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1. Introducere 

1.1. Scopul rароrtului de performanță. 

Acest raport a fost elaborat pentru a face o totalizare a eforturilor depuse întru implementarea Planului de 

Dezvoltare Strategică (PDI) – document strategic menit să asigure un proces coerent și corelat de fortificare 

a capacităților instituționale ale Agenției pentru Protecția Consumatorilor (APC). Acest document cuprinde 

un ansamblu de activități preconizate pe parcursul perioadei 2016-2018, axate pe realizări concrete cu 

rezultate măsurabile, ce pot fi apreciate folosind indicatorii identificați pentru măsurarea performanței 

fiecărui rezultat în parte, obținut pe parcursul perioadei de referință. 

În termeni concreți, în acest raport sunt elucidate cele mai importante aspecte, înregistrate pe parcursul 

implementări PDI în 2016, printre care sunt: 

- analiza atât mediului general și a condițiilor specifice în cadrul cărora a fost desfășurată activitatea APC; 

- prezentarea unei analize ample a activităților realizate pe parcursul anului de referință, precum și a 

rezultatelor obținute;  

- și recomandări, care vor servi în calitate de surse de intrare pentru procesul de planificare pentru anul 

2017. 

Acest raport este, de asemenea, destinat tuturor Părților, antrenate în procesul de supraveghere a pieței, 

precum și publicului larg pentru a lua cunoștință cu felul în care APC își auto-evaluează activitatea sa în 

domeniul de responsabilitate. În acest sens, autorii raportului vor fi deosebit de recunoscători pentru orice 

reacții constructive la subiect, care pot contribui la îmbunătățirea calității serviciilor prestate de Agenție. 

1.2. Rolul și funcțiile АРС. 

Agenția pentru Protecția Consumatorilor, autoritate administrativă, subordonată Ministerului Economiei, 

este responsabilă de implementarea politicii în domeniul protecției consumatorilor și de efectuare a 

controlului de stat asupra respectării prevederilor legislației în acest domeniu, precum și a controlului de 

stat privind corespunderea produselor și/sau a serviciilor plasate pe piață cerințelor prescrise sau declarate, 

și respectarea prevederilor actelor normative în domeniul metrologiei legale, a normelor și regulilor de 

desfășurare a activităților de comerț. 

Prin urmare, în linii majore, misiunea APC este de a asigura: 

- protecția consumatorilor împotriva riscului achiziționării unui produs nesigur sau cu risc grav, sau a unui 

serviciu, care ar putea să le prejudicieze viața, sănătatea sau siguranța, sau să le afecteze drepturile și 

interesele economice; 

- educarea și informarea completă, corectă și precisă, a consumatorilor asupra caracteristicilor esențiale 

ale produselor și serviciilor; 

- stimularea capacităților de protecție individuală și/sau asociativă a consumatorilor; și 

- continuarea și consolidarea procesului de educare și consiliere a mediului de afaceri, asupra conformării 

acestora cerințelor stabilite și respectării legislației în vigoare. 

Prin urmare, în vederea atingerii obiectivelor stabilite, APC, în calitate de sarcini primordiale, conștientizează 

pe deplin necesitatea asigurării unui proces continuu de dezvoltare instituțională, în general și de 

consolidare permanentă a capacităților sale operaționale, în special. 
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1.З. Evoluțiile principale sub aspect instituțional în cadrul АРС în 2016. 

Este de menționat că, pe parcursul anului 2016 APC a traversat o perioadă destul de dificilă, având de 

confruntat mai multe provocări. La începutul anului la conducerea APC a venit o persoana nouă cumulat cu 

un val de demisii a personalului, inclusiv la nivel de conducere. De asemenea, au fost aprobate mai multe 

acte normative, care au influențat activitatea Agenției pe multe dimensiuni, și anume:  

- moratoriul asupra controlului de stat, în scopul creării condițiilor favorabile și dezvoltării mediului de 

afaceri, dar care reprezintă o activitate de bază a APC; 

- moratoriul privind angajarea persoanelor în instituțiile de stat, până la finele anului 2016; 

- suspendarea temporară a efectuării unor cheltuieli din bugetul de stat, de care a depins realizarea 

angajamentelor luate de Guvernul RM în cadrul PSB DCFTA, acestea fiind, nemijlocit, în zona de 

responsabilitate a APC (vezi cap. 1.2). 

 
Cu toate acestea, prin eforturi maxime, cu resursele existente și profesionalismul angajaților cu experiență, 
cu o abordare ambițioasă, au fost găsite soluții și obiectivele de bază, pentru anul 2016, au fost realizate în 

limita posibilităților, capacităților și resurselor disponibile. Astfel, în mare măsura, sa reușit fortificarea 
capacităților instituționale, prin: 

- dezvoltarea parteneriatului intern și extern, fiind încheiate 7 Acorduri de colaborare și 2 

Memorandumuri de înțelegere, cu instituții omoloage; 

- organizarea în ritm continuu a multiplelor activități de mediatizare și dezbateri publice asupra unor 

subiecte de interes public; 

- comunicarea continuă și rezultativă, prin intermediul instituțiilor mass-media, paginii web a APC, 

spoturilor informaționale video/audio, elaborate de APC, lansate și difuzate de mai multe posturi 

TV/radio, dar și pe paginile de socializare; 

- fortificarea activităților de comunicare directă cu consumatorii și mediul de afaceri, prin organizarea 

meselor rotunde, lansarea campaniilor largi de sensibilizare; 

- schimbul de experiență la nivel intern și extern, pentru adoptarea celor mai bune practici în procesul 

de activitate a subdiviziunilor operaționale; 

- achiziționarea echipamentului de testare pentru utilizarea acestuia în cadrul controalelor, în scopul 

eficientizării activităților de supraveghere a pieței; 

- instruirea inspectorilor în vederea aplicării procedurilor de control bazate pe managementul riscurilor 

și aplicarea acestora în cadrul controalelor planificate, cu utilizarea echipamentelor-teste, 

achiziționate. 

Ca urmare a acestor eforturi și în pofida unui format operațional mult mai restrâns cauzat de epurările 

substanțiale de personal, care nu au fost refăcute nici până în prezent, APC a reuși să se mobilizeze în mod 

exemplar pentru a reuși realizarea tuturor sarcinilor majore și să producă un șir de rezultate, care depășesc 

atât cantitativ, cât și calitativ perioada precedentă. 

1.4. Participarea АРС în Programul Suроrt Bugetar DСFТА. 

După cum se cunoaște Guvernul Republicii Moldova a încheiat Cu UE în anul 2014 un Acord de finanțare 

nerambursabilă în valoare de 30 milioane Euro, care presupune acordarea acestei asistențe în calitate de 

suport bugetar, în schimbul implementării unor reforme de anvergură în domeniile economiei naționale, 

vitale pentru asigurarea cu succes a procesului de implementare al Acordului - Zona de Comerț Liber 

Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) RM-UE. Unul din aceste domenii este cel ce ține de supraveghere pieței, 
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o anumită parte a sarcinilor din acest domeniu fiind pusă în seama APC. Prin urmare, APC i-a revenit 

îndeplinirea următorilor indicatori de performanță / valori de referință, stipulați/-te în Matricea de politici al 

PSB DCFTA pentru anul 2016, și anume: 

- Acțiunile de consolidare a capacităților și dezvoltare instituțională APC și ANSA prevăzute în 2016 sunt 

implementare în conformitate cu planurile acestora; 

- Planul de achiziții APC 2016 pentru achiziționarea echipamentului și consumabilelor pentru teste 

expres este implementat; 

- Procedurile de control APC elaborate în baza analizei de gestionare a riscurilor, sunt implementate in 

2016 conform planului de activitate. 

