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PRO CES-VERBAL DE CONTROL  
în dom eniul supravegherii de stat a m ăsurilor contra incendiilor

nr. 10/29 din “ 30 “ iunie 2020

La solicitarea Academia “Ştefan cel M are”, str. Gheorshe Asachi, nr. 21, тип. Chişinău.
(Persona fizică/juridică/N .P.P. conducătorului/adresa juridică)

nr. 4597 din 27.06.2020

în baza prevederilor Legii nr.267 din 09 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor, 
HG nr. 1088 din 18.12.2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru 
Supraveghere Tehnică,
Conform delegaţiei de control nr. 10/24 din 29.06.2020
de către: Inspector principal al Direcţiei supraveghere de stat a măsurilor contra incendiilor si

(N.P.P. şi funcţia reprezentantului AST care au efectuat controlul)
protecţiei civilă a Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică Ilia Alexuţa._______________________

în comun cu reprezentantul solicitantului Rector Dinu Ostavciuc___________________________
(N.P.P/fimcţia)

la data de 29.06.2020
a fost efectuată evaluarea riscului de incendiu la încăperile din str. Gheorshe Asachi, 21;_____

(Denumirea completă/numele persoanei supuse controlului/ denumirea obiectivului/adresa)
str. Sf. Vineri, 7: str-la Lermontov, II-a, 12.______________________________________________

Pe parcursul controlului au fost verificate:
căile de acces pentru autospecialele de intervenţie în caz de incendiu; încăperile; documentaţia;

(Acte, documente, instrucţiuni, ordine, instalaţiile inginereşti, construcţii)
instalaţia de semnalizare si avertizare a incendiilor; instalaţii electrice; ordin de numire a 
persoanei responsabile de securitate la incendiu._________________________________________
A

In rezultatul controlului s-a constatat următoarele:
Obiectivul corespunde cerinţelor normelor si regulilor de apărare împotriva incendiilor.

(Neconformităţile exigenţilor normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor/lipsa de neconformităţi)
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în conformitate cu prevederile art. 28 alin.(6) al Legii nr.J31 din 08.06.12 privind 
controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător Persoana supusă controlului are dreptul, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea procesului-verbal de control, să prezinte dezacordul 
cu actul în cauză, aducînd probe suplimentare ce confirmă poziţia sa. In cazul dezacordului cu 
procesul-verbal de control, antreprenorul (investitorul) are dreptul de a-l contesta, în scris, 
directorului Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică sau în termen de cinci zile din ziua primirii 
acestuia.

Reprezentantul Agenţiei pentru Supraveghea

Inspector principal al DSSMCIPC

Reprezentanţii solicitantului:
Re

(funcţia/sem năturij
/Dinu OstavciUi

Copia actului de control am primit
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M inisterul Economiei 
şi Infrastructurii 
al Republicii M oldova

A genţia pentru 
Supraveghere Tehnică

nr. 10/24 din 29.06.2020

D E L E G A Ţ I E  D E  C O N T R O L

Inspector principal al D irecţiei supraveghere de stat a m ăsurilor contra_______
(numele, prenumele)

incendiilor şi protecţiei civilă a Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică Ilia 
Alexuţa._____________________________________________________________________

La solicitarea Academ ia “Ştefan cel M are”, mun. Chisinău, str. Gheorghe
(Persona fizică/juridică/N.P.P. conducătorului/adresa juridică)

Asachi, 21_________________________________________________________________
nr. 4597 din 27.06.2020 în baza prevederilor Legii nr.267 din 09 noiembrie 1994 
privind apărarea impotriva incendiilor, HG nr. 1088 din 18.12.2017 cu privire la 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică, este delegat să 
efectueze controlul de specialitate al supravegherii de stat a m ăsurilor contra 
incendiilor la obiectivul încăperile din str, Gheorghe Asachi 21; str. Sf. Vineri, 7

(Denumirea completă/numele persoanei supuse controlului/ denumirea obiectivului/adresa)

str. Lerm ontov Il-a , 12.______________________________________________________

data începerii controlului 29.06.2020 

data finalizării controlului 29.06.2020

Şeful DSSMCIPC ■£ -  Sergiu CHIRCU

Am primit un exemplar la data de
(semnătura conducătorului entităţii supuse controli


