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ÎNTRODUCERE 

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, în urma Reformei Administraţiei Publice Centrale, 

denumită Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei (APCSP) și învestită cu 

noi competențe, este autoritate administrativă subordonată Ministerului Economiei și Infrastructurii, 

responsabilă de implementarea politicii statului în domeniile de activitate, ce îi sînt încredințate. 

Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea APCSP (Regulament), aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.1089 din 18 decembrie 2017, reglementează misiunea, domeniile de 

activitate, funcţiile şi drepturile APCSP, precum şi organizarea activităţii acesteia.  

APCSP are misiunea de a asigura implementarea politicii statului în domeniile de competenţă, 

în modul stabilit şi în limitele prevăzute de Regulament, realizează funcțiile stabilite, în următoarele 

domenii: 

1) supravegherea pieţei privind produsele nealimentare şi conformitatea serviciilor (inclusiv 

turistice); 

2) protecţia consumatorilor; 

3) metrologie;  

4) supravegherea și controlul de stat al activităților în domeniul jocurilor de noroc; 

5) siguranța ocupațională; 

6) respectarea condiţiilor de licenţiere conform domeniului de competenţă.  

Contorm prevederilor Legii nr.105/13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, cu 

modificărule și completările ulterioare (LP185 din 21.09.17), APCSP este autoritatea administrativă 

care coordonează la nivel naţional controlul respectării legislaţiei cu privire la protecţia 

consumatorilor, avînd statut de punct de contact naţional, cu următoarele atribuţii principale: 

      a) implementează politica în domeniul protecţiei consumatorilor în comun cu organele centrale 

de specialitate ale administraţiei publice, cu autorităţile administrative din subordinea ministerelor 

şi alte autorităţi administrative centrale din subordinea Guvernului, care au atribuţii de control în 

domeniul protecţiei consumatorilor, cu autorităţile administraţiei publice locale cu atribuţii în 

domeniu şi cu asociaţiile obşteşti de consumatori; 

a
1
) monitorizează activitatea de protecţie a consumatorilor desfăşurată de autorităţile 

administrative competente indicate în lege, prezintă raportul anual privind protecţia consumatorilor. 

Raportul anual de activitate, reflectează rezultatele realizării obiectivelor stabilite de APC, în 

Planul operational de acțiuni, pentru anul 2017, care derivă din Programul de Dezvoltare Strategică 

al APC 2016-2018, fiind corelat cu Cadrul Bugetar pe Termen Mediu pentru anii 2017-2019, prin 2 

strategii sectoriale de cheltuieli (SSC): SSCîn domeniul infrastructurii calităţii şi protecției 

consumatorilor  şi SSC în domeniul energetic.  

I. COMPONENŢA, BUGETUL,  STATUL DE PERSONAL AL AGENŢIEI 

Activitatea APC, sub aspect bugetar, s-a desfășurat în limitele a două subprograme: 

Subprogramul 50.08 ”Protecția drepturilor consumatorilor” 

Subprogramul 58.04 „Eficiență energetică și surse regenerabile” 

Bugetul APC, pentru anul 2017 a fost precizat în volum de 9449,5 mii lei, cumulat pe 

următoarele tipuri de cheltuieli din cadrul ambelor subprograme bugetare: 
 

Tabelul 1: Repartizarea resurselor bugetare pentru anul 2017, pe destinație de cheltuieli 

Cod Tipul cheltuielilor 

50.08 58.04 Total APCSP 

Valoarea, 

mii lei 

Ponderea  

în total,% 

Valoarea, 

mii lei 

Ponderea  

în total,% 

Valoarea, 

mii lei 

Ponderea  

în total,% 
21 Cheltuieli de personal 6748,5 73,12 - - 6748,5 71,42 

22 Cheltuieli de întreținere 1869,6 20,26 15,8 7,18 1885,4 19,95 

27 Prestații sociale 96,0 1,04 - - 96,0 1,02 

31 Active nefinanciare 181,2 1,96 183,7 83,5 364,9 3,86 

33 Materiale circulante 334,2 3,62 20,5 9,32 354,7 3,75 

 TOTAL 9229,5 100,0 220,0 100,0 9449,5 100 

 
În condițiile celor raportate mai sus, la situația din 31.12.2017, bugetul APC a fost executat în 

proporție de  96,57 %, valoarea  resurselor utilizate fiind de 9125,0 mii lei. 
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Tabelul 2: Executarea resurselor bugetare, în anul 2017, pe destinație de cheltuieli 

Cod 
Tipul 

cheltuielilor 

58.08 58.04 Total APC 

Valoarea,        

  mii lei 

Gradul de 

executare, 

% 

Valoarea, 

mii lei 

Gradul de 

executare, 

% 

Valoarea, 

mii lei 

Gradul de 

executare, 

% 
21 Cheltuieli de personal 6662,1 98,72 - - 6662,1 98,72 

22 Cheltuieli de întreținere 1739,8 93,06 15,8 14,00 1755,6 93,11 

27 Prestații sociale 79,8 83,12 - - 79,8 83,12 

31 Active nefinanciare 165,9 91,56 183,7 100,0 349,6 95,81 

33 Materiale circulante 257,5 47,33 20,4 99,51 277,9 78,35 

 TOTAL 8905,1 x 219,9 x 9125,0 96,57 % 

Bugetul APCSP este constituit exclusiv din surse bugetare, aprobate și alocate în conformitate 

cu Legea bugetului de stat.  

La situația din 31.12.2017 în cadrul APC erau ocupate  54 funcții publice. 

II. CADRUL DE POLITICI PUBLICE, CADRUL LEGISLATIV / NORMATIV  

Pentru implementarea politicii şi strategiilor în domeniul protecţiei consumatorilor, APC a 

aprobat Programul de Dezvoltare Strategică 2016-2018, principalul document de planificare pe 

termen mediu, bazat pe documentele de politici strategice în domeniu: 

- Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2017; 

- Planul Naţional de Acţiuni privind implementarea Acordului de Asociere RM-UE; 

- Strategia Naţională de dezvoltare ”Moldova 2020”; 

- Strategiile sectoriale; 

- Cadrul bugetar pe termen mediu (CBTM 2016-2018);  

- Programul de Dezvoltare Strategică al Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI),  

din care derivă Planul anual de Acţiuni al APC 2017, aprobat de MEI, Planul priorităţilor și 

Planul de instruire ale APC 2017. 

Cadrul legislativ/normativ, în domeniile de competență atribuite: 

 Legea privind protecţia consumatorilor; 

 Legea privind supravegherea pieței; 

 Legea metrologiei; 

 Legea privind activitatea de reglementare tehnică; 

• Legea cu privire la comerţul interior; 

• Legea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător; 

• Legea privind securitatea generală a produselor; 

• Legea privind etichetarea produselor cu impact energetic; 

• Legea privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii;  

• Legea privind contractele de credit pentru consumatori; 

• Legea despre încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare de consum; 

• Legea privind comerţul electronic; 

 Legea nr. 44 din  27.03.2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic; 

 Programul Naţional pentru Eficienţă Energetică 2011-2020; 

 Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în a.2030; 

 Hotărârea Guvernului despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor; 

 Hotărîrea Guvernului nr.1212/04.11.2016 cu privire la aprobarea Metodologiei privind 

evaluarea riscurilor în cazul produselor nealimentare; 

 Hotărîrea Guvernului nr.1054/15.09.2016 privind gradele de risc pentru produsele nealimentare; 

 Hotărîrea Guvernului nr.1076/23.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind 

procedurile de conlucrare între autorităţile de supraveghere a pieţei şi Serviciul Vamal; 

 Hotărîrea Guvernului nr.1116/07.10.2016 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a 

Sistemului de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase; 



5 

 

 Hotărîrea Guvernului nr.1246/15.11.2016 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind 

imitaţiile de produse alimentare care prezintă risc de a pune în pericol sănătatea sau siguranţa 

consumatorilor; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 808 din  29.10.2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind 

siguranţa jucăriilor; 

 Hotărîrea Guvernului nr.745 din 26.10.2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Punerea 

la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite 

limite de tensiune”; 

 Hotărîrea Guvernului nr.37/01.02.2016 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind 

punerea la dispoziţie pe piaţă a brichetelor, care prezintă caracteristici de siguranţă pentru 

copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie; 

 Ordinul Ministerului Economiei nr.33/02.03.2016 privind aprobarea Listei standardelor 

conexe la Reglementarea tehnică privind introducerea pe piaţă a brichetelor fantezie; 

 alte acte de reglementare în domeniile de competență. 

 

Obiectivele şi acţiunile de bază ale Agenţiei, stabilite pentru a.2017: 

- sporirea gradului de informare şi educare a consumatorilor; 

- asigurarea unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor. Soluţionarea petiţiilor privind 

apărarea drepturilor fundamentale şi intereselor economice ale consumatorilor; 

- mediatizarea activităţii Agenţiei, sporirea gradului de accesibilitate la activităţile Agenţiei; 

- organizarea unui sistem de informare util pentru consumatori şi oferirea de protecţie 

împotriva practicilor comerciale agresive şi incorecte; 

- scăderea nivelului tranzacţiilor prejudiciabile pentru consumatori; 

- consolidarea cunoştinţelor agenţilor economici privind cerinţele aplicabile produselor şi 

serviciilor; 

- consolidarea capacităților instituționale ale APC; 

- planificarea şi raportarea rezultatelor activitatii Agenţiei; 

- dezvoltarea managementul intern în cadrul Agenţiei. 

În vederea realizării obiectivelor asumate, APC și-a stabilit un set de priorități pentru a.2017. 

Prioritățile APC pentru a. 2017, s-au axat pe 3 obiective fundamentale și anume: 

 Consolidarea capacităților instituționale ale APC; 

 Asigurarea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor; 

 Asigurarea supravegherii pieței produselor și serviciilor, supraveghera metrologică. 

Consolidarea capacităților instituționale, prin realizarea reformei instituționale APC, 

informarea/educarea consumatorilor, dezvoltarea cunoștințelor mediului de afaceri, instruirea 

angajaților, promovarea imaginii instituționale, mediatizarea activității APC, dezvoltarea 

parteneriatelor cu instituțiile mass-media și instituțiile omoloage din țară și peste hotare, pentru 

preluarea și transpunerea celor mai bune practici UE, în domeniul protecției consumatorilor și 

supravegherii pieței. 

 Asigurarea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor, prin examinarea petițiilor, 

apărarea drepturilor fundamentale şi intereselor economice ale consumatorilor, aplicarea măsurilor 

legale privind repararea prejudiciilor cauzate de agenții economici, inclusiv în instanța de judecată. 

 Asigurarea supravegherii pieței produselor și serviciilor, prin monitorizarea lor, pe piaţa 

internă, implementarea sistemului de informare rapidă cu privire la produsele și serviciile cu risc 

sporit, supraveghera metrologică în domeniile de interes public, efectuarea controalelor de stat, 

aplicarea măsurilor juridice pentru încălcările depistate, neadmiterea abuzurilor față de activitatea 

mediului de afaceri, prin reducerea numărului de controale, susținerea lor prin consiliere și 

dezvoltarea cunoștințelor.   

III. ACTIVITĂŢILE DE SUPRAVEGHERE  A  PIEŢEI 
Pentru crearea condițiilor favorabile activității agenților economici, în conformitate cu 

prevederile  Strategiei Naţionale de dezvoltare ”Moldova 2020”, APC și-a focusat acțiunile - cheie 

pe protecția consumatorilor, prin fortificarea activităților de informare și educare a acestora, 
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dezvoltarea capacităților lor decizionale la alegerea unui produs sau serviciu, precum și pe 

consilierea și dezvoltarea cunoștințelor agenților economici.    

Scopul acestei abordări este de a îmbunătăți impactul supravegherii pieței, în beneficiul 

consumatorilor și agenților economici onorabili, evaluînd totodată riscurile activităților în relațiile 

lor cu consumatorii, pentru a asigura o tranziție satisfăcătoare de la control la conformare, în măsura 

în care viața și sănătatea consumatorilor nu este pusă în pericol.  

Astfel, numărul controalelor efectuate anual, este în descreștere: de la 2580 controale efectuate 

în a.2013, 1944 controale în a.2014 și 1871 controale în a.2015, la 415 controale în a.2016 și 203 

controale în 2017. 

Reducerea considerabilă a numărului de controale efectuate în ultimii 2 ani, a fost generată de 

moratoriul asupra controalelor de stat, instituit în a. 2016, cît și de ultimele modificări ale Legii 131 

din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, în contextul reformei 

instituționale. 

În susținerea mediului de afaceri, conform prevederilor Legii 131 din 08.06.2012 privind 

controlul de stat asupra activității de întreprinzător, controalele de stat planificate la întreprinderile 

nou create, în perioada primilor 3 ani de activitate, v-or avea caracter consultativ și nu se v-or solda 

cu sancțiuni sau măsuri restrictive, cu excepția cazurilor, cînd în cadrul controlului se depistează 

încălcări foarte grave. 

Graficele de control planificat și controalele efectuate, inclusiv cele inopinate, sunt înregistrate 

în Registrul de Stat al controalelor și monitorizate de către Cancelaria de Stat, iar accesul tuturor 

persoanelor la Registrul de stat al controalelor este garantat şi gratuit. 