Conștientizând importanța excepțională al acestor angajamente, APC a inclus toate aceste sarcini în lista 

acțiunilor de importanță primordială, asigurând o mobilizare maximal posibilă a tuturor resurselor umane, 

materiale și financiare întru îndeplinirea cu succes a acestora. 

1.5. Recapitularea obiectivelor mаjоrе, stipulate în PDI. 

Actualul PDI conține un șir de obiective, atingerea deplină a cărora va face posibil de a aduce APC la un nivel 

net superior de funcționare într-o manieră eficientă, în corespundere cu cele mai bune practici europene și 

în deplină conformitate cu principiile bunei guvernări. Aceste obiective sunt precum urmează: 

I. Restructurarea Agenției în scopul dezvoltării domeniilor de activitate; Consolidarea capacităților 

instituționale în prevenirea corupției în rândul angajaților și eficientizarea activității instituției; 

II. Sporirea gradului de informare și educare a consumatorilor; 

III. Creșterea capacității decizionale a consumatorilor; 

IV. Mediatizarea și sporirea gradului de accesibilitate la activitățile APC; 

V. Organizarea unui sistem de informare util pentru consumatori și oferirea de protecție împotriva 

practicilor comerciale agresive și incorecte; 

VI. Consolidarea cunoștințelor agenților economici privind cerințele aplicabile produselor și serviciilor; 

VII. Dezvoltarea capacităților instituționale de supraveghere a pieței; 

VIII. Colaborarea Agenției pe plan intern și extern. 

Este de menționat ca fiecare din obiectivele de mai sus este susținut printr-un ansamblu de activități, 

implementarea cu succes a cărora va duce inevitabil la producerea unor rezultate măsurabile, în 

conformitate cu indicatorii identificați, și respectiv, care vor contribui la atingerea acestor obiective. 

1.6. Indicatorii de performanță din PDI, planificați pentru anul 2016. 

În scopul atingerii obiectivelor stabilite, o mare parte din indicatorii de performanță (IP) de mai jos 

conturează efectul imediat al acțiunilor implementate (de exemplu numărul de vizite de consultanță, 

numărul apelurilor telefonice preluate, etc.). În același timp, sunt prezenți și indicatori, care definesc 

efectele unui ansamblu de acțiuni, care contribuie la producerea unui rezultat preconizat concret (de 

exemplu: nr. de măsuri juridice aplicate). Mai jos sunt expuși acei 15 indicatori de performanță, care de și 

sunt planificați pentru implementarea PDI pe întreaga durată, sunt relevați inclusiv și anului de referință. 

Acești indicatori au fost construiți în așa mod ca să asigure un proces facil și cuprinzător de măsurare a 

progresului în procesul de realizare a Planului de acțiuni și a livrării rezultatelor așteptate, după cum 

urmează: 
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- Nr. de vizite de consultanță, apeluri telefonice preluate, consultații acordate, comunicate de presă, 

ghiduri și pliante distribuite;  

- Nr. de activități consacrate Zilei mondiale a protecției drepturilor consumatorilor; 

- Organizarea campaniilor informaționale, inclusiv prin intermediul mass-mediei, editarea materialelor 

informaționale (pliante, broșuri) și utilizarea paginilor electronice; 

- Ponderea petițiilor soluționate în raport cu nr. total de petiții parvenite, nr. de măsuri juridice aplicate, 

nr. de participări în instanțe, cazuri de succes înregistrate; 

- Nr. de ședințe; Nr. de rapoarte; Nr. de vizitatori unici ai paginii web a Agenției; Nr. de emisiuni și 

interviuri radio/TV; 

- Nr. cazurilor de tranzacții prejudiciabile stabilite; 

- Rezultatele controalelor de stat efectuate, numărul cazurilor de neconformități depistate, nr. de 

măsuri juridice aplicate, nr. de adresări/sesizări; 

- Ponderea în raport cu anii precedenți a numărului de vizite de consultanță, mese rotunde, consultații 

acordate, comunicate de presă, nr. de participanți; 

- Rezultatele controalelor de stat efectuate, nr. cazurilor de neconformități, nr. de măsuri juridice 

aplicate, nr. de adresări/sesizări, nr. de probe prelevate; 

- Nr. Planuri de activități elaborate, Nr. Rapoarte de evaluare; 

- Nr. grafice de control, Nr. Rapoarte de evaluare; 

- Nr. de instruiri a personalului în vederea implementării, Nr. de procese și proceduri în cadrul entității, 

Rapoarte de evaluare a rezultatelor; 

- Program de evidentă și control funcțional, Program de schimb de informații intern funcțional; 

- Sistem TI funcțional; 

- Proiectul bugetului elaborat, Nr. rapoartelor financiare lunare, trimestriale și anuale, Dări de seamă 

fiscale și statistice; 

- Nr. de acorduri, Nr. de protocoale, Nr. Schimb de experiență, informații, date necesare activității. 

Deși majoritatea indicatorilor nu conține cifre concrete, aceștia sunt relevanți, în sensul în care permit 

stabilirea unor valori de bază (în cazul absenței acestora) pentru perioada precedentă, pentru a face posibilă 

măsurarea eficacității procesului de implementare PDI în anii viitori. 
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2. Analiza реrfоrmаnțеi rеаlizării PDI și а rezultatelor obținute. 

2.1. Indicatorii de performanță prioritari, identificați pentru 2016. 

Necesitatea identificării unor IP prioritari pentru anul de referință a apărut ca urmare a angajamentelor 

luate de APC în contextul implementării PSB DCFTA. În esență, reieșind din specificul cerințelor generale și 

particularităților implementării programelor suport bugetar, a fost necesară definirea unui cadru de repere 

foarte concrete, care ar permite măsurarea cât de posibil precisă a progresului în implementarea PDI în 2016 

pe direcțiile cheie de activitate practicate de APC. În același timp, acești indicatori prioritari trebuiau să se 

afle într-o legătură organică și să redea și efortul sumar al indicatorilor vizați în PDI per se. În acest context, 

Agenția a propus în calitate de repere 5 indicatori prioritari mai mult sau mai puțin agregați, care au fost 

consultați și coordinați cu experții proiectului DCFTA AT și Ministerul Economiei (ME) – prin scrisoarea 

nr.27/03- 1481 din 05.05.2016, aceștia fiind: 

IP1. Agenția completată cu cel puțin 95% din personalul scriptic operațional; 

IP2. Toți angajații noi au trecut cu succes setul de instruire de bază; 

IP3. Educarea și informarea consumatorilor, mai bună (majorarea cu 15% față de anul precedent, a 

manifestării în public a personalului APC, prin participarea la mese rotunde, vizite de consultanță, 

talk-show-uri TV / radio / Internet, comunicate de presă); 

IP4. Cunoștințele agenților economici referitor la cerințele specifice față de produse și servicii, 

consolidate (majorarea cu 15% față de anul precedent, a manifestării în public a personalului APC, 

prin participarea acestora la mese rotunde, vizite de consultare, talk-show-uri TV / radio / Internet, 

comunicate de presă, etc.); 

IP5. Abilitățile personalului operațional APC în utilizarea Procedurilor de control bazate pe 

managementul riscurilor fortificate (cel puțin 50% din personalul operațional instruit și cu certificat 

de participare înmânat). 

