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str. Aleea Gării 6, MD 2001 Chişinău, Republica Moldova, 
e-mail: secretariat@anta.gov.md; web: www.anta.gov.md 

TEL/FAX: +373 (22) 44-40-03 

 
 Anexa nr. 5 

    la Ordinul nr. 28 din 01.02.2019 
 
 

 
LISTĂ DE VERIFICARE nr. 5 

al întreprinderilor care desfășoară activitatea de cîntărire a vehiculelor rutiere în 
vederea eliberării certificatului internațional de cîntărire a vehiculului rutier 

                
I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 
II. Persoana și obiectul supus controlului:  

Denumirea persoanei ___________________________________________________________________________________ 

Sediul juridic, cod fiscal ________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acestuia____________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) _________________________________________________ 

Sediul unității structurale/funcționale adresa (de amplasare a obiectului)___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Codul fiscal și alte date caracteristice ale unității (după caz) ____________________________________________________ 

 
III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscurilor1: 
 

 
 

Criteriul2 

Informația curentă 
(deținută de ANTA la 

data inițierii 
controlului 

Gradul 
de risc 

Informația 
curentă este 
valabilă (se 
bifează dacă 
este cazul) 

Informația revizuită în cazul 
controlului (se completează dacă este 

cazul) 

Domeniul activității 
economice 

    

Mărimea 
persoanei/unității 

    

 
1În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se 
completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului. 
2Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului. 
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IV. Lista de întrebări 
 
Nr. 
d/o 

Întrebări  Referința 
legală 

Conformitatea  Comentarii Punctajul 
atribuit Da Nu  N/c 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Întreprinderea dispune de toate 
documentele valabile din care reiese 
menținerea condițiilor care au stat la 
baza obținerii autorizației de desfășurare 
a activității de cîntărire a vehiculelor 
rutiere? 

Art. 119, 120 
CTR 

    

20 

2 
Întreprinderea dispune de spații adecvate 
care permit accesul liber al vehiculelor 
rutiere la standurile de cîntărire? 

Art. 119 lit.b) 
CTR 

    
20 

3 

Întreprinderea dispune de certificatele de 
competență profesională valabile ale 
managerului responsabil pentru 
activitatea de cîntărire a vehiculelor 
rutiere? 

Art. 120 lit.c)  
CTR 

    

10 

4 

Întreprinderea dispune de certificatele de 
competență profesională valabile ale 
experților responsabili pentru activitatea 
de cîntărire a vehiculelor rutiere? 

Art. 120 lit. c) 
CTR 

    

10 

5 
Aparatele și utilajele din dotarea stației 
corespund cu lista depusă la Agenție în 
vederea obținerii Autorizației? 

Art. 120 lit. d)  
CTR 

    
10 

6 

Întreprinderea dispune de buletine de 
verificare metrologică valabile ale 
echipamentului și mijloacelor de 
măsurare precum și de certificatele de 
atestare metrologică ale standurilor și 
utilajului de încercări? 

Art. 120 lit. e)  
CTR 

    

10 

7 

Corespund buletinele de verificare 
metrologică valabile ale echipamentului 
și mijloacelor de măsurare precum și 
certificatele de atestare metrologică ale 
standurilor și utilajului de încercări cu 
utilajul folosit de facto? 

Art. 120 lit.e) 
CTR 

    

10 

8 

Întreprinderea dispune de aparate și 
utilaje care corespund fie: 
-recomandării OIML R 76 „Instrumente 
de cîntărire nonautomate”, clasa de 
exactitate III sau mai mare? fie:  
-recomandării OIML R 134 „Instrumente 
automate de cîntărire a vehiculelor 
rutiere aflate în mișcare”, clasa de 
exactitate II sau mai mare? 

Art. 121 
 CTR 

    

20 

9 

Sunt în stare funcțională echipamentul, 
mijloacele de măsurare, standurile și 
utilajul de încercări, aparatele și utilaje 
folosite de întreprindere în activitatea sa? 

Art. 120 lit.d) și 
e) 
CTR 

    

20 

10 
Întreprinderea dispune de registru de 
evidență a certificatelor internaționale de 
cîntărire a vehiculelor rutiere eliberate? 

Anexa 2 
rubrica Note de 
la pagina a doua 
a certificatului. 
CTR 

    

10 

11 

Întreprinderea efectuează înregistrări în 
registru de evidență a certificatelor 
internaționale de cîntărire a vehiculelor 
rutiere eliberate care trebuie să cuprindă 
numărul de cod al cîntăririi care constă 
din trei elemente de date, unite prin 

Anexa 2 
rubrica Note de 
la pagina a doua 
a certificatului. 
CTR 

    

10 
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cratime? 

12 
Întreprinderea respectă corectitudinea 
aplicării codurilor conform cerințelor 
stabilite? 

Anexa 2 
rubrica Note de 
la pagina a doua 
a certificatului. 
CTR 

    

15 

13 
Întreprinderea respectă regulile de 
completare a rubricilor certificatului 
conform cerințelor stabilite? 

Anexa 2 
CTR 

    
10 

 
 
V. Punctajul pentru evaluarea riscului: 
 

Încălcări  Numărul de 
întrebări 
conform 

clasificării 
încălcărilor 

(toate 
întrebările 
aplicate) 

Numărul de 
încălcări 

constatate în 
cadrul 

controlului 
(toate 

întrebările 
neconforme) 

Gradul de 
conformare 

conform 
numărului de 
încălcări % 
(1-(col 3/col 

2)x100%) 

Ponderea 
valorică totală 

conform 
clasificării 

încălcărilor 
(suma 

punctajului 
tuturor 

întrebărilor 
aplicate) 

Ponderea 
valorică a 

încălcărilor 
constatate în 

cadrul 
controlului 

(suma 
punctajului 
întrebărilor 
neconforme)  

Gradul de 
conformare 

conform 
numărului de 
încălcări % 
(1-(col 6/col 

5)x100%) 

Minore        
Grave       

Foarte grave       
Total       

 
VI.  Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor 
 

Clasificarea încălcărilor Punctajul  
Minore  1-5 
Grave 6-10 
Foarte grave 11-20 
 
VII. Lista actelor normative relevante: 
 
Nr. 
d/o 

Indicativul Titlul  

1. Legea nr. 150 din 17.07.2014 Codul transporturilor rutiere 
 
Întocmit la data de __________________________ 
 
 
Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului 
 
____________________________________  ______________________ ______________________ 
   (Nume, prenume)     (Semnătura)            (Data aducerii la cunoștință) 

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

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

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

 