De menționat, că datele statistice înregistrate de APC, indică un nivel mai înalt de încălcări 

admise de agenții economici supuși controlului pentru prima dată, față de cei care au mai fost 

controlați și posedă deja un nivel de cunoștințe referitor la produse și servicii, obligațiunile și 

drepturile sale, cît și ale consumatorilor.  

Spre exemplu, la agenții economici controlați pentru prima data se constată 80-90% încălcări, 

din controalele efectuate, pe cînd la agenții economici care au mai fost supuși controlului, 

încălcările constatate sunt în jur de 65-70%. 

Urmare a noilor modificări în legislația-cadru, ce țin de delimitarea atribuțiilor organelor cu 

funcții de control și excludera dublării acestora, supravegherea pieței produselor alimentare a fost 

transmisă în competența Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). 

Agenția pentru Protecția Consumatorilor a fost reorganizată prin transformare în Agenția 

pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței  (APCSP) și învestită cu noi atribuții. 

Prin urmare, APCSP efectuează controlul respectării prevederilor legislaţiei în domeniul 

protecţiei consumatorilor și supravegherii pieței privind conformitatea produselor nealimentare, 

serviciilor prestate (inclusiv turistice), supravegherii metrologice și a activității jocurilor de noroc.  

 În perioada reorganizării (trimestrul III - IV 2017), APC și-a redirecționat și a fortificat 

activitățile sale, spre comunicarea cu publicul larg, în vederea informării și educării consumatorilor, 

consolidării cunoștințelor agenților economici, a nu admite încălcarea drepturilor consumatorilor, 

fără a efectua controale de stat. 

Totodată, pe parcursul  anului,  inspectorii au evaluat riscurile activității agenților economici, 

care comercializează produse sau prestează servicii consumatorilor. 

Din 3104 agenți economici evaluați, 487 (16,3%) persoane, desfășurau activități cu risc sporit 

și au fost incluse în planul controalelor, conform punctajului de risc acumulat. 

Astfel, în a. 2017, APC a planificat 487 controale (trim.I-112, II-143, III- 128, IV-104). 

Graficele controalelor au fost înregistrate de CS, aprobate și publicate, în modul stabilit. 

Urmare modificării prevederilor Legii privind controlul de stat asupra activității de 

întreprinzător, pe parcursul trimestrului III-IV 2017, APC nu a efectuat controale de stat. 
 

În semestrul I, au fost efectuate 203 controale planificate și inopinate, la 175 agenţi 

economici, din care la 131 s-au depistat încălcări, prin 141 (69,5 %) controale:  

Controale planificate conform Graficului de control - efectuate 117 (57,6%)  controale, la 108 

agenți economici, din care la 82 s-au depistat încălcări, prin 82 (70%) controale: 
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Controale inopinate  - efectuate  86 (42,4 %) controale, la 67 agenți economici, din care la 49 

s-au depistat încălcări, prin 59 (68,6%) controale, inclusiv: 

 în baza plîngerilor –74 (86,0%) controale (examinate 117 petiții), încălcări s-au depistat prin 

49 (66,21%) controale, plîngerile s-au confirmat (unele parțial);   

 în baza demersurilor, ordinelor emise de Agenţie, – 11 (12,8%) controale, încălcări s-au 

depistat prin 9 controale.  

 în scopul trasabilității produselor – 1 (0,85%) control, în care s-au depistat încălcări.  

 

Instituțiile media au fost atrase în cadrul a 2 controale de stat și înregistrate materiale media. 

 

Din numărul total de agenți economici supuși controlului (175), pentru prima dată au fost 

controlați 34 (19,42%) agenți economici, din care la 31 (91,1%) s-au depistat încălcări. 

La efectuarea controalelor în domeniul produselor nealimentare și în domeniul metrologiei 

legale, au fost aplicate Procedurile de control în baza evaluării riscurilor, aprobate de APC. 

Astfel, conform Procedurilor, pe parcursul semestrului I, au fost efectuate 38 controale, în 

cadrul cărora au fost testate 90 produse, din care 21 erau cu neconformități. 

Raportul privind controalele efectuate conform Procedurilor de control, se anexează (anexa 3). 

 

Produse controlate: 

Au fost controlate produse în sumă de 12,33 mln lei, necorespunzătoare în sumă de 2,84 mln 

lei, inclusiv:  

produse industriale – în sumă de 10,30 mln lei, necorespunzătoare, în sumă de 1,07  mln lei; 

produse alimentare – în sumă de 1,98 mln lei, necorespunzătoare, în sumă de 1,77 mln lei; 

produse de import - în sumă de 12,11 mln lei, necorespunzătoare în sumă de 2,81 mln lei. 

Mijloace de măsurare controlate - 507, constatate neconforme – 24 mijloace de măsurare. 
Probe prelevate (Figura 1):                                                           (Figura 1)         

Pentru aprecierea calităţii produselor plasate 

pe piaţa internă, în cadrul controalelor au fost 

prelevate 9 probe de produse (8 alimentare și 

1 motorină) şi supuse încercărilor de 

laborator, din care 2 probe de produse 

alimentare erau necorespunzătoare cerinţelor 

DN (iaurt- mucegaiuri, tartă- umiditatea 

34,5%,la norma de 15%, la indicii 

microbiologici-conținea drojdii, stafilococus 

aureus).  

Încălcările depistate în cadrul controalelor de stat (Figura 2):       

 comercializarea produselor nemarcate/marcate neconform (eronat, lipsa informaţiei în limba 

de stat) – 63 cazuri; 

 termenul de valabilitate(garanţie) expirat al produselor – 36 cazuri,  

 nerespectarea regulilor de comerţ (neînmînarea bonului de casă, lipsa indicatoarelor de preţ) – 

35 cazuri; 

 neafişarea la vedere a informaţiei pentru consumatori – 24 cazuri; 

 lipsa registrului de reclamaţii – 16 cazuri; 

 utilizarea mijloacelor de măsurare neverificate metrologic – 14 cazuri; 

 înşelarea consumatorului – 12 cazuri; 

 nerespectarea condiţiilor tehnice de păstrare/sanitare a produselor –9 cazuri; 

 nesoluţionarea plîngerilor în termen – 8 caz; 

 utilizarea practicilor comerciale incorecte – 5 cazuri;  

 prezenţa clauzelor abuzive în contractele încheiate cu consumatorii – 4 cazuri; 

 lipsa preţului unitar – 3; 

 nerespectarea cerinţelor DN de standardizare – 2 cazuri; 

 lipsa facturilor fiscale – 1.     
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                                        (Figura 2)                                               

 
 

Controale de stat, în domeniul metrologiei legale. 

APC a efectuat 43 controale de stat planificate și inopinate și a verificat 507 mijloace de 

măsurare.  

În cadrul a 25 controale, s-au depistat 24 (4,7%) mijloace de măsurare necorespunzătoare 

normelor metrologiei legale, pentru care s-au aplicat măsuri juridice, inclusiv 17 prescripţii de 

interzicere a utilizării mijloacelor de măsurare.  

Pe parcursul anului 2017, au parvenit 17 petiții, prin care au fost reclamate tentative de 

înșelare/înșelarea la volum, la etapa livrării combustibilului, care se admit la stațiile de alimentare cu 

combustibil, sau referitor la calitatea necorespunzătoare a motorinei. Petițiile au fost examinate, în 

limitele prevederilor legislației în vigoare.  

A fost prelevată 1 probă de motorină (cu 2 contraprobe) şi supusă încercărilor de laborator. 

Conform raportului de încercări, la parametrii testați neconformități nu s-au depistat. 

La efectuarea controalelor în domeniul metrologiei legale, inclusiv la stațiile de alimentare cu 

combustibil, au fost aplicate Procedurile de control în baza evaluării riscurilor. 

Astfel, conform Procedurilor de control, au fost efectuate 18 controale (în cadrul unui control, 

conform Procedurii specifice de control, au fost verificate și produse industriale, expuse în 

comercializare), în 3 controale au fost depistate mijloace de măsurare necorespunzătoare normelor 

metrologiei legale. În cadrul controalelor, inspectorii au beneficiat de suportul experților din cadrul 

Proiectului DCFTA, fiind instruiți în vederea aplicării Procedurilor specifice de control. 

Toți cei 48 agenți economici supuși controlului, au primit consultanță, din partea inspectorilor. 

Controalele efectuate în perioada de referință, sunt înregistrate în RSC. 

Controale de stat, în domeniul produselor nealimentare/servicii: 

APC a efectuat 91 controale planificate și inopinate, a verificat produse în sumă de 10,3 mln lei. 

În 52 (57,1%) controale s-au depistat neconformități, inclusiv produse necorespunzătoare, în 

sumă de 1,07  mln lei, pentru care s-au aplicat măsuri juridice.  

Pe parcursul anului 2017, au parvenit 1784 (72%) petiţii, referitor la calitatea necorespunzătoare 

a produselor industriale și serviciilor. Petițiile au fost examinate în limitele prevederilor legale.  

La efectuarea controalelor în domeniul produselor nealimentare, au fost aplicate Procedurile de 

control în baza evaluării riscurilor. 

Astfel, conform Procedurilor de control, au fost efectuate 21 controale, în cadrul cărora au fost 

testate 51 produse, din care 17 (33,3%) produse s-au constatat necorespunzătoare cerințelor stabilite. 

În cadrul controalelor, la testarea produselor, inspectorii au beneficiat de suportul experților din 

cadrul Proiectului DCFTA, fiind instruiți în vederea aplicării Procedurilor specifice de control. 
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http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1595&t=/Presa/Comunicate-de-

presa/Controale-comune-cu-expertii-UE 

Toți  91 agenți economici supuși controlului, au primit consultanță, din partea inspectorilor APC. 

Controalele efectuate în perioada de referință, sunt înregistrate în RSC. 

Controale de stat, în domeniul produselor alimentare: 

Au fost efectuate 69 controale planificate și inopinate,verificate produse în sumă de 1,98 mln lei. 

În cadrul a 64 (92,7%) controale, s-au depistat neconformități, inclusiv produse 

necorespunzătoare, în sumă de 1,77 mln lei, pentru care s-au aplicat măsuri juridice.  

Au fost prelevate 8 probe de diferite produse şi supuse încercărilor de laborator. Conform 

rapoartelor de încercări, la parametrii testați, 2 probe de produse alimentare erau necorespunzătoare 

cerinţelor DN (iaurt- mucegaiuri, tartă- umiditatea 34,5% la norma de 15%, indicii microbiologici-

conținea drojdii, stafilococus aureus). 

Toți 69 agenți economici supuși controlului, au primit consultanță, din partea inspectorilor APC. 

Controalele efectuate în perioada de referință, sunt înregistrate în RSC. 

 

Măsurile juridice aplicate în cadrul controalelor, pentru neconformităţile depistate: 

În total, față de persoanele responsabile au fost eliberate 192 prescripții/decizii, din care170 

(89%) sunt  executate. 

 Prescripțiile eliberate: 

-   83 prescripţii de înlăturare a neconformităţilor ; 

-   79 prescripţii de interzicere temporară a lotului; 

-   17 prescripţii de interzicere a utilizării mijloacelor de măsurare  neverificate, defectate; 

-   3 decizii de încetare a practicilor comerciale incorecte; 

-   10 decizii de remediere gratuită, înlocuire gratuită, restituire a contravalorii produsului/ 

serviciului necorespunzător; 

-   267 procese-verbale cu privire la contravenţie încheiate de APC, prin control, din care: 

 19 procese-verbale - remise către alți agenti constatator (Insp. Fiscal), față 32 remise în 

a.2016 

 4 procese-verbale – încetate de APC (în temeiul art. 441 CContravențional); 

 294 - emise decizii de amendă (Dosar cu act de control, din care 50 dosare în sumă de 

120,100 mii lei, încheiate în trimestrul IV- 2016), în sumă de 897,400 mii lei; 

- 291 procese-verbale încheiate de APC în baza Materialelor primite spre examinare: 

- 297  decizii de amendă aplicate (din care pe 21 Dosare din tr.IV-2016); 

- 6 decizii de amendă încetate; 

- 9 procese-verbale – în examinare 

- 105 procese-verbale primite de la alte autorităţi, spre examinare:  

- 43 decizii de amendă aplicate; 

- 56 decizii de încetare a cauzei contravenţionale (contravin art.443 Cod Contravenţional); 

- 6 procese-verbale – în examinare. 

 încheiate în 2017, de către APCSP - 558 (94,0%) procese-verbale contravenționale, în baza 

actelor de control și materialelor examinate, față de 594 încheiate de APC, în anul 2016; 

 primite de la alte autorităţi - 105 procese-verbale, față de 122 primite în a.2016; 

 rămase din trim.IV-2016 -  71 dosare  contravenționale (50-cu act de control/21-pe materiale); 

În total, pe parcursul anului 2017, au fost examinate 700 procese-verbale contravenționale 

(dosare), din care 71 dosare încheiate în tr.IV-2016, iar 15 procese-verbale rămase în examinate 

pentru 2018, 19 remise către alți agenti constatator (Inspectoratul Fiscal) și 15 în examinare. 

 

Au fost încetate (fiind încheiate cu încălcări) – 66 procese-verbale contravenționale. 

