr praf 3800 
Alte obiecte cu pericol de deflagraţie şi toxicitate 3200 
În domeniul minier:  
Lucrări miniere în subteran 3830 
Lucrări miniere la suprafaţă 3140 
Fabrici şi instalaţiilor de concasare, sortare şi îmbogăţire a 

substanţelor minerale utile 
4330 

Excavaţii miniere subterane în scopuri ce nu ţin de extragerea 
minereurilor utile 

5340 

Alte obiecte în domeniul minier 3520 
Cazane de abur şi cazanelor de apă fierbinte 5020 
Obiecte la care se utilizează cazane de abur şi cazane de apă fierbinte 

(centralelor termice ) 
3240 

Recipiente, care funcţionează sub presiune 4880 
Obiecte la care se utilizează recipiente sub presiune 3080 
Conducte de abur şi apă fierbinte 4640 
Obiecte la care se utilizează conductelor de abur şi apă fierbinte 2860 
Macarale de toate tipurile 2840 
Obiecte la care se utilizează macarale de toate tipurile 2060 
Obiecte la care se utilizează ascensoare 2060 
Escalatoare 2840 
Obiecte la care se utilizează turle 2060 
Conducte magistrale şi obiecte aferente lor P>1,2MPa 5540 
Obiecte şi sistemelor de alimentare cu gaze cu P≤1,2MPa 5540 
Obiecte şi sistemelor de alimentare cu gaze lichefiate cu P≤1,6MPa 5540 
Instalaţii de producere, tratare şi reţele de biogaze 5540 
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Total  163 340 
Practicarea lucrărilor de dinamitare 5910 

Total 5910 
Exploatarea depozitelor de materiale explozive  4830 

Total 4830 
Total per servicii 360 800 

Din tabelul prezentat se conturează că pentru domeniile nereglementate actualmente 
pot fi excluse costurile ce ţin de: construcţie-montare (136 740 lei); practicarea lucrărilor 
de dinamitare (5910 lei); exploatarea depozitelor de materiale explosive ( 4830 lei); 
proiectarea (163 340 lei); reutilarea tehnică şi reconstrucţie  (23680 lei); fabricarea şi 
asamblarea (2620 lei). Sumativ, obţinem 360800 lei.  

Întreprinderile care activează în domeniul securităţii industriale şi care vor expertiza 
cel puțin un  serviciu din cele enumerate, vor putea beneficia de scutirea de cheltuieli 
suplimentare pentru acest serviciu, cheltuielile financiare fiind îndreptate spre dezvoltarea 
afacerii. Povara este  resimțită în cazul cînd sunt solicitate mai multe servicii de 
expertizare pentru o singură întreprindere care activează în domeniul securităţii 
industriale. Odată cu dezvoltarea economiei, se vor dezvolta şi serviciile de expertiză care 
vor fi prestate de mai multe organisme de expertiză. În cazul când există un singur 
organism de expertiză, persistă riscul diminuării calității serviciilor prestate. Micșorarea 
veniturilor întreprinderii  nu poate duce la scăderea calităţii serviciilor de expertiză 
prestate deoarece organismul de expertiză trebuie în continuu să respecte regulile pentru 
acreditarea acestuia şi să  menţină un sistem de management impus de standard.  

Este de menţionat, că societatea pierde venitul defalcat în buget din aceasta sumă (care 
ar fi cel putin în baza impozitului pe venit s.a.), însă câștigă din altă parte, din  micșorarea 
unor preturi la serviciile prestate de cei care utilizează obiectele industriale periculoase. 

Din anumite considerente, nu pot fi prezentate alte date privind eliberarea avizelor în 
domeniul reglementat şi nereglementat, date care ar reliefa anumite raporturi ce ţin de 
volum, calitate şi preţ. Până în prezent nu există un soft pentru gestionarea şi monitorizarea 
dosarelor pentru eliberarea avizelor de expertiză, dosarele toate fiind pe suport de hîrtie.  
Lipsa unui soft (platforme) de gestionare a dosarelor privind eliberarea avizelor de 
expertiză se datorează şi lipsei listei de documente necesare pentru eliberarea avizului de 
expertiză, aprobată prin  Hotărâre de Guvern, conform prevederilor Legii nr.116/2012.  