Astfel au fost stabilite principalele repere pentru măsurarea performanței în realizarea PDI pentru 2016, 

care să demonstreze în mod expres măsura în care, procesele inițiate de APC au avut o finalitate pozitivă 

doar cu o singură excepție (IP1) și că aceste procese s-au soldat cu rezultate solide. 

2.2. Analiza activităților desfășurate ре раrсursul anului, întru realizarea 

indicatorilor de реrfоrmаnță prioritari 

La sfârșitul anului 2015, APC a aprobat un plan de acțiuni detaliat, care poate fi accesat pe pagina web: 

http://consumator.gov.md/doc.php?l=ro&idc=134&id=1350&t=/Transparenta/Planuri-de-

dezvoltare/Planul-de-actiuni-al-APC-pentru-anul-2016, menit să asigure îndeplinirea tuturor sarcinilor 

asumate. În acest sens, pentru atingerea fiecărui IP prioritar identificat au fost mobilizate toate resursele 

disponibile. În același timp, conducerea a asigurat facilitarea / coordonarea atât pe internă cât și la nivel 

inter-departamental a interacțiunilor necesare, întru crearea unor condiții cât mai propice pentru 

îndeplinirea cu succes a tuturor sarcinilor asumate. Astfel, pentru îndeplinirea IP1 – Completarea Agenției cu 

cel puțin 95% din personalul scriptic operațional – APC a organizat, în mod regular, mai multe concursuri 

pentru ocuparea posturilor vacante. Chiar și în prezent, a fost lansat un nou concurs (11 ianuarie 2017) 

pentru ocuparea a 19 funcții vacante din cele 22 existente. 

O premisă importantă în asigurarea realizării cu succes a IP2 – Toți angajații noi au trecut cu succes setul de 
instruire de bază - a fost elaborarea și aprobarea următoarelor documente: Planul anual de instruire internă 

http://consumator.gov.md/doc.php?l=ro&idc=134&id=1350&t=/Transparenta/Planuri-de-dezvoltare/Planul-de-actiuni-al-APC-pentru-anul-2016
http://consumator.gov.md/doc.php?l=ro&idc=134&id=1350&t=/Transparenta/Planuri-de-dezvoltare/Planul-de-actiuni-al-APC-pentru-anul-2016
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a personalului APC pentru 2016; Planul de realizare a comenzii de stat privind dezvoltarea profesională a 
personalului din APC, stabilit de Academia de Administrare Publică pentru ambele semestre din 2016. Planul 

de instruire este disponibil pe pagina web a Agenției: 
http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=134&id=1339&t=/Transparenta/Planuri-de-

dezvoltare/Plan-de-instruire-interna-2016. Principalele activități întreprinse, care au contribuit la realizarea 
acestui IP includ în mare măsură un ciclu consistent de instruiri, organizat de ME și alte instituții în subordine 
în vederea implementării legislației-cadru, procedurilor de control. De asemenea un rol important în 

procesul de instruire au jucat proiectele de asistență tehnică, care, pe lângă partea teoretică, au oferit 
posibilitatea de a lua cunoștință și cu aspectele practice din domeniul supravegherii pieței în baza 
experienței țărilor membre ale UE. 

În ceea ce privește realizarea IP3 - Educarea și informarea consumatorilor mai bună – este de remarcat că 
APC a pus accentul major pe combinarea activităților de informare și educare a consumatorilor prin vizite în 

teritoriu cu organizarea, în comun cu mass-media a campaniilor tematice de informare și sensibilizare, plus 
lucrul mai intens cu petițiile. 

Acțiunile principale pentru realizarea IP4 - Cunoștințele agenților economici referitor la cerințele specifice 

față de produse și servicii, consolidate – au fost focusate asupra oferirii unei asistențe consistente agenților 
economici, sub formă de consultații, vizite de consultanță la fața locului pentru abordarea subiectelor 
privind cerințele de siguranță, calitate, marcare, transportare și depozitare, aplicabile produselor 

comercializate și serviciilor prestate de aceștia. De asemenea, Agenția a depus un efort maximal pentru a 
organiza cât mai multe mese rotunde cu participarea agenților economici din diverse domenii, pentru a avea 

un dialog productiv referitor la problemele cu care aceștia se confruntă și a le aduce la cunoștință 
prevederile legale noi și modificările introduse în Reglementările tehnice, conform Directivelor UE în noua 
abordare, transpuse de Republica Moldova. 

Întru realizarea IP5 - Abilitățile personalului operațional APC în utilizarea Procedurilor de control bazate pe 
managementul riscurilor fortificate – s-a pus accent pe conlucrarea cu experții europeni in procesul de 
elaborare a procedurilor de control, care ar asigura o sinergie maximală și condiții optime de transfer de 

cunoștințe și schimb de experiență. In același timp, în cadrul acțiunilor de supraveghere a pieței, inspectorii 
APC, în dependență de produsele verificate și responsabilitățile atribuite, au interacționat / conlucrat cu 

colegii din instituțiile din domeniul de supraveghere a pieței, infrastructura calității. De asemenea, s-a lucrat 
și în vederea stabilirii unor parteneriate de cooperare de durată cu Agențiile din UE. Este de menționat că un 
rol remarcabil în atingerea acestui IP le-a revenit experților UE din proiectele de asistență tehnică, prin 

participarea acestora nu numai la instruiri și ateliere de lucru, dar si în procesul de efectuare a inspecțiilor. 

Astfel, recapitulând cele expuse mai sus în urma analizei structurii și conținutului ansamblului de acțiuni 

implementate, putem constata cu fermitate că au fost întreprinse toate măsurile necesare, dar și cele 

posibile pentru îndeplinirea tuturor IP prioritari stabiliți. 

2.З. Analiza rezultatelor obținute, în contextul IP prioritari identificați. 

După cum a mai fost menționat, anul 2016 s-a dovedit a fi unul destul de complicat și plin de provocări 

pentru APC, din mai multe puncte de vedere. Totuși, în pofida acestor dificultăți s-a reușit în cele mai multe 

cazuri identificarea unor soluții pe potrivă pentru a aduce la bun sfârșit implementarea majorității 

covârșitoare a sarcinilor planificate, cu obținerea unor rezultate solide, astfel contribuind la atingerea 

obiectivelor stipulate în PDI 2016-2018. 

În acest context, unicul rezultat, care nu a fost posibil de obținut până la finele anului trecut, ține de 

realizarea IP1. Astfel, către sfârșitul anului trecut posturile personalul operațional al APC erau completate în 

proporție de numai 72%, față de 95% planificat. Prin urmare, conform situației la data de 01.01.2017, 

numărul de posturi ocupate, conform Statului de personal operațional al Agenției, a constituit 56 la număr 

din cele 78 de unități disponibile, dintre care 17 cu funcție de conducere, 38 cu funcție de execuție. În acest 

http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=134&id=1339&t=/Transparenta/Planuri-de-dezvoltare/Plan-de-instruire-interna-2016
http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=134&id=1339&t=/Transparenta/Planuri-de-dezvoltare/Plan-de-instruire-interna-2016
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sens, procesul de angajări este continuat, fiind scoase la concurs 19 locuri vacante din cele 22 disponibile, 

prin publicarea anunțurilor de angajare. 