 

Total amenzi aplicate - 634, în sumă de 1 839,9 mln lei, inclusiv:  

    amenzi aplicate în baza Actelor de control - 294, (din care 50 dosare în sumă de 120,100 mii 

lei din trimestrul IV 2016),în sumă de 897,400 mii lei; 

http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1595&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Controale-comune-cu-expertii-UE
http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1595&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Controale-comune-cu-expertii-UE
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    amenzi aplicate în baza procese-verbale remise de alte autorităţi-43,în sumă de 87,15 mii lei;  

    amenzi aplicate în baza materialelor primite - 297, în sumă de 855,35 mii lei. 

Total amenzi achitate în buget - 566 (89,3%) amenzi, în sumă de 781,375 mii lei, inclusiv: 

    amenzi achitate în baza Actelor de control – 264 în sumă de 403,700 mii lei (din care 47 

amenzi în sumă 58,75 mii lei achitate în baza dosarelor din trimestrul IV 2016); 

    amenzi achitate în baza procese-verbale remise de la autorităti - 39, în sumă -43,5 mii lei; 

    amenzi achitate în baza materialelor primite – 233 în sumă de 334,175 mii lei.  

        

Spre executare silită au fost expediate 106 decizii de amendă, aplicate de Agenţie. 

Asistenţă juridică, Cereri prealabile adresate Agenţiei:  

De către APCSP(APC), au fost înregistrate şi examinate 5 cereri, respinse ca nefondate. 

Reprezentanții Agenției au înregistrat 732 participări în instanţa de judecată, din care 453 şedinţe 

pe cauze contravenţionale, 155 şedinţe de judecată în calitate de reprezentanți ai intervenientului 

accesoriu, față de 162 ședințe, în anul 2016  şi 124 şedinţe în calitate de reprezentanți APC (ca pîrît). 

Conlucrarea cu organele abilitate. Controlul în comun: 
Agenţia a realizat 523 acţiuni în comun cu autorităţile competente, inclusiv:  

7 controale în comun cu autorităţile competente:  

- Agenția Națională pentru Siguranţa Alimentelor  Orhei -1,  

- Centru de sănătate publică Ghișinău - 1; 

- Agenția Națională pentru Siguranţa Alimentelor Fălești – 1;  

- Inspectoratul ecologic de stat - 1; 

- Ministerul afacerilor interne – 2; 

- Centru de sănătate publică Cimișlia -1. 

11 controale pentru examinarea demersurilor parvenite de la autorităţi/agenţi economici; 

303 Materiale primite și examinate/încheiate Dosare contravenționale;  

202 sesizări expediate altor autorităţi de competenţă, inclusiv către: 

 Primăria mun. Chişinău; 

 Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică; 

 Agenţia Naţională Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei; 

 Direcţia de Poliţie Chişinău; 

 Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; 

 Centrul Naţional Sănătate Publică; 

 Centrul de Sănătate Publică Chişinău; 

 Ministerul Sănătăţii; 

 Ministerul Afacerilor Interne; 

 Inspectoratul General al Poliţiei. 

IV. ACŢIVITĂŢILE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI CONSUMATORILOR 

 

Examinarea petiţiilor: 

În a.2017, au fost înregistrate 2477 petiții, față de 2073 petiții înregistrate în 2016, sau cu 20,0% 

mai mult, din care 575 (23,2%) petiții/adresări electronice: 

- 1955 petiții direct de la consumatori, față de 1143 petiții în 2016, sau cu 71,0% mai mult; 

- 522 petiţii readresate de alte autorităţi, față de 930 readresate în 2016, sau cu 44,0% mai puțin. 

Soluționarea petițiilor: 

-  1963 (80,0%) petiții au fost soluționate de APC; 

-  464 (19,0%) au fost readresate altor autorități, față de 125 readresate în 2016, cu 339 mai mult. 

-  50 (1%) petiții sunt în examinare. 

Din oficiu - soluționate 1813 (84,3%) petiții, inclusiv pe cale amiabilă - 350 (14,1%) petiții, din 

total înregistrate, față de 154 soluționate amiabil în perioada a.2016. 

Prin control de stat (74 controale inopinate), au fost soluţionate 117 (7,7%) petiții.  

Subiectele petițiilor parvenite direct de la consumatori:  

 servicii prestate, neconforme  –  1378(70%) petiţii: 
- comerț – 415, 
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- servicii hoteliere – 294,                                 

- servicii comunale (Termoelectrica, Apă-Canal, Chișinău-Gaz, GazUnion Fenosa, APL,Poșta Moldovei- 232,  

- transport aierian – 112,              

- telefonie și telecomunicații – 69,   

- transport auto – 58,                            

- reparații auto – 39, 

- turistice – 32, 

- alte servicii – 30,                                

- stații de alimentare cu combustibil – 24, 

- bancare – 22,                          

- deservire bloc (intertfoane) – 13, 

- servicii reparații – 10,    

- de asigurări -6,                                    

- curățare chimică – 5,                              

- cosmetologice, frizerie – 6;                 

- practici comerciale incorecte – 4, 

- servicii  agrement – 3, 

- servicii poștale – 3, 

- de angajare – 1.  

Figura 3 

 
  produse industriale neconforme – 406  (20,8%) petiţii: 
-  telefoane mobile – 134,   

-  electrocasnice – 101,          

-  uși, geamuri, țiglă metalică – 39,      
-  electronice – 35,                 

-  încălțăminte – 30,             

-  mobilă - 14,                                       

-  diverse (bijuterie, plapumă, ciorăperie, ochelari) -  10, 

-  piese auto – 9,                                  
-  îmbrăcăminte – 9,                            

-  produse de uz casnic – 5,               
-  chimice de menaj – 5, 

-  cosmetice –  4, 

-  jucării -  4 , 
-  materiale de construcții – 4,   

-  tehnică agricolă – 3.                                                                                     
  produse petroliere neconforme – 1, 

  nerespectarea clauzelor contractuale – 30,  

  perturbarea liniștei publice – 11.                  
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Figura 4 
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  produse alimentare, neconforme – 129  (6,6%) petiţii: 

-  pește și produse din pește, necalitative - 11,   

-  carne și produse din carne, necalitative – 25, 

-  produse de panificație – 10,                                   

-  produse lactate – 5,                                              

-  produse diverse, necalitative – 47,                  

-  produse diverse, cu termenul de valabilitate expirat -  31. 

                                                                       Figura 5 

 
 

La examinarea petițiilor, în unele cazuri de risc înalt, au fost aplicate măsuri juridice. 

Totodată, APC a înregistrat și 286 cazuri de succes, la examinarea petițiilor, față de 154 cazuri 

de succes (soluționare amiabilă) înregistrate în a.2016. 

De la începutul anului, mai mult de 2,61 mln lei, au fost restituiți consumatorilor, față de 

614,651 mii lei, restituiți în în perioada similară a anului precedent.  

Au fost înregistrate 13132 apeluri telefonice, de la 11647 consumatori și 1485 de la agenți 

economici, față de 11054 (10659 consumatori și 395 agenți economici) apeluri înregistrate, în 2016, 

prin care au fost sesizate anumite încălcări ale drepturilor consumatorilor sau solicitată consultanță. 

În Ghişeul unic și în oficiile APC s-au adresat 1870 persoane (1343 consumatori și 527 agenți 

economici), interesați în special de noile prevederi ale legislației în vigoare, față de 1598 persoane, în 

perioada similară a anului precedent. Toate persoanele interesate au primit consultanța solicitată. 

 

Agenţii economici reclamaţi multiplu pe parcursul anului 2017: 

1. XXXXX – 99 petiții, servicii hoteliere, saună, masaj; 

2. XXXXX – 68 petiții, servicii hoteliere, saună, masaj; 

3. XXXXX – 51 petiții,  servicii hoteliere, saună, masaj; 
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4. XXXXX– 47 petiții,  servicii hoteliere, saună, masaj; 

5. XXXXX – 76 petiții, servicii transport avia; 

6. XXXXX - 36 petiții, servicii telefonie mobilă; 

7. XXXXX - 33 petiţii, servicii telefonie mobilă; 

8. XXXXX - 29 petiții, servicii transport avia; 

9. XXXXX – 20 petiții, comerț online; 

10. XXXXX – 17 petiții, comerț produse electrocasnice; 

11. XXXXX – 13 petiții, comerț produse electrocasnice; 

12. XXXXX – 12 petiții, servicii comunicații prin cablu; 

13. XXXXX – 12 petiții, servicii turistice; 

14. XXXXX – 17 petiții, servicii comunale, remise conform competenței; 

15. XXXXX - 17 petiții, servicii comunale, remise conform competenței; 

16. XXXXX – 12 petiții, servicii comunale, remise conform competenței; 

17. XXXXX – 9 petiții, servicii comunale, remise conform competenței; 

18.  XXXXX - 9 petiţii,  construcții imobiliare; 

19. XXXXX – 9 petiţii, comerț cu telefoane mobile; 

20. XXXXX – 7 petiții, comerț și reparația telefoanelor mobile.   

   
                                          Figura 6                                                                                                         Figura 7   

                
 

Activitaţi  de informare de Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor (ZMDC): 

În perioada 13-17 martie 2017, subdiviziunile APC au desfășurat un șir de activităţi de informare 

a consumatorilor și agenților economici, consacrate Zilei mondiale a protecţiei drepturilor 

consumatorilor, cu genericul "Construirea lumii digitale în care consumatorii pot avea încredere". 

Evenimentul a fost organizat conform agendei aprobate de APC la data de 15.03.2017 a continuat cu 

o masă rotundă, organizată la sediul APC, la care au participat: Viceministrul Economiei – d-l Vitalie 

IURCU, precum și reprezentanți ai BNM, CNPF, ANRCETI, MEc, Fundația Est Europeană, AO 

”Centrul pentru Protecția Consumatorilor din Republica Moldova”. 

În cadrul acțiunilor au fost atrase instituții media TV/radio. 

Pe pagina web a APC au fost plasate 4 comunicate de presă, dedicate evenimentului. 

Au fost efectuate 20 vizite de consultanță: 

- Piețe - 4 vizite, 

- Mediu de afaceri/Centre comerciale - 4 vizite, 

- Instituții de învățămînt - 5 vizite, 

- Primării/Consilii raionale - 7 vizite. 

În cadrul vizitelor de consultanță, dedicate evenimentului, au participat 787 consumatori, 501 

agenți economici și 50 reprezentanți APL. 

Participanților au fost distribuite 900 pliante și afișe informaționale. 

 

 

Colaborarea cu mediul de afaceri şi societatea civilă. Activități de informare. 
 Pe parcursul anului 2017, APC a desfăşurat un șir de activităţi de informare/educare a consumatorilor 

şi consiliere a agenţilor economici, prin 504  vizite de consultanţă (vizite), în mai multe localităţi din țară, inclusiv 

autorități publice, instituţii şi organizaţii: în Consilii raionale/Primării – 93 vizite; 

 în centre comerciale, colective de muncă – 285 vizite; 
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 în  piețe – 72 vizite; 

 în  instituţii de învăţămînt, tabere de odihnă – 54 vizite. 

În cadrul vizitelor, au primit consultanță 16489 consumatori și 2509 agenți economici, respectiv 

au fost distribuite 23442 pliante informaționale, în următoarele localități: 
1) municipiul Chișinău – 90 vizite, 

2) municipiul Bălți – 58 vizite, 

3) municipiul Cahul - 46 vizite, 

4) r-nul Hîncești (Mingir, Fîrlădeni, Logănești, Cărpineni) – 7 vizite, 

5) r-nul Ialoveni (Horăști, Sociteni, Ulmu, Rezeni, Molești, Bardar, Costești) – 8 vizite, 

6) r-nul Orhei (or.Orhei, satele Crihana și Sirota) – 6 vizite, 

7) r-nul Rezina (or.Rezina, satele Bușăuca, Sarata Nouă, Saharna, Buciușca) –11 vizite, 

8) r-nul Strășeni (or.Strășeni, satele Vatra și Tătărăști) – 7 vizite, 

9) r-nul Dubăsari (satele Cășnița și Doroțcaia) – 2 vizite,  

10) r-nul Ungheni (or.Ungheni) – 6 vizite, 

11) r-nul Anenii-Noi (or. Anenii-Noi, satul Bulboaca) – 3 vizite, 

12) r-nul Nisporeni (or. Nisporeni, satul Vărzărești) – 5 vizite, 

13) r-nul Călărași (or.Călărași, satul Hîrjăuca) – 4 vizite, 

14) r-nul Căușeni (or.Căușeni) – 13 vizite, 

15) r-nul Ștefan Vodă (or. Ștefan Vodă, satul Talmaz) – 15 vizite, 

16) r-nul Taraclia (or.Taraclia, satul Albota de Sus) – 3 vizite, 

17) r-nul Telenești  (or. Telenești)–1 vizite, 

18) r-nul Cantemir  (or. Cantemir )–4 vizite, 

19) r-nul Cimișlia  (sat. Ialpujeni)–3 vizite, 

20) r-nul Edineț  –10 vizite, 

21) r-nul Soroca  –7 vizite, 

22) r-nul Glodeni  –5 vizite, 

23) r-nul Rîșcani  –15 vizite,         

24) r-nul Drochia - 9 vizite, 

25) r-nul Sîngerei - 7 vizite, 

26) r-nul Ocnița – 8 vizite, 

27) r-nul Briceni– 1 vizită, 

28) r-nul Fălești (s. Pîrlița)- 4vizite, 

29) UTAG (or.Comrat,Congaz)–4 vizite, 

30) r-nul Florești – 8 vizite, 

31) r-nul Dondușeni – 5 vizite, 

32)  r-nul Criuleni – 4 vizite,                                                  

33) or. Vadul lui Vodă – 4 vizite,  

34) r-nul Șoldănești – 1 vizită,                           

35) r-nu  Leova – 3 vizite, 

36)  r-nul Vulcănești – 1 vizită, 

37) r-nul Edineț – 2 vizite,   

38) r-nul Orhei – 2 vizite,   

39) r-nul Cahul – 2 vizite. 