Beneficiile: 
Beneficiile scontate ale opțiunii recomandate sunt reducerea cheltuielilor 

întreprinderilor  prin liberalizarea serviciilor privind avizarea obiectelor industriale 
deținute sau a activităților desfășurate care nu aparțin domeniului reglementat  (estimativ 
360800 mii lei/anual). 

Totodată proiectul urmărește:  
- dezvoltarea cadrului normativ național şi stabilirea unor documente acceptate de către 

organismul de expertiză și AST; 
- excluderea tratării ambigue a domeniului reglementat și nereglementat privind 

instalațiile și obiectele industriale periculoase. 
Astfel, una din problemele pe care proiectul își propune să le rezolve este excluderea 

necesității avizării instalațiilor și obiectelor industriale periculoase ce nu sunt utilizate în 
domeniul reglementat, astfel, agenţii economici vor putea obţine economii de resurse 
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financiare, ceea ce va permite stabilirea unor preţuri mai mici pentru prestarea unor 
servicii. 

b2) Pentru opţiunile alternative analizate, identificaţi impacturile  completând tabelul 
din anexa la prezentul formular. Descrieţi pe larg impacturile sub formă de costuri sau 
beneficii, inclusiv părţile interesate care ar putea fi afectate pozitiv şi negativ de acestea 

- 
c) Pentru opţiunile analizate, expuneţi cele mai relevante/iminente riscuri care pot duce 

la eşecul intervenţiei şi/sau schimba substanţial valoarea beneficiilor şi costurilor estimate 
şi prezentaţi presupuneri privind gradul de conformare cu prevederile proiectului a celor 
vizaţi în acesta 

Cel mai evident risc reprezintă neobţinerea economiilor indicate mai sus prin faptul ca 
organismul de expertiză  va majora prețurile la restul serviciilor  pentru a compensa 
pierderile atât timp  cât nu se reglementează (plafonează) tarifele pentru serviciile de 
expertiză. 

Totodată, urmare a examinării diferitor aspecte ale proiectului respectiv, au fost 
identificate şi  alte riscuri: 

- prestarea serviciilor de către organismul de expertiză pentru agenții economici care 
desfășoară activitatea în domeniul nereglementat, la solicitare, ar putea cauza costuri 
suplimentare din partea agenților economici; 

- nerespectarea termenului de obținere a actului de expertiză ar putea influența 
securitatea obiectului sau instalației industriale, astfel,  încât ar putea fi înregistrate și 
accidente. 

d) Dacă este cazul, pentru opţiunea recomandată expuneţi costurile de conformare 
pentru întreprinderi, dacă există impact disproporţionat care poate distorsiona concurenţa 
şi ce impact are opţiunea asupra întreprinderilor mici şi mijlocii. Se explică dacă sînt 
propuse măsuri de diminuare a acestor impacturi 

Organismele de expertiză care activează în domeniul reglementat vor elimina din lista 
activităților prestate activități care nu se regăsesc în proiectul în cauză. Va fi necesară 
conformarea ulterioară prin aducerea în conformitate a Avizelor de expertiză eliberate de 
organismul de expertiză și a Certificatelor de acreditare cu actul normativ aprobat. Acest 
fapt nu va induce cheltuieli suplimentare pentru organismele vizate. Însăși eliberarea 
Avizelor de expertiză va fi verificată ca urmare a evaluărilor de supraveghere efectuate 
anual de către Centrul Național de Acreditare MOLDAC, totodată va fi  actualizat la zi și 
Certificatul de acreditare. 

Concluzie  
e) Argumentaţi selectarea unei opţiunii, în baza atingerii obiectivelor, beneficiilor şi 

costurilor, precum şi a asigurării celui mai mic impact negativ asupra celor afectaţi 
Urmare a analizării opțiunilor prezentate, se recomandă aprobarea proiectului Hotărârii 

de Guvern cu privire la aprobarea Listelor de documente necesare pentru eliberarea 
avizului de expertiză în domeniul securităţii industriale. Varianta preliminară a proiectului 
se anexează.  

Se recomandă ca proiectul actului propus să între în vigoare la data publicării 
acestuia.      