IP2 a fost atins grație următoarelor rezultate obținute: 

Cumulativ au fost instruite 71 persoane (inclusiv și persoane care au demisionați după instruire); Persoane 

noi angajate în 2016 – 15 persoane, dintre care 7 debutanți. Tot personalul este instruit, inclusiv debutanții, 

conform certificatelor primite, ordinelor emise, listelor de participare. In acest scop, au fost organizate 70 

seminare de instruire, din care 20 instruiri au fost realizate cu suportul experților UE (conform scrisorilor 

oficiale / certificatelor), inclusiv 13 instruiri efectuate de proiectul AT DCFTA, unde au fost instruite 53 

persoane și eliberate 162 certificate. Printre instruirile organizate pentru angajații APC de către ME, pot fi 

menționate seminarul referitor la implementarea Legii nr.44/27.03.2014 privind etichetarea produselor cu 

impact energetic; ME cu suportul Agenției pentru Eficiență Energetică a organizat instruirea inspectorilor 

APC, privind implementarea Legii nr.44 din 27.03.2014; cu privire la implementarea Legii nr.131 din 

08.06.2012 și altele. Este de remarcat că toți cei 7 debutanți au participat la instruiri, inclusiv realizate de 

către ME, dintre care 4 debutanți cu certificate, iar 3 debutanți conform ordinului și listei de participare. În 

total, pe parcursul anului 2016, au fost eliberate 235 certificate persoanelor participante la instruiri. 

Raportul detaliat cu privire la realizarea Planului de instruire a angajaților, elaborat de către Serviciului 

Resurse Umane, se anexează. 

IP3 a fost atins grație rezultatelor obținute, după cum urmează: 

Pe parcursul anului 2016, au fost consultați 27813 consumatori, față de 22000 în 2015 sau cu 5813 (21%) 

consumatori consultați mai mulți, dintre care: 

- prin apel telefonic – 10659 consultații; 

- prin examinarea petițiilor adresate – 1018 consultații; 

- în cadrul vizitelor de consultanță (în instituții de învățământ, tabere de odihnă, colective de muncă, 

întreprinderi comerciale, Primării, Ghișeu / Oficii)  –  16136  consultații. 

Din cele 2073 petiții parvenite în adresa APC, în raport cu 1199 recepționate în a.2015, 1947 petiții au fost 

soluționate, față de 1015 soluționate în 2015 sau cu 85% mai mult. Ponderea petițiilor soluționate de APC, 

din totalul celor recepționate, constituie 94%. Petiționarii au beneficiat de consultanță în cadrul examinării 

petițiilor. Petițiile readresate au fost 125 după competențe, iar petiții neexaminate doar una, deoarece nu a 

corespuns cerințelor Legii cu privire la petiționare). La același capitol, au fost realizate 7 campanii de 

informare în comun cu mass-media față de 6 realizate în 2015, acestea fiind sub genericul: 

- Ziua mondială a consumatorilor; 

- Ziua mondială a copiilor 

- Campania de informare în piețele agroalimentare; 

- Campania de informare în taberele de odihnă; 

- Campania de informare de 1 septembrie; 

- Campania de informare a agenților economici  și promovarea noii abordări - de la control la 

monitorizare și consiliere; 

- Campania de informare în preajma sărbătorilor de iarnă. 

Realizarea mai multor evenimentele susmenționate a fost posibilă grație colaborării fructuoase cu circa 10 

instituții media, cum ar fi: Radio Moldova, AgroTV, PublikaTV, Moldova1, RTR Moldova, SP Bălți, Aspect TV, 

ziarul Actualități Floreștene, JurnalFM, ProTV, fată de 4 instituții în 2015, și anume ProTV, PublikaTV, 

Moldova 1, Jurnal TV. 
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Pe parcursul anului au fost elaborate 6 pliante, 2 dintre care editate în volum de 23828 exemplare față de 

18420 editate în 2015 și distribuite la 15800 consumatori. Alte 4 pliante noi (2 - câte unul pentru 

consumatori și agenți economici - pentru produse de joasă tensiune și 2 - câte unul pentru consumatori și 

agenți economici -pentru jucării), au fost elaborate cu suportul Proiectului DCFTA și editate în număr de 

30000 exemplare. Acestea urmează a fi distribuite începând cu anul 2017. 

O altă sursă de informare nu doar pentru consumatori, este pagina web a APC (consumator.gov.md), fiind 

înregistrate 251325 vizualizări în a.2016,  de 2,5 ori mai multe, față de 96406 vizualizări în 2015. Totodată, 

pe pagina web APC, au fost plasate 276 informații utile pentru consumatori, cu 45 (16%) plasări mai mult, 

față de anul precedent. 

În contextul colaborării cu mass-media au fost acordate 278 interviuri în a.2016, cu 41 interviuri mai mult, 

față de 237 interviuri în 2015. În 2016, APC a realizat 2 conferințe cu participarea presei de Ziua mondială a 

consumatorului - http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1357&t=/Comunicate-de-presa; și 

intervenția live, în cadrul emisiunii ”Euroconsumatorul”, duplex TVR Romania-TVR Moldova, a cărui subiect a 

fost încheierea Acordului de colaborare reciprocă între APC Moldova și ANPC România - 

http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1492&t=/Comunicate-de-presa/A-fost-semnat-

Acordul-de-colaborare. 

Au fost realizate 43 participări în direct, la emisiuni TV, Radio, față de 12 planificate pentru a.2016.APC a 

elaborat și a lansat în sursele media, 2 spoturi video/audio informaționale, care sunt transmise de peste 10 

posturi TV / Radio. Pentru a evalua nivelul de informare a cetățenilor, APC a realizat un sondaj sociologic, pe 

țară, pe un eșantion de 874 persoane. Rezultatul sondajului indică faptul, că 66% din respondenți cunosc 

despre protecția consumatorului. Raportul cu privire la sondaj este aprobat de către directorul APC, 

concomitent informând și ME. 

IP4 a fost atins grație următoarelor rezultate obținute: 

Pe parcursul anului 2016, au fost acordate consultații la 6838 agenți economici, depășind cu 15% acest 
indice în 2016 față de anul precedent. În acest sens au fost utilizate diverse căi de informare utilizate pentru 

consolidarea cunoștințelor despre prevederile legislației în vigoare, în relație cu consumatorii, inclusiv: 
- Prin apeluri telefonice ; 

- La Ghișeul și oficiile APC; 

- La examinarea petițiilor și sesizărilor; 

- În cadrul vizitelor de consultanță; 

- La înmânarea deciziilor de control; 

- În cadrul activităților de consiliere; 

- În cadrul controalelor, la examinarea dosarelor, materialelor; 

În acest sens, un rol deosebit de important în comunicarea cu / educarea agenților economici au jucat cele 

22 de mese rotunde: 

1. consacrată Zilei Mondiale a Consumatorilor; 

2. cu participarea reprezentanților filialelor ”Farmacia Familiei”; 

3. cu participarea reprezentanților filialelor ”Farmacia Familiei”; 

4. cu participarea angajaților Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat; 

5. cu participarea prestatorilor de servicii comunale; 

6. cu participarea comercianților de produse petroliere; 

7. cu participarea producătorilor și importatorii de jucării; 

8. cu participarea mediului de afaceri din Ungheni; 

http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1357&t=/Comunicate-de-presa
http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1492&t=/Comunicate-de-presa/A-fost-semnat-Acordul-de-colaborare
http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1492&t=/Comunicate-de-presa/A-fost-semnat-Acordul-de-colaborare
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9. cu participarea reprezentanților ONG-urilor. 

10. cu participarea administratorilor rețelelor de comerț cu electrocasnice; 

11. cu participarea directorilor piețelor comerciale din Chișinău; 

12. cu participarea directorilor piețelor comerciale din Chișinău; 

13. cu reprezentanții SA ”MOLDTELECOM”, responsabili de examinarea petițiilor parvenite de la 

consumatori; 

14. Masă rotundă cu studenții Universității de Stat Cahul “B.P. Hașdeu”, de ziua STANDARDIZĂRII cu 

genericul “Interdependență dintre standard-calitate-nivel de viață”, cu participarea TV  ”ASPECT”. 