Totodată, specialiştii APCSP(APC) acordă zilnic consultanţă în oficiu/Ghişeul unic (call center),  

APCSP(APC) a atras sursele media (20 surse media) și în cadrul a 38 vizite de consultanță. 

telefonic (pentru locuitorii din afara Chișinăului apelurile sunt gratuite). 

Au fost acordate 13132 consultații telefonice (11647 consumatori și 1485 agenți economici). 

În Ghişeul unic/oficii, s-au adresat 1870 persoane (1343 consumatori și 527 agenți economici). 

În scopul consolidării cunoștințelor agenților economici, APCSP(APC) a organizat pe parcursul 

anului, 54 mese rotunde cu mediul de afaceri din diferite domenii de activitate (prestatori de 

servicii: taxi, turistice, piețe, prestatori de servicii comunale și comercianți de produse: telefoane 

mobile, electrocasnice, electronice, preambalatori, producători), au participat 1496 agenți economici. 

Au fost desfășurate 11 campanii largi de informare, despre drepturile consumatorilor și 3 

campanii de promovare a sistemului instituțional, cu atragerea a 20 instituții media. 

În cadrul campaniilor organizate, prin comunicare directă, au primit consultanță circa 4618 

persoane (2888 consumatori/1730 agenți economici):  
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1)  Campania de informare în piețele din țară, sub forma unor vizite de consultanță 

http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1586&t=/Comunicate-de-presa/A-fost-demarata-

campania-de-informare-in-pietele-din-tara; 

2)   Săptămâna de informare a consumatorilor 

http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1609&t=/Comunicate-de-presa/Ministerul-

Economieii-Agentia-pentru-Protectia-Consumatorilor-desfaoara-Saptamana-de-informare-a-consumatorilor; 

3)   Campania de informare în preajma sărbătorilor de paști: 

http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1643&t=/Presa/Comunicate-de-presa/APC-

desfaoara-in-preajma-sarbatorilor-de-Pati-campania-de-informare-in-pietele-comerciale; 

4)   Campania de informare dedicată Zilei internaționale a copilului: 

http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1675&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Campanie-

de-informare-cu-genericul-Ziua-Internationala-a-Copilului. 

5)   Campania de informare organizată în ajunul noului an școlar  

http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1743&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Campanie-

de-informare-organizata-in-ajunul-noului-an-colar 

6)   Campania de informare și monitorizare privind utilizarea corectă a mijloacelor de măsurare   

http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1717&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Campanie-

de-informare-i-monitorizare-privind-utilizarea-corecta-a-mijloacelor-de-masurare 

7)   Campania de informare pentru pasagerii curselor avia.  

http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1710&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Agentia-

pentru-Protectia-Consumatorilor-informeaza-pasagerii-despre-drepturile-lor-legate-de-calatorie-si-vacanta 

8)   Campania de informare în taberele  de odihnă 

http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1708&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Tinerii-

consumatori-copii-din-tabere-ii-cunosc-mai-bine-drepturile 

9)   Campania de informare în incinta Centrului Internațional de Expoziții „Moldexpo” 

http://www.moldexpo.md/expozitiile-constructinterior-expo-si-security-tehnologii-moderne-si-securitatea-dvs/ 

10) Compania de informare „Consilierea  agenților economici ce comercializează produse petroliere” 

http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1785&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Regulile-

cu-privire-la-depozitarea-si-comercializarea-cu-amanuntul-a-produselor-petroliere 

11) Compania de informare „ Alege corect produsele destinate sărbătorilor de iarnă” 

http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=180&id=1829&t=/Sfaturi-utile-pentru-

consumatori/Campanie-de-informare-in-perioada-sarbatorilor-de-iarna-la-Cahul 

De menționat, că în adresa APCSP(APC) a parvenit o Notificare din partea companiei 

SRL„Tehno-Trend”, prin care informează despre lansarea voluntară, a campaniei de securitate în 

privința anumitor aragazuri. 

APCSP(APC) a plasat pe pagina web comunicatul, prin care a atenționat consumatorii cu privire 

la un potențial risc, în privința anumitor aragazuri (neincorporabile), marca Bosch, produse în 

perioada 2009 –2011 și plasate pe piața din RM. 

Această acțiune voluntară de siguranță a fost demarată pentru un număr limitat de aparate.  

  Figura 8                                

                                 

 

http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1586&t=/Comunicate-de-presa/A-fost-demarata-campania-de-informare-in-pietele-din-tara
http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1586&t=/Comunicate-de-presa/A-fost-demarata-campania-de-informare-in-pietele-din-tara
http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1609&t=/Comunicate-de-presa/Ministerul-Economieii-Agentia-pentru-Protectia-Consumatorilor-desfaoara-Saptamana-de-informare-a-consumatorilor
http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1609&t=/Comunicate-de-presa/Ministerul-Economieii-Agentia-pentru-Protectia-Consumatorilor-desfaoara-Saptamana-de-informare-a-consumatorilor
http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1643&t=/Presa/Comunicate-de-presa/APC-desfaoara-in-preajma-sarbatorilor-de-Pati-campania-de-informare-in-pietele-comerciale
http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1643&t=/Presa/Comunicate-de-presa/APC-desfaoara-in-preajma-sarbatorilor-de-Pati-campania-de-informare-in-pietele-comerciale
http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1675&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Campanie-de-informare-cu-genericul-Ziua-Internationala-a-Copilului
http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1675&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Campanie-de-informare-cu-genericul-Ziua-Internationala-a-Copilului
http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1743&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Campanie-de-informare-organizata-in-ajunul-noului-an-colar
http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1743&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Campanie-de-informare-organizata-in-ajunul-noului-an-colar
http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1717&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Campanie-de-informare-i-monitorizare-privind-utilizarea-corecta-a-mijloacelor-de-masurare
http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1717&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Campanie-de-informare-i-monitorizare-privind-utilizarea-corecta-a-mijloacelor-de-masurare
http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1710&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Agentia-pentru-Protectia-Consumatorilor-informeaza-pasagerii-despre-drepturile-lor-legate-de-calatorie-si-vacanta
http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1710&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Agentia-pentru-Protectia-Consumatorilor-informeaza-pasagerii-despre-drepturile-lor-legate-de-calatorie-si-vacanta
http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1708&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Tinerii-consumatori-copii-din-tabere-ii-cunosc-mai-bine-drepturile
http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1708&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Tinerii-consumatori-copii-din-tabere-ii-cunosc-mai-bine-drepturile
http://www.moldexpo.md/expozitiile-constructinterior-expo-si-security-tehnologii-moderne-si-securitatea-dvs/
http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1785&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Regulile-cu-privire-la-depozitarea-si-comercializarea-cu-amanuntul-a-produselor-petroliere
http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1785&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Regulile-cu-privire-la-depozitarea-si-comercializarea-cu-amanuntul-a-produselor-petroliere
http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=180&id=1829&t=/Sfaturi-utile-pentru-consumatori/Campanie-de-informare-in-perioada-sarbatorilor-de-iarna-la-Cahul
http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=180&id=1829&t=/Sfaturi-utile-pentru-consumatori/Campanie-de-informare-in-perioada-sarbatorilor-de-iarna-la-Cahul
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În total, au primit consultanță/consiliere, pe parcursul anului, circa 42 041 persoane (33102 

consumatori și 8939 agenți economici): telefonic, în Ghișeu/oficii, vizite, campanii de informare, 

mese rotunde, controale, la examinarea petițiilor.   

Totodată, au fost diseminate 49376 pliante/fișe informaționale, inclusiv 14298 pliante editate cu 

suportul financiar al Proiectului DCFTA ZLSAC.                                                                                               
 

4. Colaborarea cu mass – media. Parteneriate. 

Pentru a intensifica activitățile de informare a consumatorilor și agenților economici, 

APCSP(APC) menține o strînsă colaborare și permanentă, cu instituțiile mass-media.  

Pe această cale, pe parcursul anului, au fost  acordate un șir de interviuri în presă, cu participări 

în direct la TV, Radio (394 apariții media). 

În comun cu Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI), APCSP(APC) a participat la 

Conferința de presă, organizată în cadrul Campaniei de informare și monitorizare privind 

utilizarea corectă a mijloacelor de măsurare, care a avut loc la 26 iulie 2017, în incinta MEI. 

Campania a avut drept scop informarea persoanelor fizice și juridice, precum și administratorilor 

piețelor despre utilizarea corectă a mijloacelor de măsurare legale, verificate metrologic și introduse 

în registrul de stat. 

Site-ul APCSP(APC), este subiectul unui proces permanent de comunicare cu societatea civilă și 

instituţiile publice și mass-media, unde permanent se plasează informaţii utile, anunțuri, comunicate, 

planurile și rapoartele de activitate, pentru a asigura transparența activității instituționale. 

Pentru informarea consumatorilor despre posibilităţile de a se adresa cu o reclamaţie, 

APCSP(APC) a pus la dispoziţie cîteva oportunităţi de comunicare: linia telefonică directă, adresa 

electronică şi site-ul instituţiei, unde pot lua cunoştinţă cu formularul petiţiei şi modul de completare 

a acestuia.   

Întru asigurarea transparenţei privind activitatea APCSP(APC), pe pagina web au fost  plasate 

101 comunicate de presă,  80 informații utile și 21 anunțuri. 

APC a creat 2 conturi în rețelele de socializare Facebook și OK. Pe contul creat în rețeaua de 

socializare Facebook, sunt înregistrate 4286 aprecieri. 

Numărul persoanelor interesate despre activitatea APC este în continuă creștere. 

Astfel, pagina web este accesată zilnic de persoanele interesate, încît pe parcursul anului curent, 

au fost înregistraţi 428311  vizitatori unici. 

APCSP(APC) a elaborat Buletinul informativ electronic și-l distribuie online. 

Deasemenea, a elaborat revista „Anuarul APC”, pe care a tipărit-o în 600 exemplare dar și a 

plasat-o pe pagina web a instituției, accesibilă publicului. 

Pe parcursul anului 2017, APCSP(APC) a încheiat 2 acorduri/3 parteneriate de colaborare: 

-   parteneriatul media cu "Radio Media Grup Inc"; 

- parteneriatul media cu "Casa Media Plus; 

- Convenția-cadru de parteneriat cu Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hajdeu" Cahul; 

- Acordul de colaborare cu Camera de comerț și industrie a RM; 

- Memorandumul de colaborare în domeniul protecției consumatorilor cu Republica 

Kârgâzstan. 
 

V. PROGRAME DE INSTRUIRE 

APC fortifică instruirea  funcţionarilor, în special a inspectorilor, privind dezvoltarea 

capacităţilor profesionale, pentru eficientizarea activității supraveghere a pieţei şi protecţie a 

consumatorilor, realizarea obiectivelor individuale si colective.  

În acest scop, angajaţii APCSP(APC) au participat la un şir de instruiri, la locul de muncă cu 

suportul altor autorități competente, precum și instruiri externe, organizate de Institutul Național de 

Metrologie cu suportul proiectului TAIEX al UE, de Cancelaria de Stat cu suportul Ambasadei SUA 

în Moldova, de Ministerul Economiei cu suportul proiectului DCFTA.  
Instruirea angajaţilor se efectuează în conformitate cu Planul anual aprobat, care include 

instruirea în cadrul Academiei de Administrare Publică, instruirea externă, instruirea la locul de 
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muncă cu suportul altor autorități,  în cadrul programelor de dezvoltare profesională peste hotare 

(China). 

Pe parcursul anului 2017 , au avut loc 72 instruiri pe diferite tematici, la care au participat  

personalul APC, inclusiv cei demisionați în perioada de referință (anexa 3): 

- în cadrul Academiei de Administrare publică –38 instruiri; 

- la locul de muncă, cu suportul altor autorități/reprezentanții APC – 10 instruiri; 

- instruiri externe – 24 instruiri. 

După absolvirea cursurilor, instruirile sunt confirmate prin certificate de instruire/liste de 

participare. 

 

VI. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR  INSTITUȚIONALE APCSP.  
Pentru realizarea cu succes a sarcinilor atribuite, APCSP(APC) depune permanent efort, pentru a 

deţine resursele şi autoritatea necesară, ca să asigure competenţa şi integritatea profesională a 

angajaților, responsabilitatea de a acţiona obiectiv și exigent, în interesul legal al consumatorilor, 

susținînd totodată mediul de afaceri, prin acordarea suportului consultativ și dezvoltarea cunoștințelor 

acestora, în vederea conformării cerințelor stabilite. 