5. Implementarea şi monitorizarea 
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a) Descrieţi cum va fi organizată implementarea opţiunii recomandate, ce cadru juridic 
necesită a fi modificat şi/sau elaborat şi aprobat, ce schimbări instituţionale sînt necesare 

Pentru implementarea opțiunii recomandate nu  sunt necesare schimbări instituționale. 
După cum a fost menționat supra, agenții economici care vor să activeze în acest domeniul 
necesită să-și  creeze un organism de expertiză în condiţiile cerințelor prevăzute în Legea 
nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii,  respectând și  
implementând standardul de referință SM SR EN ISO/CEI 17020 ”Evaluarea 
conformităţii. Cerinţe pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează 
inspecţii”. Lista standardelor de referinţă se aprobă de către organul central de specialitate 
al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii şi se publică în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova. Actualmente este aprobat Ordinul Ministerului Economiei 
și Infrastructurii nr. 311 din 22.06.2018 cu privire la aprobarea Listei standardelor de 
referinţă, care stabilesc criterii pentru competenţa organismului naţional de acreditare şi a 
organismelor de evaluare a conformităţii. Odată cu modificarea listei standardelor utilizate 
pentru activitatea organismului naţional de acreditare şi a organismelor de evaluare a 
conformităţii în UE, se aprobă standardele relevante și se actualizează Ordinul MEI. 
Respectiv, organismele de expertiză se conformează cerinţelor standardului indicat,  
acreditând-se la versiunea aprobată şi publicată în Monitorul Oficial. 

b) Indicaţi clar indicatorii de performanţă în baza cărora se va efectua monitorizarea 
În calitate de indicatori de performanţă poate fi utilizat numărul în descreştere al 

avizărilor în domeniul reglementat, raportat la avizele de expertiză, efectuate de 
organismele de expertiză acreditate. 

Este de menţionat, că un indicator de performanţă semnificativ este scăderea încasărilor 
în baza serviciilor de expertiză prestate. Astfel, dacă într-un an această sumă este de 
360800 lei, pentru 5 ani suma este de 360800 lei * 5 ani = 1 804 000 lei. Aşadar,  aceasta 
este suma calculată pentru o perioadă de 5 ani, economisită de către un întreprinzător care 
îşi desfăşoară activitatea în domeniul securităţii industriale.  

Actualmente se lucrează asupra definitivării proiectului de legii, care va abroga Legea 
nr.116/2012. Proiectul legii presupune stabilirea și delimitarea clară a domeniului 
reglementat și celui nereglementat, fapt, care va duce la scăderea cheltuielilor pentru 
obținerea actelor care nu sunt necesare.    

Prin promovarea prezentului proiect (până va fi aprobat proiectul legii noi) se urmărește 
stabilirea listei unificate de documente pentru obținerea avizului de expertiză, care va evita 
solicitarea documentelor irelevante și va reduce termenul de obținere a avizului.  

c)  Identificați peste  cât timp vor fi resimţite impacturile estimate şi este necesară 
evaluarea performanţei actului normativ propus. Explicaţi cum va fi monitorizată şi 
evaluată opţiunea 

Reieșind din faptul că proiectul eventual va intra în vigoare odată cu publicarea în 
Monitorul Oficial, impacturile vor putea fi estimate după primele luni  de la intrarea în 
vigoare a prezentei  Hotărâri, iar după 6 luni va fi posibilă efectuarea analizei avizelor de 
expertiză eliberate de organismele de expertiză acreditate, precum și, indirect, conform 
datelor prezentate de AST. 

6. Consultarea 
a) Identificaţi principalele părţi (grupuri) interesate în intervenţia propusă 
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Prevederile proiectului  Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Listelor de 
documente necesare pentru eliberarea avizului de expertiză în domeniul securităţii 
industriale, nu va avea impact asupra solicitanților avizului de expertiză - persoanelor 
juridice care efectuează următoarele activități în domeniile: chimico-tehnologic, 
alimentare cu gaze, instalațiilor sub presiune și al mecanismelor de ridicat; etc. 

Principalele grupuri de interese: 

1. Autoritățile cu funcții de supraveghere și acreditare: AST și Centrul Național de 
Acreditare MOLDAC.  

2. Agenții economici care utilizează obiecte industriale sau prestează servicii (SRL 
”VALAKAS-Pro”, ”Rompetrol Moldova” SA, SRL ”Gradient” și ÎI ”Mocanu și T”). 