15. Masă rotundă cu reprezentanți ai Agenției Turismului, prezenți la Centrul de reciclare a cadrelor; 

16. Masă rotundă cu mediul de afaceri din piața Agroalimentară Gagauz Coop din mun. Comrat; 

17. cu participarea agenților economici din UTA Găgăuzia, în comun cu ME, privind modificările legislației în 

vigoare, cu participarea TV locală Gagauzia; 

18. cu genericul ”Protecția drepturilor consumatorilor în Republica Moldova” cu participarea persoanelor cu 

dizabilități, la solicitarea AO ”Speranță și sănătate”; 

19. cu participarea prestatorilor de servicii medicale; 

20. cu participarea importatorilor de produse pirotehnice; 

21. cu participarea prestatorilor de servicii stomatologice; 

22. cu participarea prestatorilor de servicii de transport aerian; 

IP5 a fost atins grație următoarelor rezultate obținute: 

În 2016, APC a elaborat și aprobat trei Proceduri de control bazate pe analiza gestionării riscurilor, fiind puse 

în aplicare prin ordinul APC nr. 31 din 23.08.2016, pe care le aplică în cadrul controalelor, și anume: 

- Procedura de control a echipamentelor de joasă tensiune; 

- Procedura de control a jucăriilor; 

- Procedura de control metrologic legal al aparatelor de cântărit neautomate. 

Din cauza moratoriului cu privire la controalele de stat, suspendat începând cu luna octombrie 2016, 

utilizarea procedurilor de control a fost începută în trimestrul IV-2016, după instruirea inspectorilor de către 

expertul din proiectul DCFTA TA și asistarea în cadrul controalelor. În acest context, au fost instruiți 21 

inspectori, care ulterior au efectuat 29 controale planificate (raportul se anexează), fiind asistați de către 

experți în cadrul a 8 controale, dintre care:  

- 5 controale - Procedura de control a echipamentelor de joasă tensiune; 

- 3 controale - Procedura de control a jucăriilor; 

- 1 control - 1) Procedura generală de control pentru produse nealimentare bazată ре analiza de 

management а riscurilor și 2) Procedura de control a echipamentelor de joasă tensiune; 

- 14 controale - Procedura Modul de efectuare a măsurărilor oficiale în cadrul controlului 

corectitudinii livrării combustibilului consumatorilor la stațiile de alimentare cu produse petroliere și 

gaze lichefiate; 

- 3 controale - Procedura de control metrologic legal al aparatelor de cântărit 

neautomate; 

- 3 controale -Procedura de efectuare a controlului produselor industriale și serviciilor aferente. 

Toți cei 21 inspectori instruiți au participat la efectuarea controalelor Controalele au fost efectuate de către 

21inspectori. Este de menționat că abilitățile inspectorilor și rezultatele obținute în cadrul controalelor au 

fost apreciate de către experții Proiectului, AT DCFTA, care au instruit, asistat inspectorii și ulterior au luat 



13 

 

cunoștință cu rezultatele controalelor. Rapoartele cu privire la controalele efectuate, cu implementarea 

Procedurilor, sunt prezentate de către direcțiile de control (Raportul consolidat se păstrează în Direcția 

coordonare și planificare). 

În anul 2016, APC a încheiat 9 Acorduri de colaborare (inclusiv internaționale) și Memorandumuri de 

Înțelegere față de 3 planificate: 

1. Institutul Național de Standardizare; 

2. Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare; 

3. Institutul Național de Metrologie; 

4. Centrul Național de Acreditare (MOLDAC); 

5. Memorandumul de înțelegere cu Proiectul PNUD Moldova, Agenția devenind partenerul principal al 

Platformei ”Îmi Pasă”; 

6. Acord de colaborare cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor din România; 

7. Memorandum de înțelegere cu Autoritatea maghiară pentru Protecția Consumatorilor; 

8. Memorandum de înțelegere privind asistența reciprocă în domeniul protecției consumatorilor și 

supravegherea pieței, cu Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor din Estonia; 

9. Memorandum de înțelegere privind asistența reciprocă în domeniul protecției consumatorilor și 

supravegherea pieței, cu Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor din Letonia. 

3. Concluzii și rесоmаndări. 

3.1. Concluzii  

În perioada de referință, Agenția a înregistrat un șir de realizări importante în domeniile sale de 

responsabilitate. 

APC a consolidat cunoștințele consumatorilor privind drepturile acestora, ce este un produs neconform, ce 

acțiuni să întreprindă și care este autoritatea abilită în domeniul protecției consumatorilor. 

De asemenea, APC a acordat consultanta și agenților economici privind legislația nouă, în baza Directivelor 

UE de nouă abordare transpuse de RM, cerințele de siguranță, conformare, marcaj a produselor și serviciilor 

prestate. 

APC oferă permanent acestor două grupuri-țintă, suport și asistență prin mijloacele disponibile, mass-media, 

materialele informative (pliante) diseminate, comunicarea directă sau telefonică, etc. 

Întru realizarea tuturor acestor activități, APC a trebuit să fortifice capacitățile și abilitățile angajaților săi, 

organizând, cu suportul ME, a proiectului DCFTA și a altor parteneri locali, dar și externi, diverse instruiri cu 

tematici de importanță primordială, pentru activitatea Agenției în general (Evaluarea riscurilor, Drepturile 

consumatorilor în cadrul contractelor încheiate, Directiva privind jucăriile, etc.).  

Abilitățile consolidate au servit la elaborarea mai multor acte (inclusiv proceduri și listele de verificări la 

acestea), care au fost ulterior implementate în cadrul controalelor efectuate de inspectorii APC. 

Agenția a dezvoltat mai multe parteneriate cu diverse instituții din țară și în afară, în baza Acordurilor de 

cooperare încheiate pe parcursul anului 2016.  

Totodată, APC a fost mai vizibilă în public, fapt ce se datorează cooperării stabilite cu instituțiile media. 
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З.2. Recomandări. 

De continuat eforturile asupra angajării în APC și instruirii angajaților; 

A asigura procesul continuu de educare a consumatorilor și consolidare a cunoștințelor agenților economici; 

A organiza sondaje tematice pentru evaluarea efectelor activităților APC; 

A identifica noi modalități pentru interacțiunea cu consumatorii: 

- atragerea studenților în activitățile practice ale APC; 

- susținerea programului educațional în școli, prin organizarea concursurilor  în domeniul protecției 

consumatorilor (ex.: cel mai bun spot informațional, idei noi de responsabilizare a mediului de afaceri, 

etc.). 
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Anexă la raportul de performanță 

privind realizarea PDI al APC în 2016 

Raport cu privire la instruirea personalului agenției pentru protecția 

consumatorilor in 2016 

Pe parcursul anului 2016 în cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor au fost numite în funcție 15 

persoane, dintre care 7 debutanți. 

La data de 01.01.2017 numărul salariaților total pe instituție este de 56 persoane, dintre care 17 cu funcție 

de conducere, 38 cu funcție de execuție și 1 persoană de deservire tehnică. 

Pe parcursul anului 2016 au avut loc 70 de instruiri pe diferite tematici, după cum urmează:  

1. 17 instruiri în cadrul Academiei de Administrare publică; 
2. 13 instruiri în cadrul proiectului DCFTA; 

3. 28 de instruiri externe; 
4. 12 instruiri la locul de muncă cu suportul altor autorități/ reprezentanții APC.  