APCSP(APC) asigură continuitatea implementării politicilor în domeniile de competență, prin 

realizarea  obiectivelor stabilite în Planul operațional, ce derivă din PDS APC pentru 2016-2018. 

Astfel, pe parcursul anul 2017, APCSP(APC)  a înregistrat următoarele rezultate de performanță: 

IP 1: Completarea statelor de personal scriptic operațional al APCSP(APC): 
- pe parcursul anului 2017, APC a organizat 4 concursuri pentru ocuparea a 31 funcții publice 

vacante: 

- în perioada 11.01-06.02.2017, a fost anunțat concurs pentru 19 funcții publice (19 fpe); 

- în perioada 17.03-07.04.2017, a fost anunțat concurs pentru 7 funcții publice (5 fpe și 2 fpc); 

- în perioada 14.07-30.09.2017, a fost anunțat concurs pentru 2 funcții publice (2 fpe) 

- în perioada 13.10-02.11.2017, a fost anunțat concurs pentru 3 funcții publice (2 fpe și 1fpc) 

Pe parcursul anului 2017, în funcție au fost angajate 29 persoane (4 fpc și 24 fpe și 1pdtafap), 

însă, au încetat raporturile de serviciu cu 32 de salariați (urmare reformei instituționale, 10 

inspectori din domeniul alimentar au fost transferați la ANSA). 

Astfel, la situația din 31.12.2017, număril salariaților total pe instituție constituia 54 persoane. 

 

APC a participat în cadrul Sesiunilor Comisilor interguvernamentale pentru cooperare 

economică: 

- la Sesiunea a IV-a bilaterală între Moldova și Austria, desfășurată la Viena la 26-27 iunie 

2017, în cadrul cărei, directorul APC a avut o întrevedere cu șeful Centrului European al 

Consumatorilor din Austria (ECC-Net). Discuțiile s-au axat pe obiectivele  şi priorităţile de 

dezvoltare între Republica Moldova şi Austria în domeniul supravegherii pieței și protecției 

consumatorilor, precum și au vorbit și despre posibilitățile alăturării RM la Rețeaua ECC-Net, 

la nivelul UE, în scopul de a sprijini consumatorii în domeniul achizițiilor transfrontaliere, 

despre colaborarea în domeniul siguranței produselor, contractele încheiate cu consumatorii, 

serviciile turistice, comerțul electronic, etc; 

- la cea de-a XII-a reuniune a Consiliului consultativ pentru protecția consumatorilor a țărilor 

CSI, care s-a desfășurat în perioada 22–23 iunie 2017, în or.Ciolpan-Ata, Kârgâztan; 

- la ședințele Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, alte ședințe guvernamentale și 

ministeriale; 

- la cea de-a III-a reuniune a Comisiei interguvernamentale moldo-letonă pentru cooperare, 

care s-a desfășurat la Chișinău în perioada 8-9 iunie 2017, unde au fost discutate noi 

posibilități de implementare a Memorandumului de colaborare, semnat în decembrie 2016, 

între APC și Centrul pentru Protecția Consumatorilor din Letonia; 

- angajații APC au participat la Spartachiada a XIV-a a angajaților din serviciul public, unde s-a 

învrednicit de mai multe premii, dînd dovadă de pregătire fizică şi morală foarte bună, de 

coeziune şi spirit de echipă sporit.  
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APCSP asigură permanent, transparența activităților desfășurate,  prin plasarea lor pe Pagina 

web, încît este accesată zilnic de persoanele interesate. 

Astfel pe parcursul anului curent, au fost înregistraţi 428311  vizitatori unici. 

 

IP 2: instruirea angajaților: 

- au fost desfășurate 72 instruiri interne și externe, pe diferite tematici, pentru dezvoltarea 

capacităților profesionale ale angajaților; 

IP 3: educarea și informarea consumatorilor: 

Pe parcursul anului, au primit consultanță/consiliere din partea APCSP(APC), circa 33102 

consumatori. 

IP 4: consolidarea cunoștințelor agenților economici: 

- realizate 54 mese rotunde cu mediul de afaceri din diferite domenii de activitate, inclusiv 

organizate și un șir de alte activități de informare și consiliere, în vederea respectării 

legislației în vigoare, (campanii largi de informare, vizite de consultanță, precum și în cadrul 

examinării petițiilor, apelurilor telefonice, adresărilor directe în Ghișeul unic/oficiile APC; 

În total, au primit consultanță din partea APC, circa 8939  agenți economici. 

IP.5: dezvoltarea abilităților personalului operațional APC, în utilizarea Procedurilor de control 

bazate pe managementul riscurilor: 

- inspectorii responsabili de aplicarea Procedurilor, au primit suport consultativ din partea 

experților proiectului DCFTA, totodată au fost asistați și în cadrul desfășurării controalelor cu 

aplicarea Procedurilor de control; 

http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1595&t=/Presa/Comunicate-de-

presa/Controale-comune-cu-expertii-UE 

Îtotal, de la începutul anului, au fost efectuate 38 controale în baza Procedurilor de control.   

Obiectiv:Aplicarea Proceduri de control bazate pe analiza gestionării  riscurilor, elaborarea și 

aplicarea noilor Proceduri de control,: 

- APC a elaborat și aprobat Procedura privid controlul metrologic legal al preambalatelor si al 

sticlelor utilizate ca recipiente de măsură. 

Obiectiv:Realizarea Planului multianual de achiziții a echipamentului/consumabile pentru expres teste“: 

APC a achiziționat în 2017, conform procedurii legale și  Planului de achiziții aprobat de APC, 

echipamentele  necesare la etapa actuală, ce urmează a fi utilizate în cadrul controalelor, inițiate  

în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.  

 
VII. CONCLUZII 

În perioada de referinţă, APCSP a realizat cu succes sarcinile atribuite, în domeniile de 

competență, iar rezultatele sunt evidente și mediatizate. 

Pentru sporirea nivelului de informare și educare a consumatorilor, dezvoltare a capacităților 

lor decizionale, precum și de dezvoltare a cunoștințelor agenților economici, au fost planificate și 

realizate, un șir de acțiuni concrete. 

Realizarea acestor acțiuni a fost posibilă, inclusiv grație colaborării fructuoase cu instituțiile 

media: Radio Moldova, AgroTV, PublikaTV, Moldova1, RTR Moldova, SP Bălți, Aspect TV, ziarul 

Actualități Floreștene, JurnalFM, ProTV, presa  scrisă locală din Bălți și Cahul, etc. 

Pe această cale, au fost  înregistrate 394 apariții media,  prin interviuri în presă, participări în 

direct la TV/Radio/publicări în presa scrisă. 

Realitatea arată, că o bună parte din consumatori și operatorii economici, sunt informați și își 

cunosc drepturile și obligațiunile sale, știu mai bine cum să aleagă corect un produs sau serviciu, 

cum să-și apere drepturile sale, în care acte legislative sunt prevăzute acestea, iar în caz de 

încălcare, cunosc unde pot apela pentru a fi apărați. 

Acest lucru se explică prin numărul petițiilor în creștere continuă și a apelurilor telefonice, 

înregistrate. 

Este în creștere și numărul consumatorilor satisfăcuți de rezultatul examinării petițiilor adresate 

către APCSP. 

http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1595&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Controale-comune-cu-expertii-UE
http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1595&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Controale-comune-cu-expertii-UE
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Crește numărul agenților economici dispuși să soluționeze amiabil petițiile consumatorilor. 

Astfel, pe parcursul anului, mai mult de 2, 61 mln lei, au fost restituiți consumatorilor, față de 

614,651 mii lei, restituiți în în perioada similară a anului precedent.  

În continuă creștere este și numărul persoanelor interesate despre activitatea APCSP, încît 

pagina web este accesată zilnic. Pe parcursul anului, au fost înregistraţi 428311 vizitatori unici. 

Totodată, pe lîngă realizările înregistrate pe parcursul anului, rămîne a fi realizată în anul 2018 

„Întocmirea și publicarea anuală a Listei negre (black list)” a agenților economici, care încalcă 

vădit legislația și drepturile consumatorilor.  

Pentru îndeplinirea acestei acțiuni, APCSP planifică să realizeze vizite de lucru, în România și 

țările Baltice, în scopul schimbului de experiență, și familiarizării detaliate cu practicile de control 

în domeniile de competență, cît și cu practica și procedura de creare a bazei de date (black list) a 

operatoriilor economici de rea credință.   

APCSP pune accentul pe dezvoltarea profesională multilaterală a angajaților, preluarea bunelor 

practici UE, pe calitatea muncii salariaților și creșterea motivării lor financiare.  

Acțiunile APCSP sunt focusate pe următoarele segmente de bază, în domeniile de competență:  

• protecţia consumatorilor în conformitate cu legislaţia UE adoptată, prin  campanii largi de 

informare şi sensibilizare a societății, examinarea petițiilor și sporirea cazurilor de succes; 

• colaborarea intensivă cu mass-media: interviuri, participări în direct la emisiuni; 

• comunicarea intensivă cu mediul de afaceri și ONG-ri, prin organizarea meselor rotunde; 

• acordarea zilnică a consultanţei la linia telefonică directă, lansarea spoturilor video/audio 

informaţionale, examinarea petiţiilor şi sesizărilor, supravegherea pieţei şi protecţia consumatorilor, 

în baza evaluării riscurilor privind calitatea produselor plasate pe piaţă, implementarea Procedurilor 

de control; 

• dezvoltarea Parteneriatelor cu omologii din țară și de peste hotare. 

Reieșind din rezultatele înregistrate pe parcursul anului în gestiune, conchidem că în cadrul 

APCSP există toate premisele, ca acest dinamism să se mențină și să sporească în continuare, iar 

rezultatele scontate să fie atinse. 

 

 

 

 

 

 

Direcția evaluarea riscurilor și planificarea controalelor 

 

 

 
Ex.: E.Oprea 

Tel.022 501 917 
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Date comparative cu privire la rezultatele supravegherii pieţei                                Anexa 1 

 

 

Direcția evaluarea riscurilor și planificarea controalelor 

 Perioada de referinţă  anul 2016 anul 2017 

1.  Total controale planificate 1200 1200 

2.  Conform Graficului  de control  153 (trim.I și trim. IV) 487 

3.  Total controale efectuate/neconformităţi: 415 (34,6%)/ 283(68, 2%) 203 (41,26%)/ 141(69,4%) 

 Direcţia control produse alimentare şi servicii 137/106 56/51 

Direcţia control produse industriale şi servicii  75/55 47/19 

Direcţia control Metrologic şi produse petroliere 77/34 41/25 

Direcţia protecţia consumatorului Bălţi 49/31 26/20 

Direcţia protecţia consumatorului Cahul 31/28 23/19 

Direcţia relaţii cu consumatorii  46/29 10/7 

4.  Controale efectuate din Grafic/neconformităţi: 153(36,87%)/ 100(65.3%) 117 (45,9%)/82(70%) 

 Direcţia control produse alimentare şi servicii 32/28 24/24 

Direcţia control produse industriale şi servicii  33/21 27/10 

Direcţia control Metrologic şi produse petroliere 32/9 27/14 

Direcţia protecţia consumatorului Bălţi 32/19 21/16 

Direcţia protecţia consumatorului Cahul 24/23 18/18 

5.  Controale Inopinate/ neconformităţi 262(63%) / 183(70%) 86 (42,36%)/59 (68,6) 

 Controale  în baza petiţiilor/ neconformităţi                                          180/124 74/49 

 Controale  în baza sesizărilor/ ordinelor APC 70/51 11/9 

 Trasabilitate 12/8 1/1 

6.  Petiţii înregistrate/ sesizări 1143/930 1955/522 

7.  Apeluri telefonice (în birou/la linia verde) 11054 13132 

8.  Consultații în Ghişeul Unic, birou 1347/251 1870 

9.  Controale în comun efectuate  15 7 

10.  Vizite de consultanţă / participanţi 771/17672 504/18998 

11.  Pliante distribuite 23828 49376 

12.  Despăgubirile acordate consumatorilor (mii lei) 614,651 2,61 mln lei 

13.  Probe prelevate/necorespunzătoare, inclusiv: 63/10 9/2 

 produse alimentare 52/10 8/2 

 produse industriale - - 

 produse petroliere 4/- 1/- 

 metale preţioase 7/- - 

14.  Eliberate prescriptii, decizii 349 192 

 prescripţii de interzicere lot 119 79 

 prescripţii de interzicere mijloacelor de  măsurare 29 17 

 decizie remediere gratuită a deficienţelor 18 10 

 decizie încetarea practicii comerciale incorecte 3 3 

 prescripţii de înlăturare a neconformităţilor 180 83 

15.  Total Dosare contravenţionale examinate: 699 700 

 Dosare în baza actelor de control (PV) 479 298 

 Dosare cu PV remise către APC/ încetate 122/85 (69,7%) 99/56 

 Dosare în baza materialelor primite de APC 98 303 

 Dosare remise altor autorităţi  42 19 

16.  Amenzi aplicate / mii lei 517/ 1614,62 634/1 840,65 

 Amenzi în baza actelor de control 396/ 1343,012 294/897,4 

 Amenzi cu PV remise către APC 23/ 55,4 43/87,9 

 Amenzi în baza materialelor primite de APC 98/ 216,2 297/855,35 

17.  Amenzi achitate/ mii lei 336/ 557,6 566/781,375 

 Amenzi în baza actelor de control 255 460,8 264/403,700 

 Amenzi cu PV remise către APC 12/ 14,45 39/43,5 

 Amenzi în baza materialelor primite de APC 69/82,360 233/334,175 
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AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR 

ȘI SUPRAVEGHEREA PIEȚEI 

 

 

 

SERVICIUL JURIDIC ȘI RESURSE UMANE 

 

 
Raport anual  

 cu referire la instruirea personalului APCSP   

Pe parcursul anului 2017 au avut loc 72 de instruiri pe diferite tematici, după cum rmează: 

1. 38 instruiri în cadrul Academiei de Administrare publică; 

2. 24 de instruiri externe; 

3. 10 instruiri la locul de muncă cu suportul altor autorități/ reprezentanții APCSP.  
 