3. Persoanele juridice acreditate pentru activitățile de expertiză (organismul de 
expertiză din cadrul ”CTSIC” SRL). 

b) Explicaţi succint cum (prin ce metode) s-a asigurat consultarea adecvată a părţilor 
Consultarea a fost demarată prin publicarea, la 19.03.2020, pe pagina web oficială a 

Ministerului Economiei și Infrastructurii, compartimentul ”Transparență decizională”, a 
anunțului cu privire la  inițierea elaborării proiectului  Hotărârii Guvernului cu privire la 
aprobarea Listelor de documente necesare pentru eliberarea avizului de expertiză în 
domeniul securităţii industriale. 

De asemenea prin demersul nr. 12-1194 din 19.02.2020 adresat Agenției 
Supraveghere Tehnică și Centrului Tehnic Securitate Industrială și unor proiectanți (SRL 
”VALAKAS-Pro”, ”Rompetrol Moldova” SA, SRL ”Gradient” și ÎI ”Mocanu și T”) au 
fost solicitate persoane pentru includerea în Grupul de lucru pentru elaborarea proiectului  
Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Listelor de documente necesare pentru 
eliberarea avizului de expertiză în domeniul securităţii industriale. 

Urmare a desemnării persoanelor, a fost transmisă scrisoarea nr.12-1398 din 
26.02.2020 privind organizarea ședinței Grupului de lucru, care a avut loc pe data de 4 
martie 2020. Astfel, la ședință au participat reprezentanți ai IMM (proiectanți -  SRL 
”VALAKAS-Pro”, ”Rompetrol Moldova” SA, SRL ”Gradient” și ÎI ”Mocanu și T”), 
organism de expertiză acreditat în domeniu - ”Centrul Tehnic pentru Securitate  
Industrială şi Certificare” SRL și Agenția pentru Supraveghere Tehnică. A fost întocmit 
procesul verbal. De principiu, proiectul a fost susţinut de toţi participanţii. 

Din motivul pandemiei COVID–19, conlucrarea asupra proiectului a fost realizată  
telefonic și prin intermediul poștei electronice.  

Avînd în vedere că proiectul trebuie să fie însoțit de AIR, prin demersurile 12-1995 
in 19.03.2020 și 12-2796 din 8.05.2020 au fost solicitate informații de la AST și 
„CTSIC” SRL. 

A fost transmis spre examinare proiectul  Hotărârii Guvernului şi pe data de 19.03.20 
au fost recepționate propuneri asupra proiectului, respectiv, întocmit tabelul de 
divergențe. S-a conlucrat asupra argumentării unor aspecte din proiect în ședința 
organizată în cadrul AST pe data de 3.06.2020. Majoritatea propunerilor au fost luate în 
considerație.  

Respectiv, la promovarea proiectului urmează a fi desfășurate multiple ședințe de 
lucru cu entitățile interesate, convocate în scopul dezbaterii problemelor și propunerilor 
apărute pe parcursul promovării proiectului. 
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De asemenea, pentru a asigura transparenţa în procesul decizional, AIR şi proiectul de  
Hotărâre vor fi  plasate pe pagina web a Ministerului Economiei și Infrastructurii, pentru 
consultare publică, prezentarea de propuneri şi obiecţii. 

Este necesar de menţionat că anterior transmiterii AIR şi proiectului enunţat la şedinţa 
Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, s-a obţinut  asistenţă 
metodologică de la SEIR, conlucrând cu expertul. 

c) Expuneţi succint poziţia fiecărei entităţi consultate faţă de documentul de analiză a 
impactului şi/sau intervenţia propusă (se expune poziţia a cel puţin unui exponent din 
fiecare grup de interese identificat) 