La instruiri au participat  71 peroane (inclusiv cei demisionați pe parcursul anului), dintre care 21 funcționari 

publici cu funcții de conducere și 50 de funcționari publici cu funcții de execuție. 

Toți debutanții au fost instruiți în nr. 7, 4 cu certificate, 3 ordin cu lista. 

 

Instruiri în cadrul Academiei de Administrare Publică. 

1. 26.01-28.01.2016 Integritatea funcționarului public – 1 persoană (certificat - 24 ore); 

2. 15.-26.02.2016 Integrarea profesională în funcția publică – 1 persoană (certificat – 80 ore); 

3. 22-24.02.2016 Elaborarea și coordonarea proiectelor de acte normative - 1 persoană (certificat - 24 

ore); 

4. 01.-03.03.2016 Procesul de planificare strategică - 1 persoană (certificat - 24 ore); 

5. 15.17.03.2016  Management și leadership - 1 persoană (certificat - 24 ore); 

6. 21.03-01.04.2016 Integrarea profesională în funcția publică – 1 persoană (certificat - 80 ore);  

7. 22-24.03.2016 Procesul de planificare strategică - 1 persoană (certificat -24 ore); 

8. 22-24.03.2016 Prestarea serviciilor publice - 1 persoană (certificat - 24 ore); 

9. 19-21.04.2016 Prestarea serviciilor publice - 1 persoană (certificat - 24 ore); 

10.   11-13.05.2016 Prestarea serviciilor publice - 1 persoană (certificat -24 ore); 

11.   16-27.05.2016 Integrarea profesională în funcția publică – 1 persoană (certificat – 80 ore);  

12.   06-17.06.2016 Integrarea profesională în funcția publică – 1 persoană (certificat 80 ore);  

13. 21-23.09.2016 Management și leadership - 1 persoană (certificat – 24 ore); 

14. 26.09.-07.10.2016 Integrarea profesională în funcția publică – 1 persoană (certificat – 80 ore);  

15. 19-21.10. Prestarea serviciilor publice - 1 persoană (certificat – 24 ore); 

16. 24-26.10.2016 Elaborarea și coordonarea proiectelor de acte normative - 1 persoană (certificat – 24 

ore); 

17. 23-25.11.2016 Prestarea serviciilor publice - 1 persoană (certificat -24 ore); 
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Instruiri cu suportul proiectului AT DCFTA. 

1. 25.02.2016 „Planificarea activităților de control și evaluarea rezultatelor”, suport pentru 

implementarea procesului DCFTA în Moldova”, Modulul I – 18 persoane (ordin/listă); 

2. 03.03.2016 „Planificarea activităților de control și evaluarea rezultatelor”, suport pentru 

implementarea procesului DCFTA în Moldova”, Modulul II – 20 persoane (ordin/listă); 

3. 24.05.2016 “Supravegherea pieței în Uniunea Europeană” Proiectul UE „Asistență tehnică pentru 

implementarea DCFTA” - 17 persoane (17 certificate); 

4. 26.05.2016 “Supravegherea pieței. Evaluarea riscurilor” Proiectul UE „Asistență tehnică pentru 

implementarea DCFTA” – 14 persoane (14 certificate). 

5. 02.06.2016 “Supravegherea pieței. Regulamentul UE 765/2008/CE de stabilire a cerințelor de 

acreditare și supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor” Proiectul UE 

„Asistență tehnică pentru implementarea DCFTA” – 19 persoane (19 certificate);  

6. 21.06.2016 “Directiva 2001/95/CE privind siguranța general a produselor” Proiectul UE „Asistență 

tehnică pentru implementarea DCFTA” – 16 persoane (16 certificate). 

7. 01.07.2016 “Supravegherea pieței. Evaluarea riscurilor.” Modulul I – 10 persoane (10 certificate); 

8. 13.09.2016 „Directiva 2009/48/CE și Hotărârea Guvernului nr. 808 privind siguranța jucăriilor” - 16 

peroane (16 certificate); 

9. 21.09.2016 „Directiva privind tensiunea joasă 2006/95/CE și noua DTJ 2014/35/CE” – 15 peroane (15 

certificate;) 

10.   29.09.2016 “Supravegherea pieței. Evaluarea riscurilor” Modulul II – 5 persoane (5 certificate); 

11.   02.11.2016 “Directiva UE 2011/83/CE privind drepturile consumatorului” – 16 persoane (16 

certificate); 

12.   08.11.2016 “Directiva 2001/95/CE privind siguranța generală a produselor” - 16 persoane (16 

certificate); 

13.   11.11.2016 “Directiva privind practicile comerciale neloiale 2005/29/CE, Directiva privind clauzele 

contractuale abuzive în contractele încheiate cu consumatorii 93/13/CEE, Directiva privind vânzarea 

de bunuri de consum și garanții conexe 1999/44/CE” – 18 persoane (18 certificate). 

 

Instruiri externe. 
1. UE  16.02.2016 – „Planificarea strategică” în cadrul proiectului Twinning „Suport pentru 

modernizarea serviciului public din Republica Moldova în conformitate cu cele mai bune practici 

ale Uniunii Europene” 1 persoană (scrisoare); 8 ore 

2. 15.02-04.03.2016 „Măsurările volumului. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare a 

volumului” – 12 persoane (12 certificate), CMAC; (120 ore) 

3. 14.03.2016 „Protecția indicațiilor geografice” – 1 persoană, AGEPI; (7 ore) 

4. 18.03.2016 „Asigurarea funcționării Registrului de Stat al Controalelor”, organizat de către 

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova – 20 persoane (ordin/listă); (2 ore) 

5.  22.03.2016 “Sistemul European de standardizare” – 1 persoană (1 certificat) (5 ore); 

6. UE 05.04.2016 „Etica funcționarului public” în cadrul proiectului Twinning „Suport pentru 

modernizarea serviciului public din Republica Moldova în conformitate cu cele mai bune practici 

ale Uniunii Europene”, organizat de către Cancelaria de Stat – 1 persoană (scrisoare) (8 ore); 



18 

 

7. 26-29.04.2016 “Review of relevant secondary legislation and development of recommendations 

for transposing of 2014/32/EU measuring instruments directive MID” (în RM directiva MID este 

transpusă prin HG nr. 408 din 16.06.2015) - 3 persoane (raport) INM; (28 ore) 

8. 11-13.05.2016 “Protecția proprietății intelectuale în Republica Moldova” organizat cu suportul 

AGEPI - 25 persoane (25 certificate) (12 ore); 

9. 24-27.05.2016 “Elaborarea procedurilor de măsurare legală pentru preambalate și sticle” - 3 

persoane (raport) – INM (28 ore); 

10. UE 24.05.2016 și 31.05.2016 “Integritatea funcționarului public” în cadrul proiectului Twinning 

„Suport pentru modernizarea serviciului public din Republica Moldova în conformitate cu cele mai 

bune practici ale Uniunii Europene” – 1 persoană – (scrisoare) Cancelaria de stat (8 ore); 

11.  02.06.2016 “Managementul riscurilor de corupție aferente procesului de achiziții publice „ 2 

persoane – CNA (scrisoare/listă) (4 ore); 

12.  02.06.-03.06.2016 “Organizarea sesiunilor de informare și instruire privind comunicarea despre UE 

și asistență UE” 1 persoană (1 certificat) – Biroul de comunicare și relații cu presa al Guvernului RM 

(14 ore); 

13.  06.06.-07.06.2016 “Rolul semnelor distinctive în dezvoltarea afacerilor„ 4 persoane – AGEPI 