 

Instruiri în cadrul Academiei de Administrare Publică: 

1. 06-08 februarie 2017 „Prestarea serviciilor publice” – 1 persoană (certificat); 

2. 13-14 februarie 2017 „Dezvoltarea activităților de comunicare” - 1 persoană (certificat); 

3. 13-17 februarie 2017 „Integrarea profesionlă în funcţia publică” - 1 persoană (certificat); 

4. 20-22 februarie 2017 „Dezvoltarea abilităților manageriale” – 1 persoană (certificat); 

5. 27.03.-03.03.2017 „Integrarea profesionlă în funcţia publică” – 1 persoană (certificat); 

6. 20-22 martie 2017 „Procesul de planificare strategică” - 1 persoană (certificat); 

7. 27-29 martie 2017 „Elaborarea și coordonarea proiectelor de acte normative” - 1 persoană (certificat); 

8. 03-05 aprilie 2017 „Dezvoltarea abilităților manageriale” – 1 persoană (certificat); 

9. 03-07 aprilie 2017 „Elaborarea și evaluarea politicilor publice” - 1 persoană (certificat); 

10. 26-28 aprilie „Dezvoltarea abilităților manageriale” - 1 persoană(certificat); 

11. 03-05 mai 2017 „Prestarea serviciilor publice” – 1 persoană (certificat); 

12. 03-05 mai 2017 „Management și leadership” – 1 persoană (certificat); 

13. 15-17 mai 2017 „Integritatea funcționarului public” - 1 persoană (certificat); 

14. 22-24 mai 2017 „Dezvoltarea abilităților manageriale” - 1 persoană (certificat); 

15. 22-26 mai 2017 „Integrarea profesională în funcția publică” - 1 persoană (certificat); 

16. 12-14 iunie 2017 „Prestarea serviciilor publice” – 1 persoană (certificat); 

17. 12-16 iunie 2017 „Integrarea profesională în funcția publică” - 1 persoană (certificat); 

18. 13 iunie 2017  „Protecția datelor cu caracter personal” - 1 persoană (certificat); 

19. 11-13 septembrie 2017 “Procesul de planificare strategică” – 1 persoană (certificat); 

20. 11-15 septembrie 2017 “Integrarea profesională în funcția publică” – 1 persoană (certificat); 

21. 14 septembrie 2017 “Protecția datelor cu carcter personal în serviciul public și sistemul administrației publice” 

– 1 persoană (certificat); 

22. 18-20 septembrie 2017 “Dezvoltarea abilităților manageriale” – 1 persoană (certificat); 

23. 18-20 septembrie 2017 “Prestarea serviciilor publice” – 1 persoană (certificat); 

24. 26-27 septembrie 2017 “Managementul conflictelor și al stresului” – 1 persoană (certificat); 

25. 02-04 octombrie 2017 „Dezvoltarea abilităților manageriale” – 1 persoană (certificat); 

26. 10-11 octombrie 2017 „Dezvoltarea abilităților de comunicare” - 1 persoană (certificat); 

27. 09-11 octombrie „Elaborarea și coordonarea proiectelor de acte normative” - 1 persoană (certificat); 

28. 16-20 octombrie 2017 „Integrarea profesională în funcția publică” – 1 persoană (certificat); 

29. 16-20 octombrie 2017 „Elaborarea și evaluarea politicilor publice” – 1 persoană (certificat); 

30. 23-25 octombrie 2017 „Management și leadership în administrația publică” - 1 persoană (certificat); 

31. 23-25 octombrie 2017 „Integritatea funcționarului public” - 1 persoană (certificat); 

32. 30.10-01.11.2017 „Prestarea serviciilor publice” - 1 persoană (certificat); 

33. 06-10 noiembrie 2017 „Integrarea profesională în funcția publică” – 1 persoană (certificat); 

34. 13-15 noiembrie 2017 „Dezvoltarea abilităților manageriale” - 1 persoană (certificat); 

35. 13-17 noiembrie 2017 „Elaborarea și evaluarea politicilor publice” - 1 persoană (certificat); 

36. 20-22 noiembrie 2017 „Integritatea funcționarului public” - 1 persoană (certificat); 
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37. 04-06 decembrie 2017 „Integritatea funcționarului public” - 1 persoană (certificat); 

38. 11-13 decembrie 2017 „Prestarea serviciilor publice” - 1 persoană (certificat). 

 

Instruiri la locul de muncă cu suportul altor autorităţi: 

1. 14 februarie 2017 – „Modul de completare a Declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate, şi a Declaraţiei de 

interese personale”, curs organizat de APC cu suportul Autorității Naționale de Integritate - 43 persoane (listă); 

2. 02 mai 2017 “Integritatea profesională a funcționarului public”, cu suportul Centrului Național Anticorupție – 

54 persoane (listă); 

3. 02 mai 2017 “Conflictul de interese și modul de soluționare a acestuia”  cu suportul Autorității Naționale 

Anticorupție – 54 persoane (listă); 

4. 18 mai 2017 “Aspecte ale vînzării de bunuri de consum și garanțiile conexe” cu suportul Ministerului 

Economiei – 39 persoane (listă); 

5. 05-07 iunie 2017 “Controlul produselor prembalate și sticlelor utilizte ca recipient de măsură” cu suportul INM 

– 5 persoane (certificate); 

6. 8 iunie 2017 “Serviciile de plată în cadrul pieței interne” cu suportul Ministerului Economiei - 45 peroane 

(listă); 

7. 15 iunie 2017 “Procedurile și mecanismele de funcționare a Sistemului de schimb rapid de informații privind 

produsele periculoase la nivel national între autoritățile de supraveghere a pieței”, cu suportul Ministerului 

Economiei – 41 persoane (listă); 

8. 13 iulie 2017 “Cerințe privind etichetarea produselor cu impact energetic. Cerințe de materie de proiectare 

ecologică aplicabile produselor cu impact energetic” cu suportul Ministerului Economiei – 33 persoane (listă); 

9. 20 iulie 2017 “Drepturile consumatorilor în cadrul prestării serviciilor financiare: contractele la distanță privind 

serviciile financiare de consum; contractele de credit pentru consumatori. Cerințe de calitate și etichetare a 

biocombustibilului solid”,” cu suportul Ministerului Economiei – 47 persoane (listă); 

10. 21 decembrie 2017 “Reglementări tehnice privind imitațiile de produse alimentare care prezintă risc de a pune 

în pericol sănătatea sau siguranța consumatorilor” cu suportul Ministerului Economiei și Infrastructurii –  persoane 

(listă). 

 

 

Instruiri externe: 

1. 08 februarie 2017 – „Instrumente de e-guvernare pentru specialiștii resurse umane din administrația publică ” 

în cadrul proiectului Twinning „Suport pentru modernizarea serviciului public din Republica Moldova în 

conformitate cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene” – 1 persoană (certificat); 

2. 21 februarie 2017 „Training pe subiectul Ghidurilor WELMEC și a altor standarde utilizate în evaluarea 

conformității, cu accent asupra MID și NAWID” – 4 persoane (4 certificate); 

3. 13 martie 2017 – „Instrumente de e-guvernare pentru specialiștii resurse umane din administrația publică” în 

cadrul proiectului Twinning „Suport pentru modernizarea serviciului public din Republica Moldova în 

conformitate cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene” – 1 persoană (certificat); 

4. 26 martie 2017 atelier de lucru pentru birourile de presă ale Guvernului organizat de către Cancelaria de stat 

cu suportul Ambasadei SUA „Cum să pregătești purtătorii de cuvînt pentru interviuri de presă” – 2 persoane 

(scrisoare și agendă); 

5. 10 aprilie 2017 ”Metodologia de stabilire a sporului lunar pentru intensitatea muncii”, curs organizat de către 

Cancelaria de Stat – 2 persoane (scrisoare); 

6. 13 aprilie 2017 ”Cerințele evaluării conformității cu referire la directivele europene MID și NAWID”, curs 

organizat de către INM cu suportul TAIEX al Comisiei Europene 1 peroană (certificat); 

7. 27-28 aprilie 2017 atelier de lucru pentru birourile de presă ale Guvernului “Planificarea activităților de 

comunicare”, curs organizat de către Cancelaria de Stat cu suportul Ambasdei SUA în Republica Moldova 

(scrisoare -2 persoane); 

8. 05-06 mai 2017 atelier de lucru pentru birourile de presă ale Guvernului , “Comunicarea în situațiile de criză” 

curs organizat de către Cancelaria de Stat cu suportul Ambasdei SUA în Republica Moldova (scrisoare -2 

persoane); 

9. 12-13 mai 2017 atelier de lucru pentru birourile de presă ale Guvernului “Cum se utilizează datele și cifrele 

într-o formă corectă pentru o comunicare eficientă”, curs organizat de către Cancelaria de Stat cu suportul 

Ambasdei SUA în Republica Moldova (scrisoare -2 persoane); 

10.  23 iunie 2017 atelier de lucru pentru birourile de presă ale Guvernului “Campanii media și promovare”, curs 

organizat de către Cancelaria de Stat cu suportul Ambasadei SUA în Republica Moldova (scrisoare -2 

persoane); 
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11.  27 iunie 2017 “Cooperarea între autoritățile de supraveghere a pieței și Serviciul Vamal privind siguranța 

produselor care intră pe piața Republicii Moldova”, curs organizat de către Ministerul Economiei în comun cu 

Proiectul UE “Asistență tehnică pentru implementarea DCFTA”; 

 

 

12. 01-23 iulie 2017 curs de formare profesională în domeniul agriculturii ecologice, curs organizat de către 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în comun cu Agenția ANPAL Servizi S.p.a. din Italia” 

(scrisoare – 1 persoană-certificat); 

13. 10-31 iulie 2017 “2017 Seminar on Oil & Gas Infrastructure Interconnection for B&R Countries”, curs 

organizat de către Cancelaria de Stat în comun cu Republica Populară Chineză (scrisoare – 1 persoană); 

14. 14 iulie 2017 atelier de lucru pentru birourile de presă ale Guvernului “Discursivitate și Protocol”, curs 

organizat de către Cancelaria de Stat cu suportul Ambasdei SUA în Republica Moldova (scrisoare -1 persoană); 

15. 21-22 iulie 2017 atelier de lucru pentru birourile de presă ale Guvernului “Social Media”, curs organizat de 

către Cancelaria de Stat cu suportul Ambasdei SUA în Republica Moldova (scrisoare -1 persoană); 

16. 25 iulie-14 august 2017 “Семинар для отвественных лиц местных правительств русскоязычных стран 

2017 года”, curs organizat de către Cancelaria de Stat în comun cu Republica Populară Chineză (scrisoare – 1 

persoană); 

17. 26 iulie 2017 “OHSAS 18001-Sănătate &Securitate ocupațională”, seminar organizat de ISM (scrisoare – 5 

persoane- certificate); 

18. 4-5 august 2017 și 18-19 august 2017 atelier de lucru pentru birourile de presă ale Guvernului “PR &Media 

relations”, curs organizat de către Cancelaria de Stat cu suportul Ambasdei SUA în Republica Moldova 

(scrisoare -1 persoană); 

19. 31 august – 20 septembrie 2017 “Семинар по молодѐжной предпринимательской деятельности для 

русскоязычных стран 2017 года” curs organizat de către Cancelaria de Stat în comun cu Republica Populară 

Chineză (invitație – 1 persoană); 

20. 8-9 septembrie 2017 atelier de lucru pentru birourile de presă ale Guvernului “Comunicarea internă”, curs 

organizat de către Cancelaria de Stat cu suportul Ambasdei SUA în Republica Moldova (scrisoare -1 persoană); 

21. 10-30 septembrie 2017 “Инспекция , карантин и надзор за безопасностью продуктов” curs organizat de 

către Cancelaria de Stat în comun cu Republica Populară Chineză (scrisoare – 1 persoană); 

22. 12 decembrie 2017 atelier de nivel înalt privind reforma inspecției muncii și a sistemului de Securitate și 

sănătate la locul de muncă în Republica Moldova, curs organizat de către Organizația Internațională a Muncii 

(ILO) (scrisoare -4 persoane); 

23. 18 decembrie 2017 seminar informativ “Sisteme de management anticorupție. Cerințe și recomandări de 

implementare”, curs organizat de către ISM (certificat – 1 persoană); 

24. 21 decembrie 2017 seminar de instruire cu tematica “Standartizarea eurpeană și international”, curs organizat 

de către ISM (certificat – 1 persoană); 

 

 

 

 

 

 

Șef serviciul resurse umane               

Corina SURDU 
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I. Raport privind controalele efectuate cu utilizarea Procedurilor de control bazate pe analiza de evaluare a  riscurilor, în trimestrul I-II 2017  

TRIMESTRUL I - 2017 

Nr. 

ord 

Direcția 

de 

control 

Nr. 

actului de 

control 

Data 

controlulu

i 

Denumirea 

agentului 

economic 

Denumirea procedurii Produsele 

verificate 

Produse 

neconforme 

Alte 

neconformități  

 

Inspectori 

Notă 

-------------------------------- 

Măsuri restrictive aplicate 

 

1.  
 