Comentariile, obiecţiile şi propunerile părţilor consultate vor fi analizate şi luate în 
consideraţie la îmbunătăţirea proiectului actului normativ şi analizei impactului de 
reglementare. În rezultatul examinării propunerilor la proiect va fi întocmit tabelul de 
sinteză a recomandărilor şi vor fi expuse argumentele pentru neacceptarea sau acceptarea 
parţială a propunerilor. Majoritatea propunerilor au fost de ordin tehnic. Una din  
propuneri care nu au fost acceptată este includerea în proiectul HG a Notei: Nu se supun 
expertizei securităţii industriale obiectele industriale periculoase noi recepţionate şi date 
în exploatare în primii 3 (trei ) ani de activitate. Conform propunerilor parvenite de la  
AST, impunerea agenţilor economici să deţină avizul pozitiv de expertiză la obiectele 
industriale periculoase noi recepţionate şi date în exploatare, după efectuarea procedurilor 
de recepţie de către Comisia de Stat cu aplicarea în procesul de recepţie a prevederilor 
Art.8 alin.(2), (3) a Legii nr.116/20L2, reprezintă în cazul dat o dublare de către CTSIC a 
activităţii organului de control şi supraveghere de stat şi reprezintă  o presiune directă 
asupra activităţilor de întreprinzător, care aduce agentul economic la unele cheltuieli 
suplimentare nejustificate. Art.4 alin.(11) din Legea nr.131/2012 invocă despre faptul că 
Organul de control nu este în drept să supună controlului o perioadă de activitate a 
persoanei care desfășoară activitate de întreprinzător mai mare de 3 ani de  până la data 
începerii controlului. Luînd în  considerație cele expuse, propunerea nu a fost acceptată 
deoarece prevederile invocate se referă la organele de control şi nu la organele de 
expertiză, care au atribuţii de expertiză – atribuţie care nu poate fi confundată cu controlul 
de stat, realizat de către AST şi alte organe, planificat sau inopinat în baza listelor de 
verificare pentru fiecare obiect industrial periculos. 

După definitivarea proiectului, acesta urmează a fi transmis direcţiilor din cadrul MEI, 
apoi conform procedurii de avizare stabilite în Legea nr.100/2017 cu privire la actele 
normative. 

De asemenea vor fi organizate, la necesitate, şedinţe de lucru (dezbateri publice) cu 
părţile care eventual vor prezenta propuneri în scopul examinării acestora şi pentru a găsi 
soluţii la problemele abordate. După care proiectul Hotărârii va fi avizat şi supus expertizei 
juridice şi anticorupţie. 

  
Anexă  

  
Tabel pentru identificarea impacturilor 

  
Categorii de impact Punctaj atribuit 
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 Opţiunea 
propusă 

Opţiunea alterativă 1 Opţiunea alterativă 2 

Economic 
costurile desfăşurării afacerilor +2   
povara administrativă +1   
fluxurile comerciale şi 
investiţionale 

0   

competitivitatea afacerilor +1   
activitatea diferitor categorii de 
întreprinderi mici şi mijlocii 

+1   

concurenţa pe piaţă +1   
activitatea de inovare şi cercetare 0   
veniturile şi cheltuielile publice 0   
cadrul instituţional al autorităţilor 
publice 

0   

alegerea, calitatea şi preţurile 
pentru consumatori 

+1   

bunăstarea gospodăriilor casnice şi 
a cetăţenilor 

0   

situaţia social-economică în 
anumite regiuni 

0 0 0 

situaţia macroeconomică 0   
alte aspecte economice 0   
Social 
gradul de ocupare a forţei de 
muncă 

0   

nivelul de salarizare 0   
condiţiile şi organizarea muncii 0   
sănătatea şi securitatea muncii 0   
formarea profesională 0   
inegalitatea şi distribuţia veniturilor 0   
nivelul veniturilor populaţiei 0   
nivelul sărăciei 0   
accesul la bunuri şi servicii de 
bază, în special pentru persoanele 
social-vulnerabile 

0   

diversitatea culturală şi lingvistică 0   
partidele politice şi organizaţiile 
civice 

0   

sănătatea publică, inclusiv 
mortalitatea şi morbiditatea 

0   
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modul sănătos de viaţă al 
populaţiei 

0   

nivelul criminalităţii şi securităţii 
publice 

0   

accesul şi calitatea serviciilor de 
protecţie socială 

0   

accesul şi calitatea serviciilor 
educaţionale 

0   

accesul şi calitatea serviciilor 
medicale 

0   

accesul şi calitatea serviciilor 
publice administrative 

0   

nivelul şi calitatea educaţiei 
populaţiei 

0   

conservarea patrimoniului cultural 0   
accesul populaţiei la resurse 
culturale şi participarea în 
manifestaţii culturale 

0   

accesul şi participarea populaţiei în 
activităţi sportive 

0   

discriminarea 0   
alte aspecte sociale 0   
De mediu 
clima, inclusiv emisiile gazelor cu 
efect de seră şi celor care afectează 
stratul de ozon 

0   

calitatea aerului 0   
calitatea şi cantitatea apei şi 
resurselor acvatice, inclusiv a apei 
potabile şi de alt gen 

0   

biodiversitatea 0   
flora 0   
fauna 0   
peisajele naturale 0   
starea şi resursele solului 0   
producerea şi reciclarea deşeurilor 0   
utilizarea eficientă a resurselor 
regenerabile şi neregenerabile 

0   

consumul şi producţia durabilă 0   
intensitatea energetică 0   
eficienţa şi performanţa energetică 0   
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bunăstarea animalelor 0   
riscuri majore pentru mediu 
(incendii, explozii, accidente etc.) 