(scrisoare/listă) (14 ore); 

14. 06.06.-08.07.2016 “Consilier în proprietate intelectuală„ 11 persoane – AGEPI (14 ore); 

15. UE 28.06.2016 “Managementul conflictelor” în cadrul proiectului Twinning „Suport pentru 

modernizarea serviciului public din Republica Moldova în conformitate cu cele mai bune practici 

ale Uniunii Europene” – 1 persoană - Cancelaria de stat (8 ore); 

16.  28.-30.06.2016 Ministerul Economiei 2 participanți (2 certificate) (18 ore); 

17. 30.06.2016 “Modul de întocmire a rapoartelor financiare în instituțiile din sistemul bugetar„ 1 

persoană (1 certificat) – 2016 “Contabil-Service„ SRL (6 ore); 

18. 02-26.08.2016 Seminar on consumer protection organizations for developing countries, curs ce a 

avut loc în Republica Populară Chineză – 1 persoană (1 certificat – 168 ore); 

19.  UE 20.09.2016 “Comunicarea eficientă” în cadrul proiectului Twinning „Suport pentru 

modernizarea serviciului public din Republica Moldova în conformitate cu cele mai bune practici 

ale Uniunii Europene” – 1 persoană - Cancelaria de stat (8 ore); 

20. 16.09.2016 „Eficiența energetică. Aplicarea corectă a Legii nr. 44 din 27.03.2014 privind 

etichetarea produselor cu impact energetic” – 15 peroane (listă); 

21. 20-23.09.2016 „Evaluarea sistemului național de control al produselor” FAO - 1 persoană -1 

certificat (8 ore) (scrisoare);  

22. 17-24.09.2016 „Consolidarea capacităților în liberalizarea comerțului și integrării în piața UE”, curs 

ce a avut loc în Republica Cehă, 2 participanți (2 certificate) (48 ore); 

23.  UE  04.10.2016 „Controlul financiar public” în cadrul proiectului Twinning „Suport pentru 

modernizarea serviciului public din Republica Moldova în conformitate cu cele mai bune practici 

ale Uniunii Europene” – 1 persoană - Cancelaria de stat (8 ore) (scrisoare); 

24. 25.10.2016 „Consolidarea capacităților instituționale în domeniul standardizării și metrologiei”, 

curs organizat de ISM – 1 persoană (1 certificat – 8 ore); 

25. 02.11.2016 „Seminar național de instruire a formatorilor în domeniul respectării drepturilor de 

proprietate intelectuală”, curs organizat de AGEPI – persoane (5 certificate – 8 ore); 

26. 3-4.11.2016 „Seminar subregional pentru instanțele de judecată privind dezvoltarea respectului 

pentru proprietatea intelectuală” – 2 persoane (2 certificate – 16 ore) 
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27. UE 14.-18.11.2016 „Asigurarea protecției drepturilor economice și financiare ale consumatorilor în 

țările membre UE”, curs ce a avut loc în Republica Germană -1 persoană (1 certificat – 40 ore); 

28. 21-22.12.2016 „Aspecte problematice ale contabilității și modul de întocmire a rapoartelor 

financiare anuale în instituțiile din sistemul bugetar”, 1 persoană (1 certificat - 14 ore). 

 

Instruiri la locul de muncă cu suportul altor autorități. 
1. 26.02.2016 – „Modul de completare a Declarației cu privire la venituri și proprietate, și a Declarației 

de interese personale” și „Prevenirea conflictului de interese și a incompatibilităților” - 37 persoane 

(ordin-listă); CNI  (2 ore); 

2. 10.02.2016 implementarea Sistemului informațional “Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor 

publici” – 1 persoană (scrisoare) TEAMNET Internațional (2 ore); 

3. 11.03.2016 – “Considerațiuni generale privind integritatea funcționarului public” – 46 persoane 

(ordin-listă) CNA (2 ore); 

4. 18.04.2016 implementarea Sistemului informațional “Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor 

publici” – 1 persoană (scrisoare) Cancelaria de Stat; (2 ore); 

5. 08.06.2016 implementarea Sistemului informațional “Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor 

publici” – 1 persoană (scrisoare) TEAMNET Internațional (2 ore); 

6. 14.06.2016 implementarea și utilizarea practică a sistemelor informaționale ale Ministerului 

Finanțelor, SIMF, E-Docplat, GAB, CNFD, - 1 persoană, reprezentantul ÎS Fintehinform; (2 ore) 

7.  24.06.2016 “Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul 

unor anumite limite de tensiune” – 14 persoane (ordin-listă) Ministerul Economiei (2 ore); 

8. 28.09.2016 “Revizuirea cadrului legislativ existent și asistență în elaborarea procedurilor pentru 

preambalate și sticle utilizate ca recipient de măsurare” curs petrecut de către reprezentanții 

agenției 12 persoane (ordin - listă); (2 ore); 

9. 05.10.2016 “Revizuirea cadrului legislativ existent și asistență în elaborarea procedurilor pentru 

preambalate și sticle utilizate ca recipient de măsurare” curs petrecut de către reprezentanții 

Agenției 10 persoane (ordin - listă); (2 ore); 

10. 23.11.2016 “Asigurarea funcționării Registrului de Stat a Controalelor” – 24 persoane (ordin-listă), 

Cancelaria de Stat; (2 ore); 

11. 27.12.2016 “Implementarea Legii nr. 131 din 08.06.2012 cu privire la controlul de stat”, – 27 

persoane (ordin-listă), Ministerul Economiei (2 ore); 

12. 27.12.2016 “Implementarea Legii nr. 44 din 27.03.2014 privind etichetarea produselor cu impact 

energetic” – 27 persoane (ordin-listă), Ministerul Economiei (2 ore) 

 

Instruirea debutanților. 
1) Albert BOICU (numit în funcție la data de 01.02.2016) – 13 instruiri: 

- 26.02.2016 „Modul de completare a Declarației cu privire la venituri și proprietate, și a Declarației de 

interese personale” și „Prevenirea conflictului de interese și a incompatibilităților” CNI; 

- 11.03.2016 “Considerațiuni generale privind integritatea funcționarului public” CNA; 

- 18.03.2016 „Asigurarea funcționării Registrului de Stat al Controalelor”, organizat de către Cancelaria de 

Stat a Republicii Moldova; 
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- 11-13.05.2016 “Protecția proprietății intelectuale în Republica Moldova” organizat cu suportul AGEPI; 

- 24.05.2016 “Supravegherea pieței în Uniunea Europeană” Proiectul UE „Asistență tehnică pentru 

implementarea DCFTA”; 

- 26.05.2016 “Supravegherea pieței. Evaluarea riscurilor” Proiectul UE „Asistență tehnică pentru 

implementarea DCFTA”; 

- 02.06.2016 “Supravegherea pieței. Regulamentul UE 765/2008/CE de stabilire a cerințelor de acreditare și 

supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor” Proiectul UE „Asistență tehnică pentru 

implementarea DCFTA”; 

- 06 -17.06.2016 Integrarea profesională în funcția publică – Academia de Administrare publică; 

- 21.06.2016 “Directiva 2001/95/CE privind siguranța general a produselor” Proiectul UE „Asistență tehnică 

pentru implementarea DCFTA”; 

- 02.11.2016 “Directiva UE 2011/83/CE privind drepturile consumatorului”; 

- 08.11.2016 “Directiva 2001/95/CE privind siguranța generală a produselor” ; 

- 11.11.2016 “Directiva privind practicile comerciale neloiale 2005/29/CE, Directiva privind clauzele 

contractuale abuzive în contractele încheiate cu consumatorii 93/13/CEE, Directiva privind vînzarea de 

bunuri de consum și garanții conexe 1999/44/CE; 

- 23.11.2016 “Asigurarea funcționării Registrului de Stat a Controalelor”. 