DCMPP 09974 31.03.2017 SRL 
"SAMALTIS-

LOMBARD" 

Procedura de control 
metrologic legal a 

aparatelor de cîntărit 

neautomate. 

1 aparat de 
cîntărire 

neautomată 

 

Nu au fost 
depistate 

neconformități 

Ilaşciuc 
N.(Tabanschi) 

Melnic M. 

Ţopa Eugen 

Procedura de control îmbunătățește procesul de control, avînd 
indicați pașii exacți care trebuie să îi urmeze inspectorul, de 

asemenea formularul de evidență a datelor prezintă rezultatul 

controlului respectiv. De asemenea procedura de control asigură 
efectuarea controalelor la fel, pentru tipul respectivde produs, la 

orice agent economic.  

2.  DCMPP 09972 24.03.2017 FPC ”ROGOB” 

SRL 

Procedura de control 

metrologic legal a 
aparatelor de cîntărit 

neautomate. 

4 aparat de 

cîntărire 
neautomată 

Nu au fost 

depistate 
neconformități 

Ilaşciuc 

N.(Tabanschi) 
Melnic M. 

Procedura de control îmbunătățește procesul de control, avînd 

indicați pașii exacți care trebuie să îi urmeze inspectorul, de 
asemenea formularul de evidență a datelor prezintă rezultatul 

controlului respectiv. De asemenea procedura de control asigură 

efectuarea controalelor la fel, pentru tipul respectivde produs, la 
orice agent economic. 

------------------------------------- 

Pentru alte neconformități (reguli de comerț): 

09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților –

executată. 

3.  DCMPP 09904 16.02.2017 ÎM 
"ROMPETROL 

MOLDOVA" SA 

”Modul de efectuare a 
măsurărilor în cadrul 

controlului corectitudinii 

livrării combustibilului 

consumatorilor la stațiile 

de alimentare cu produse 

petroliere și gaze 
lichefiate” 

2 mijloace de 
măsurare 

utilizate la 

livrarea 

combustibilului 

 

Neconformități nu 
au fost depistate. 

Deadiuc N. 
Bernat Lilian 

Procedura de control utilizată îmbunătățește și ușurează munca 
inspectorului, deoarece sunt descriși pașii pentru efectuarea 

controlului respectiv, iar în final datele sunt înregistrate într-un 

tabel, astfel putem ușor citi rezultatele controlului în baza tabelului 

respectiv.  

-------------------------------------------------------------- 

4.  DCMPP 09929 22.01.2017 ÎCS "LUKOIL 

MOLDOVA" 
SRL  

”Modul de efectuare a 

măsurărilor în cadrul 
controlului corectitudinii 

livrării combustibilului 

consumatorilor la stațiile 
de alimentare cu produse 

petroliere și gaze 

lichefiate” 

2 mijloace de 

măsurare 
utilizate la 

livrarea 

combustibilului 
 

Nu au fost 

depistate 
neconformități 

Deadiuc N. 

Bernat Lilian 

Procedura de control utilizată îmbunătățește și ușurează munca 

inspectorului, deoarece sunt descriși pașii pentru efectuarea 
controlului respectiv, iar în final datele sunt înregistrate într-un 

tabel 

astfel putem ușor citi rezultatele controlului în baza tabelului 
respectiv. 

-------------------------------------------------------- 

5.  DCMPP 09905 22.02.2017 ÎCS "LUKOIL 

MOLDOVA" 

SRL 

”Modul de efectuare a 

măsurărilor în cadrul 

controlului corectitudinii 

livrării combustibilului 
consumatorilor la stațiile 

de alimentare cu produse 

petroliere și gaze 
lichefiate” 

 1 mijloace de 

măsurare 

utilizate  la 

livrarea 
combustibilului 

 

Nu au fost 

depistate 

neconformități 

.Deadiuc N. 

Bernat Lilian 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

----------------------------------------------------------- 
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6.  DCMPP 09928 02.03.2017 ÎM 
"ROMPETROL 

MOLDOVA" SA 

”Modul de efectuare a 
măsurărilor în cadrul 

controlului corectitudinii 

livrării combustibilului 
consumatorilor la stațiile 

de alimentare cu produse 

petroliere și gaze lichefiate 

2 mijloace de 
măsurare 

utilizate  la 

livrarea 
combustibilului 

Nu au fost 
depistate 

neconformități 

Deadiuc N. 
Bernat lilian 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 
din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

------------------------------------------------------------ 

 

7.  DCMPP 09906 17.02.2017 ÎCS "LUKOIL 
MOLDOVA" 

SRL 

”Modul de efectuare a 
măsurărilor în cadrul 

controlului corectitudinii 

livrării combustibilului 
consumatorilor la stațiile 

de alimentare cu produse 
petroliere și gaze 

lichefiate” 

 2 mijloace de 
măsurare 

utilizate  la 

livrarea 
combustibilului 

 

Nu au fost 
depistate 

neconformități 

Deadiuc N. 
Bernat Lilian 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 
din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

---------------------------------------------------------- 

8.  DCMPP 09903 14.03.2017 ÎM "TIREX-

PETROL" SA 

”Modul de efectuare a 

măsurărilor în cadrul 
controlului corectitudinii 

livrării combustibilului 

consumatorilor la stațiile 
de alimentare cu produse 

petroliere și gaze 

lichefiate” 

3 mijloce de 

măsurare 
utilizate  la 

livrarea 

combustibilului 

Nu au fost 

depistate 
neconformități 

Ţopa Eugen 

Ilaşciuc 
N.(tabanschi) 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 
----------------------------------------------------------- 

9.  DCMPP 09777 10.02.2017 ICS "PETROM 

MOLDOVA" SA 

”Modul de efectuare a 

măsurărilor în cadrul 

controlului corectitudinii 
livrării combustibilului 

consumatorilor la stațiile 

de alimentare cu produse 
petroliere și gaze 

lichefiate” 

4 mijloce de 

măsurare 

utilizate  la 
livrarea 

combustibilului 

 

Nu au fost 

depistate 

neconformități 

Deadiuc N. 

Bernat Lilian 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

------------------------------------------------------------ 
 

10.  DCMPP 09922 31.03.2017 SC ”DATARIO” 

SRL 

”Modul de efectuare a 

măsurărilor în cadrul 
controlului corectitudinii 

livrării combustibilului 

consumatorilor la stațiile 
de alimentare cu produse 

petroliere și gaze 

lichefiate” 

2 mijloace de 

măsurare 
utilizate la 

livrarea 

combustibilului 
 

Nu au fost 

depistate 
neconformități 

Ţopa Eugen 

Ilaşciuc 
N.(Tabanschi) 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 
---------------------------------------------------------- 

 

11.  DCMPP 09908 22.02.2017 ÎCS "LUKOIL 

MOLDOVA" 

SRL 

”Modul de efectuare a 

măsurărilor în cadrul 

controlului corectitudinii 
livrării combustibilului 

consumatorilor la stațiile 

de alimentare cu produse 
petroliere și gaze 

lichefiate” 

2 mijloace de 

măsurare 

utilizate la 
livrarea 

combustibilului 

 

Nu au fost 

depistate 

neconformități 

Deadiuc N. 

Bernat Lilian 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

----------------------------------------------------------- 
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12.  DCMPP 09910 22.02.2017 ÎM 
"ROMPETROL 

MOLDOVA" SA 

”Modul de efectuare a 
măsurărilor în cadrul 

controlului corectitudinii 

livrării combustibilului 
consumatorilor la stațiile 

de alimentare cu produse 

petroliere și gaze 
lichefiate” 

2 mijloace de 
măsurare 

utilizate  la 

livrarea 
combustibilului 

 

Au fost depistate 
neconformități ce 

țin de respectarea 

prevederilor Legii 
105 /13.03.2003, 

nu țin de calitatea 

produselor 
petrolier 

Deadiuc N. 
Bernat Lilian 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 
din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

Pentru alte neconformități: 

09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților – în curs de 
executare; 

03 –prescripție privind interzicerea temporară a lotului 

(băuturi,detergenți)  

13.  DCMPP 09902 20.02.2017 ÎM "TIREX-

PETROL" SA 

”Modul de efectuare a 

măsurărilor în cadrul 

controlului corectitudinii 
livrării combustibilului 

consumatorilor la stațiile 
de alimentare cu produse 

petroliere și gaze 

lichefiate” 

2 mijloace de 

măsurare 

utilizate  la 
livrarea 

combustibilului 
 

Nu au fost 

depistate 

neconformități 

Ţopa Euge 

Ilaşciuc N. 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

 
----------------------------------------------------------- 

14.  DCMPP 09780 17.02.2017 SC ”DATARIO” 
SRL 

”Modul de efectuare a 
măsurărilor în cadrul 

controlului corectitudinii 

livrării combustibilului 
consumatorilor la stațiile 

de alimentare cu produse 

petroliere și gaze 
lichefiate” 

2 mijloace de 
măsurare 

utilizate  la 

livrarea 
combustibilului 

 

Nu au fost 
depistate 

neconformități 

Ţopa Eugen 
Melnic M. 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 
din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

 

-------------------------------------------------------------- 

15.  DPC 

Bălți 
09851 27.02.2017 SRL "Datario" ”Modul de efectuare a 

măsurărilor în cadrul 
controlului corectitudinii 

livrării combustibilului 

consumatorilor la stațiile 
de alimentare cu produse 

petroliere și gaze 

lichefiate” 

1 mijloc de 

măsurare 
utilizate  la 

livrarea 

combustibilului 
 

Nu au fost 

depistate 
neconformități 

Lichii I 

Strimbanu A. 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 
 

--------------------------------------------------------- 

16.  DPC 
Bălți 

09759 21.02.2017 SRL ”VISTAL 
CLIMAT” 

Procedura de control a 
echipamentelor de joasă 

tensiune. 

Un produs 
ceainic electric 

– aparat 

electrocasn  
pentru 

încălzirea 

lichidelor 

Nu au fost 
depistate 

neconformități 

Gutu T. 
Strimbanu A. 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 
din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

 

------------------------------------------------------------ 

17.  DPC 

Bălți 
09855 16.03.017 SRL 

,,ROMPETROL 

MOLDOVA” 

”Modul de efectuare a 

măsurărilor în cadrul 

controlului corectitudinii 
livrării combustibilului 

consumatorilor la stațiile 

de alimentare cu produse 
petroliere și gaze 

lichefiate” 

2 mijloace de 

măsurare 

utilizate  la 
livrarea 

combustibilului 

 

Nu au fost 

depistate 

neconformități 

Lichii I 

Strimbanu A. 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

 
-------------------------------------------------------------- 

18.  DPC 
Cahul 

09653 30.01.2017 SRL 
"ELECTROSCUL

E" 

Procedura de control a 
echipamentelor de joasă 

tensiune.  

Procedura de control 
metrologic legal a 

2 ckl produse 
electrice și 3 ckl 

mijloace de 

măsurare 

A fost depistat     

1 lot de produse 

marcate 

neconform,  

3  mijloace de 

Popazu Petru 
I.Saviuc 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 
din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

----------------------------------------------------------- 

09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților – 
executată.; 
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aparatelor de cîntărit 
neautomate. 

măsurare 

neverificate 

metrologic 

03 – prescripție privind interzicerea temporară a lotului-  1 lot, 
executată; 

08 – prescripția  privind interzicerea utilizării mijloacelor de 

măsurare – 3 mm, executată.  

19.  DPC 
Cahul 

09804 22.02.2017 SRL "DAIANA-
COMERȚ" 

Procedura de control a 
jucăriilor. 

Procedura de control a 

echipamentelor de joasă 
tensiune. 

2 ckl  
- Fier de călcat; 

 

 
- păpușă 

Au fost depistate 
neconformități ce 

țin de respectarea 

prevederilor Legii 
105/13.03.2003 

Popazu Petru 
S.Cara 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 
din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

Pentru alte neconformități: 

09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților – executată;  

20.  DPC 
Cahul 

09841 24.02.2017 SC "M&M 
COMERȚ" SRL 

Procedura de control a 
echipamentelor de joasă 

tensiune. 

3 ckl  , aparate 
electrocasnice 

Au fost depistate 
neconformități ce 

țin de respectarea 

prevederilor Legii 
105 /13.03.2003 

Voloceai I. 
I.Saviuc 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 
din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

Pentru alte neconformități: 

09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților – executată; 
03 –prescripție privind interzicerea temporară a lotului-  executată;  

21.  DPC 

Cahul 
09810 17.02.2017 ÎI "VICOL 

CLAUDIA" 

Procedura de control a 

echipamentelor de joasă 

tensiune. 