+1   

utilizarea terenurilor 0   
alte aspecte de mediu 0   
Tabelul se completează cu note de la -3 la +3, în drept cu fiecare categorie de impact, pentru 
fiecare opţiune analizată, unde variaţia între -3 şi -1 reprezintă impacturi negative (costuri), 
iar variaţia între 1 şi 3 – impacturi pozitive (beneficii) pentru categoriile de impact analizate. 
Nota 0 reprezintă lipsa impacturilor. Valoarea acordată corespunde cu intensitatea 
impactului (1 – minor, 2 – mediu, 3 – major) faţă de situaţia din opţiunea „a nu face nimic”, 
în comparaţie cu situaţia din alte opţiuni şi alte categorii de impact. Impacturile identificate 
prin acest tabel se descriu pe larg, cu argumentarea punctajului acordat, inclusiv prin date 
cuantificate, în compartimentul 4 din Formular, lit.b1) şi, după caz, b2), privind analiza 
impacturilor opţiunilor. 
  

Anexe 
Proiectul preliminar de act normativ  
Sinteza obiecţiilor şi propunerilor la proiect şi/sau analiza de impact  
Expertiza Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de 
întreprinzător (după caz)  
Alte materiale informative/documente (la decizia autorilor) 
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CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII  MOLDOVA 

GRUPUL DE LUCRU  

AL COMISIEI DE STAT PENTRU REGLEMENTAREA  

ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR 
 

 

  

 

Nr. 38-02-10101 
 

Chişinău 
 

  6 noiembrie 2020 

 

Casa Guvernului, of. 625 

MD-2033, Chișinău, 

Republica Moldova  

 

 

Telefon:  373 22 250 442 

 

 

E-mail: secretariat.gl.air@gov.md   
 

 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 
 

Ref.: adresa nr.12-6245 din 09.10.2020 

 

 

În temeiul art.19 alin.(2) lit. b) din Legea nr.235/2006 cu privire la principiile de 

bază de reglementare a activității de întreprinzător, pct. 29 subpct.2) și pct.34 subpct.2) 

lit. a) ale Regulamentului Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea 

activității de întreprinzător, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1429/2008, Grupul de 

lucru, în cadrul ședinței din 20 octombrie anul în curs, a examinat și a susținut analiza 

impactului de reglementare la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea 

Listelor de documente necesare pentru eliberarea avizului de expertiză în domeniul 

securității industriale.  

Extrasul din Procesul-verbal nr.35 al ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat 

pentru reglementarea activității de întreprinzător din 20 octombrie 2020 se anexează.    

 

 

Secretar general adjunct al Guvernului,  

Președinte al Grupului de lucru al  

Comisiei de stat pentru reglementarea  

activității de întreprinzător         Roman CAZAN 
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EXTRAS 

din PROCESUL-VERBAL nr.35 

al ședinței Grupului de lucru Grupului de lucru  

al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător 

(ședință online) 

 

20 octombrie 2020 

 

Au participat : 

Membrii Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător: 

 

Vladislav Caminschi  -  director executiv al Confederației Naționale a Patronatului din 

Republica Moldova, vicepreședintele Grupului de lucru 
 

Eugen Dațco  -  director executiv al Uniunii Transportatorilor și Drumarilor din 

Republica Moldova 
 

Adrian Servan -  director executiv al Asociației Naționale a Companiilor din 

Domeniul TIC 
 

Cristina Tîșcul -  director executiv al Asociației Investitorilor Străini (FIA) 
 

Carolina Linte -  director executiv al Asociației Patronale Asociația Națională a 

Producătorilor de Lapte și Produse Lactate „Lapte” 
 

Alexandra Popa 

 

-  director executiv al Asociației Businessului European din Moldova 
 

Diana Russu  -  șef al Direcției susținere și promovare a membrilor CCI a Republicii 

Moldova, Camera de Comerț și Industrie  
 

Elena Bejenaru  -  director executiv al Federației Patronale a Constructorilor, 

Drumarilor și a Producătorilor Materialelor de Construcție 

„CONDRUMAT” 
 

Victor Baciu 

 

-  consultant de politici, Asociația Patronală „Camera de Comerț 

Americană din Moldova” 
 

Valentina Chiper -  șef al Secției reglementarea mediului de afaceri și întreprinderi mici 

și mijlocii, Direcția politici economice și mediul de afaceri, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 
 

Roman Gapeev  -  șef al Serviciului transport feroviar, Direcția transport, Ministerul 

Economiei și Infrastructurii 
 

Alexandru Leonte  -  consultant principal în Direcția urbanism, construcții și locuințe, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 
 

Vitalie Dragan 

 

-  șef al Direcției politici în domeniul medicină veterinară și siguranța 

alimentelor de origine animalieră, Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului 
 

Albina Prodan 

 

-  consultant principal în Direcția politici fiscale și vamale, Ministerul 

Finanțelor 
 

Victoria Ciorbă -  consultant principal în Direcția avizare acte normative, Ministerul 

Justiției 
 

Alexandru Tocarjevschi  -  șef al Direcției politici în domeniul ordinii și securității publice, 

Ministerul Afacerilor Interne 
 

Svetlana Nunu -  consultant principal în Direcția acte guvernamentale, Cancelaria de 

Stat, secretarul Grupului de lucru 

 



 

Responsabili din cadrul autorităților publice centrale:  

 

Andrei Cușcă - Ministerul Economiei și Infrastructurii, Direcția politici și 

reglementări în domeniul societății informaționale și economiei 

digitale 
 

Lilian Mindov 

 

-  Agenția Relații Funciare și Cadastru, Direcția cadastrul bunurilor 

imobile 
 

Andrei Cojocaru - Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, 

Departamentul gaze naturale și energie termică  

Angela Konovalenko - Ministerul Economiei și Infrastructurii, Direcția infrastructura 

calității și securitate industrială 

Mariana Gîncu 

 

- Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Direcția 

politici în domeniul sănătății publice 
 

Svetlana Gherciu  Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Direcția sănătatea 

ocupațională, medic igienist 

 

Rodica Tabur - Centrul republican de boli profesionale  

   

Invitați: Sergiu Bozianu, Roman Ivanov, experți 

 

Experți al Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare: dl Oleg Chelaru, dl Victor 

Ermurachi, dl Eduard Sîrbu, dl Nicolae Boțan, Natalia Crețu 

 

 

6(5). Examinarea analizei impactului de reglementare 

la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Listelor de documente necesare 

pentru eliberarea avizului de expertiză în domeniul securității industriale 

 

Autor: Ministerul Economiei și Infrastructurii 

_________________________________________________ 

Au luat cuvântul: 

 

Dl Nicolae Boțan 

A menționat că analiza de impact prezentată ține de obligația Ministerului Economiei și 

Infrastructurii de a implementa Legea nr.116/2012 privind securitatea industrială a obiectelor 

industriale periculoase. Astfel,  Guvernul urma să aprobe lista obiectelor care trebuie expertizate, dar 

și lista documentelor necesare pentru eliberarea avizului de expertiză.  

În analiza de impact au fost reflectate două aspecte importante: 1) solicitarea de către Centrul 

Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare a listelor diferite de acte pentru expertizarea 

obiectelor; 2) expertizarea obiectelor/instalațiilor tehnice care nu cad sub incidența Legii nr.116/2012.  

Ca urmare a examinări acestor aspecte, autorii au prezentat date cu privire la costurile care se 

datorează neclarităților ce țin de procedura de expertizare a obiectelor/instalațiilor tehnice.  
A menționat că analiza de impact corespunde Metodologiei de analiză a impactului în procesul 

de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.23/2019, iar 

obiecțiile și recomandările expuse în opinie sânt în mare parte de ordin tehnic.    

A recomandat susținerea analizei de impact, luând în considerare că autorii au ajustat documentul 

de analiză a impactului în corespundere cu obiecțiile și recomandările expuse în opinie.  

 

 



Dna Angela Konovalenco 

A menționat că analiza de impact a fost îmbunătățită în corespundere cu obiecțiile și 

recomandările expertului Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare și remisă membrilor 

Grupului de lucru.  