3 ckl  , aparate 

electrocasnice 

Au fost depistate 

neconformități ce 

țin de respectarea 
prevederilor Legii 

105/13.03.2003 

Voloceai I. 

I.Saviuc 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

Pentru alte neconformități: 

09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților – executată. 

22.  DPC 

Cahul 
09809 15.02.2017 SC "TAUCVER" 

SRL 

Procedura de control a 

echipamentelor de joasă 

tensiune. 

3 ckl aparate 

electrocasnice 

Au fost depistate 

neconformități ce 

țin de respectarea 
prevederilor Legii 

105 /13.03.2003 

Voloceai I. 

I.Saviuc 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

Pentru alte neconformități: 

09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților – executată; 

03 –prescripție privind interzicerea temporară a lotului-  executată;  

23.  DPC 
Cahul 

09846 
* nr. 27 din  

Graficul 

controale APC 

04.03.2017 Î. I.  
”VARVARA-

ARNĂUT„ 

Procedura de control a 
echipamentelor de joasă 

tensiune. 

4 ckl aparate 
electrocasnice 

v Au fost 
depistate 

neconformități ce 

țin de respectarea 
prevederilor Legii 

105/ 13.03.2003 

Popazu Petru 
I.Saviuc 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 
din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

Pentru alte neconformități: 

09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților – executată; 
03 –prescripție privind interzicerea temporară a lotului-  executată.  

24.  DPC 

Cahul 
09807 
* nr. 26 din  

Graficul 

controale APC 

03.02.2017 Î. I.  

”ALEXANDRU 

MOROIANU„ 

Procedura de control a 

echipamentelor de joasă 

tensiune. 

1 ckl aparate 

electrocasnice 

Încărcător 
pentru 

acumulator 

Au fost depistate 

neconformități ce 

țin de respectarea 
prevederilor Legii 

105 din 

13.03.2003 

Voloceai I. 

I.Saviuc 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

Pentru alte neconformități: 

09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților – executată; 

03 –prescripție privind interzicerea temporară a lotului-  executată. 

25.  DPC 

Cahul 
09801 

* nr. 30 din  

Graficul 

controale APC 

02.02.2017 Î. I.  

”BACALU 

ELENA„ 

Procedura de control a 

echipamentelor de joasă 

tensiune. 

2 ckl aparate 

electrocasnice 

1 ckl MM 

 

Au fost depistate 

neconformități ce 

țin de respectarea 

prevederilor Legii 

105 din 

13.03.2003 

Popazu Petru 

S.Cara 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

Pentru alte neconformități: 

09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților – executată; 

03 –prescripție privind interzicerea temporară a lotului-  executată. 

26.  DCPIS 09823 22.02.2017 ÎI "IGOR 
DRAGAN" 

Procedura de control a 
jucăriilor 

4ckl  produse 
pentru copii 

Set cosmetică      

păpușă 

Au fost depistate 
neconformități ce 

țin de respectarea 

prevederilor Legii 
105 din 

13.03.2003 

Sargarovschi V 
Molceanu P. 

Procedurile de control optimizează procesul de control avînd la 
bază aceleași principii de control și pașii care trebuie îndepliniți de 

către inspector, ceia ce asigură efectuarea controlului la fel pentru 

toate tipurile de produse de acest gen. De asemenea rezultatele 
fiind ușor de citit. 

Pentru alte neconformități: 

09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților – executată.  
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TRIMESTRUL II - 2017 

27.  DCPIS 09985 31.03.2017 SRL "O.A.C. 
SPECIAL" 

Procedura de control a 
jucăriilor 

4ckl  produse 
pentru copii 

Trotinetă  

Patine cu rotile 
Corturi de joacă 

Jucării cu 

proiectile  
lansate la 

aplicarea forței 

de un copil 

Au fost depistate 

neconformități ce 

țin de 

respectarea 

prevederilor 

Legii 105 din 

13.03.2003 și a 
prevederilor pct.5 

din anexa nr.3 a 

Reglementării 

tehnice „ Jucării. 

Ceruritate”  

Spînu P. 
Olarasu  Nicolai 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 
din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

----------------------------------------------------------- 

09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților – 

executată; 

03 –prescripție privind interzicerea temporară a lotului- 2 

loturi -  executată.  

28.  DCPIS 09964 31.03.2017 SRL "AXIMA 
GRUP" 

Procedura de control a 
echipamentelor de joasă 

tensiune 

4ckl  produse 
electrice 

Nu au fost 
depistate 

neconformități 

Molceanu P. 
Cazacu   Ion 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 
din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

--------------------------------------------------------------- 

29.  DCPIS 09966 31.03.2017 SRL "AMBER-

TERM" 

Procedura de control a 

echipamentelor de joasă 
tensiune 

4ckl  produse 

electrice 

Nu au fost 

depistate 
neconformități 

Sargarovschi V 

Gordila Cecilia 
Molceanu P. 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 
--------------------------------------------------------------- 

30.  DCPIS 09984 31.03.2017 SRL "GRANIT 

LUX" 

Procedura de efectuare a 

controlului produselor 
imdustriale și servicii 

aferente domeniului. 

A fost 

controlată 
dimensiunea 

blocurilor de 

piatră, 
corectitudinea 

formei și 

calitatea 
suprafeței  

Nu au fost 

depistate 
neconformități 

Sargarovschi V 

Molceanu P. 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 
--------------------------------------------------------------- 

31.  DCPIS 09965 28.03.2017 SRL "ELISMA-

COM" 

Procedura de efectuare a 

controlului produselor 

imdustriale și servicii 
aferente domeniului. 

A fost 

controlată 

dimensiunea 
blocurilor de 

piatră, 

corectitudinea 
formei și 

calitatea 

suprafeței 

Nu au fost 

depistate 

neconformități 

Sargarovschi V 

Molceanu P. 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

----------------------------------------------------------------- 

32.  DCPIS 09826 
* nr. 37 din  

Graficul 

controale APC 

03.03.2017 SRL 

”VOLTA„ 

Procedura de control a 

echipamentelor de joasă 

tensiune. 

1ckl  produse 

electrice 

ventilatoare 

Nu au fost 

depistate 

neconformități 

Olarasu  Nicolai 

Sargarovschi V 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

--------------------------------------------------------------- 

33.  DCPIS 09827 
* nr 46  din  

Graficul 

controale APC 

03.03.2017 SRL 

”LIT-
CONFORTCOM„ 

Procedura generală de 

supraveghere a pieții. 

3 ckl produse  

industriale 
 

Nu au fost 

depistate 
neconformități 

Sargarovschi V 

Molceanu P. 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și reduce 

din durata controlului. 
--------------------------------------------------------- 

Nr. 

ord 

Direcția de 

control 

Nr. 

actului de 

control 

Data 

controlului 

Denumirea 

agentului 

economic 

Denumirea procedurii Produsele 

verificate 

Neconformități

le depistate 

 

Inspectorii 

Notă 

Măsuri restrictive aplicate 
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1.  

 

DPC Cahul 09848 20.04 
.2017 

SOCIETATEA 
COMERCIALA 

"TRANSVEMI

RS" SRL 

Procedura de control a 
jucăriilor 

3 jucării: 

- trompetuță 

muzicală la baterii; 

- microfon la 
baterie; 

- căluț la baterie 

Au fost 
depistate 

neconformități 

ce țin de 
respectarea 

prevederilor,  

art 25 alin 
(5)Legii 105 din 

13.03.2003. 

 Lipsa 

informației în 

limba de stat 

către produse. 

Popazu Petru 
I.Saviuc 

Procedurile de control optimizează procesul de control avînd la 
bază aceleași principii de control și pașii care trebuie îndepliniți 

de către inspector, ceia ce asigură efectuarea controlului la fel 

pentru toate tipurile de produse de acest gen. De asemenea 
rezultatele fiind ușor de citit. 

------------------------------------- 

09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților – 

executată; 

03 –prescripție privind interzicerea temporară a lotului- 

executată.  

2.  DPC Cahul 09849 26.04 

.2017 

"COOPERATI

VA DE 

PRODUCTIE 
""IUNAT""" 

Procedura de control a 

echipamentelor de joasă 

tensiune. 

3 produse: 

-pompă electrică; 

-convector electric; 
-ventilator electric. 

Au fost 

depistate 

neconformități 
ce țin de 

respectarea 

prevederilor,  
art 25 alin 

(5)Legii 105 din 

13.03.2003,  

Lipsa 

informației în 

limba de stat 

către produse. 

Popazu Petru 

I.Saviuc 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și 

reduce din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

---------------------------------- 

09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților – 

executată; 

03 –prescripție privind interzicerea temporară a lotului- 

executată.  

3.  DPC Cahul 09911 21.04 

.2017 

Societatea cu 

Răspundere 

Limitată 

SIMAXPRIM 

Procedura de control a 

echipamentelor de joasă 

tensiune. 

6 produse: 

-fier de călcat; 

-lampa de masă; 

-ondulator de păr: 
-multiferbător: 

-jucării de plastic 

(Barbe); 
- jucării de plastic 

(set veselă); 

Au fost 

depistate 

neconformități 

ce țin de 
respectarea 

prevederilor,  

art 25 alin 
(5)Legii 105 din 

13.03.2003,  

Lipsa 

informației în 

limba de stat 

către produse. 
 

Voloceai I. 

S.Cara 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și 

reduce din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

Lipsa informației în limba de stat. 

----------------------------------- 

09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților – 

executată; 

03 –prescripție privind interzicerea temporară a lotului- 

executată.  
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II. Suplimentar la informația descrisă în tabel: 

1. APC a aprobat 6 proceduri de control  în baza evaluării riscurilor. Conform actelor de control, procedurile au fost aplicate de 18 inspectori, 

aflați în cîmpul muncii în perioada respectivă.  

2. Produsele controlate sunt descrise în tabelul de mai sus, precum și măsurile aplicate pentru neconformitățile depistate.  

3. Categoriile de produse controlate conform procedurilor de control: echipamente de joasă tensiune, produse industriale aferente domeniului – 

41 ckl (41 loturi), jucării- 10 ckl (10 loturi), aparatelor de cîntărit neautomate – 8 ckl (8 aparate de cîntărit), mijloace de măsurare utilizate la livrarea 

combustibilului – 31 mijloace de măsurare.  Produse cu neconformități, depistate în cadrul controalelor:echipamente de joasă tensiune - fără informația 

în limba de stat către 10 loturi, jucării – fără informația în limba de stat către 7 loturi, aparate de cîntărit neautomate – 4 aparate neverificate metrologic. 

4. Este necesară instruirea și fortificarea capacităților inspectorilor noi angajați, privind aplicarea procedurilor de control, cît și a cunoștințelor în 

toate domeniile de competență ale Agenției.  

 

 

 Direcția evaluarea riscurilor și planificarea controalelor 
 

Ex. E.Oprea  

Tel.022 501 917 

 

 

4.  DPC Cahul 09912 28.04. 
2017 

FIRMA 
COMERCIALA 

DE 

PRODUCTIE 
"COMCORN-

CIM" SRL 

Procedura de control a 
echipamentelor de joasă 

tensiune. 

7 produse: 
-mașina de tuns; 

- placă penttru 

îndreptat părul 
Neconforme 

lipsește informația 

în limba de stat 
-mixer electric; 

-corp de iluminat; 

-cană ferbător fără 
cablu: 

-rîșniță cafea; 

-Fier de călcat. 

Au fost 
depistate 

neconformități 

ce țin de 
respectarea 

prevederilor,  

art 25 alin 
(5)Legii 105 din 

13.03.2003,  

Lipsa 

informației în 

limba de stat 

către 2 loturi.. 

 

Voloceai I. 

S.Cara 

Implementarea Procedurii, simplifică munca inspectorilor și 

reduce din timpul de muncă la efectuarea controalelor. 

Lipsa informației în limba de stat. 

----------------------------------- 
09 –prescripție privind înlăturarea neconformităților – executată; 

03 –prescripție privind interzicerea temporară a lotului- 2 loturi - 

executată. 
 

5.  DCPAS 

Control 
inopinat 

09992 03.05. 

2017 

SRL"Combinat

ul de produse 
naturale" 

Procedura de control 

metrologic legal a 
aparatelor de cîntărit 

neautomate. 

1 aparat de 

cîntărire 
neautomată 

 

Au fost 

depistate 
neconformități 

ce țin de 

respectarea 
prevederilor  

Legea 

metrologiei nr. 
19 din 

04.03.2016, 

Godzin G.  

Banu Alexandr 

Ilaşciuc N. 

Procedura de control îmbunătățește procesul de control, avînd 

indicați pașii exacți care trebuie să îi urmeze inspectorul, de 

asemenea formularul de evidență a datelorprezintă rezultatul 

controlului respectiv. De asemenea procedura de control asigură 

efectuarea controalelorla fel pentru tipul respectivde produs, la 

orice agent economic. 

------------------------------------ 

08 – prescripția  privind interzicerea utilizării mijloacelor de 

măsurare – executată.  