S-au inițiat discuții la care au participat: 

Dna Elena Bejenaru 

A recomandat autorilor că revizuiască terminologia din domeniul construcțiilor, în special s-a 

făcut referire la termenul „construcție-montare”.  Limbajul expunerilor din analiza de impact urmează 

a fi cizelat din acest punct de vedere și ajustat legislației din domeniul construcțiilor.  

A exprimat susținere analizei de impact  cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și 

recomandărilor expertului Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare și ale membrilor 

Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.  

 

Dna Angela Konovalenko 

A menționat că termenul „construcție-montare” se regăsește în Legea nr.116/2012 privind 

securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, dar în varianta îmbunătățită a analizei de 

impact a fost specificat că legea menționată va fi modificată și terminologia va fi ajustată la prevederile 

Legii nr.721/1996 privind calitatea în construcții. 

 

Ca urmare a discuțiilor din cadrul ședinței s-a decis: analiza de impact se  susține.  

 

 

 

 

Vicepreședintele Grupului de lucru       Vladislav CAMINSCHI 

 



 
 

 
 
 

 
 

nr.__12- 6868 
10.11.2020 
 

 

 
Prin prezenta, în conformitate cu prevederile pct.179 și pct.1793 al 

Regulamentului Guvernului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.610/2018, 
Ministerul Economiei şi Infrastructurii transmite alăturat  

 
CERERE 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat  
a proiectului de act al Guvernului 

 
Nr. 
crt. 

Criterii de 
înregistrare 

Nota autorului 

1. Categoria şi 
denumirea proiectului 

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Listelor de 
documente necesare pentru eliberarea avizului de expertiză 
în domeniul securității industriale 

2. Autoritatea care a 
elaborat proiectul 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 

3. Justificarea depunerii 
cererii  

Proiectul a fost elaborat întru executarea:  
- art. 8 alin. (21) din Legea nr.116/2012 privind 

securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, 
în care sunt prezentate activitățile în domeniul securității 
industriale pentru a căror desfășurare este obligatorie 
deținerea avizului pozitiv de expertiză în domeniul 
securității industriale; 

- art. 8 alin. (42) din Legea nr.116/2012, conform 
căruia pentru fiecare dintre genurile de activitate care 
necesită expertizarea, Guvernul aprobă lista de documente 
necesare pentru eliberarea avizului de expertiză în domeniul 
securităţii industriale. 

4. Lista autorităţilor şi 
instituţiilor a căror 
avizare este necesară 

Ministerul Justiției (expertiză);  
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;  
Centrul Național Anticorupție (expertiză);  
Centrul Național de Acreditate „MOLDAC”. 

5. Termenul-limită 
pentru depunerea 
avizelor/expertizelor 

10 zile 

Ministerul Economiei  
și Infrastructurii  
al Republicii Moldova 

 
 

Cancelaria de Stat  

Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, Chişinău, MD-2012, tel. +373-22-25-01-07, fax +373-22-23-40-64 
E-mail: secretariat@mei.gov.md  Pagina web: www.mei.gov.md 

 

mailto:secretariat@mei.gov.md
http://www.mei.gov.md/


6. Persoana responsabilă 
de promovarea 
proiectului 

Angela Konovalenko, consultant principal, Direcția 
infrastructura calității și securitate industrială, Ministerul 
Economiei și Infrastructurii 
tel.022 250642, e-mail:angela.konovalenko@mei.gov.md. 

7. Anexe 1. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 
Listelor de documente necesare pentru eliberarea avizului 
de expertiză în domeniul securităţii industriale – 30 file; 
2. Nota informativă la proiectul Hotărârii Guvernului – 3 
file; 
3. Analiza impactului de reglementare la proiectul Hotărârii 
Guvernului – 28 file. 

8. Data şi ora depunerii 
cererii 

Conform semnăturii electronice 

9. Semnătura Semnat electronic 
 
 
 

 
Secretar  de stat                                             Iuliana DRĂGĂLIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ex. Angela Konovalenko, tel. 250 642  
 

     Acest document conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul Registrului de evidență a 
corespondenței din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr.0000537-005, înregistrat în Registrul de 
evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a 
acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția 
datelor cu caracter personal. 

 

Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, Chişinău, MD-2012, tel. +373-22-25-01-07, fax +373-22-23-40-64 
E-mail: secretariat@mei.gov.md  Pagina web: www.mei.gov.md 
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