 

2) Irina ȘOIMU (numită în funcție la data de 22.02.2016) – 7 instruiri: 

- 25.02.2016 „Planificarea activităților de control și evaluarea rezultatelor”, suport pentru implementarea 

procesului DCFTA în Moldova”, Modulul I; 

- 26.02.2016 „Modul de completare a Declarației cu privire la venituri și proprietate, și a Declarației de 

interese personale” și „Prevenirea conflictului de interese și a incompatibilităților” CNI; 

- 11.03.2016 “Considerațiuni generale privind integritatea funcționarului public” CNA; 

- 03.03.2016 „Planificarea activităților de control și evaluarea rezultatelor”, suport pentru implementarea 

procesului DCFTA în Moldova”, Modul II; 

- 16-27.05.2016 Integrarea profesională în funcția publică- Academia de Administrare publică; 

- 01.07.2016 “Supravegherea pieței. Evaluarea riscurilor.” Modulul I; 

-23.12.2016 “Asigurarea funcționării Registrului de Stat a Controalelor”. 

 

3) Iurie EREMIA (numit în funcție la data de 18.03.2016)  

- 17-24.09.2016 “Reinforcing Capacities in Trade Liberalization and Access to the UE Market”; 
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- 27.12.2016 “Implementarea Legii nr. 131 din 08.06.2012 cu privire la controlul de stat”, Ministerul 

Economiei; 

- 27.12.2016 “Implementarea Legii nr. 44 din 27.03.2014 privind etichetarea produselor cu impact 

energetic” Ministerul Economiei. 

 

4) Mihaela DESEATNIC (numită în funcție la 07.04.2016) – 13 instruiri: 

- 11-13.05.2016 “Protecția proprietății intelectuale în Republica Moldova” organizat cu suportul AGEPI; 

- 24.05.2016 “Supravegherea pieței în Uniunea Europeană” Proiectul UE „Asistență tehnică pentru 

implementarea DCFTA”; 

- 26.05.2016 “Supravegherea pieței. Evaluarea riscurilor” Proiectul UE „Asistență tehnică pentru 

implementarea DCFTA”; 

- 02.06.2016 “Supravegherea pieței. Regulamentul UE 765/2008/CE de stabilire a cerințelor de acreditare și 

supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor” Proiectul UE „Asistență tehnică pentru 

implementarea DCFTA”; 

- 06.06-08.07.2016 - “Consilier în proprietate intelectuală„ AGEPI; 

- 21.06.2016 “Directiva 2001/95/CE privind siguranța general a produselor” Proiectul UE „Asistență tehnică 

pentru implementarea DCFTA”; 

- 24.06.2016 “Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor 

anumite limite de tensiune , Ministerul Economiei; 

- 01.07.2016 “Supravegherea pieței. Evaluarea riscurilor.” Modulul I; 

- 13.09.2016 „Directiva 2009/48/CE și Hotărârea Guvernului nr. 808 privind siguranța jucăriilor”; 

- 21.09.2016 „Directiva privind tensiunea joasă 2006/95/CE și noua DTJ 2014/35/CE”; 

- 26.09-07.10.2016 Integrarea profesională în funcția publică- Academia de Administrare publică; 

- 08.11.2016 “Directiva 2001/95/CE privind siguranța generală a produselor” ; 

- 23.11.2016 “Asigurarea funcționării Registrului de Stat a Controalelor”. 

 

5) Ion CAZACU (numit în funcție la data de 01.12.2016) - - 2 instruiri: 

- 27.12.2016 “Implementarea Legii nr. 131 din 08.06.2012 cu privire la controlul de stat”, Ministerul 

Economiei; 

- 27.12.2016 “Implementarea Legii nr. 44 din 27.03.2014 privind etichetarea produselor cu impact 

energetic” Ministerul Economiei. 
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6) Ion RENIȚĂ (numit în funcție la data de 01.12.2016) - 2 instruiri: 

- 27.12.2016 “Implementarea Legii nr. 131 din 08.06.2012 cu privire la controlul de stat”, Ministerul 

Economiei; 

- 27.12.2016 “Implementarea Legii nr. 44 din 27.03.2014 privind etichetarea produselor cu impact 

energetic” Ministerul Economiei. 

 

7) Mihaela PASCAL (numit în funcție la data de 14.12.2016) -2 instruiri: 

- 27.12.2016 “Implementarea Legii nr. 131 din 08.06.2012 cu privire la controlul de stat”, Ministerul 

Economiei; 

- 27.12.2016 “Implementarea Legii nr. 44 din 27.03.2014 privind etichetarea produselor cu impact 

energetic” Ministerul Economiei. 

 

Beneficii instruiri: Toate procesele sunt efectuate de către oameni. Astfel, dacă salariații vor fi instruiți 

atunci vom realiza toate obiectivele propuse. 

Astfel, în urma instruirilor petrecute atât cu experții UE, cât și cu suportul altor autorități se constată 

ridicarea gradului de competență a personalului APC. 

 

 

Șef serviciul resurse umane 

Corina SURDU 

  



 

 

Raport privind controalele efectuate cu utilizarea procedurilor de control bazate pe analiza de gestionare a 

riscurilor în anul 2016 

Data: 16.01.2017 

 

Nr. ord Direcția 

de 

control 

Nr. 

actului 

de 

control 

Data 

controlul

ui 

Denumirea 

agentului 

economic 

Denumirea procedurii Produsele 

verificate 

Neconformitățile 

depistate 

Notă 

 

1.  DCMPP 09643 18.11.20
16 

SRL"Datario" ”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 

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. 
Procesul de control este 

același pentru toate 
controalele de tipul dat. 

2.  DCMPP 09679 16.12.20

16 

SRL"Datario" ”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 
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3.  DCMPP 09646 02.12.2016 SRL"Datario" ”Modul de efectuare 
a măsurărilor în 

cadrul controlului 

corectitudinii livrării 
combustibilului 

consumatorilor la 

stațiile de alimentare 
cu produse petroliere 

și gaze lichefiate” 

3 mijloace de 
măsurare 
utilizate la 

livrarea 
combustibilului 

 

Nu au fost depistate 
neconformități 

 

4.  DCMPP 09645 25.11.2016 SRL"Datario" ”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 

 

5.  DCMPP 09650 30.11.2016 SC "Basapetrol" 

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 
 

Au fost depistate 

neconformități ce 
țin de respectarea 
prevederilor Legii 

105 din 13.03.2003, 
nu țin de activitatea 

metrologică 

 

6.  DCMPP 09671 25.11.2016 ICS "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 
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7.  DCMPP 09673 25.11.2016 ICS "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 

 

8.  DCMPP 09675 30.11.2016 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 

 

9.  DCMPP 09676 02.12.2016 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 

 

10.  DCMPP 09678 09.12.2016 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” 

4 mijloace de 

măsurare 
utilizate la 

livrarea 

combustibilului 
 

Nu au fost depistate 

neconformități 
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11.  DCMPP 09721 16.12.2016 SC "Basapetrol" 
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 

 

12.  DCMPP 09723 19.12.2016 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 

 

13.  DPC Bălți 09667 19.12.2016 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” 

4 mijloace de 
măsurare 

utilizate  la 
livrarea 

combustibilului 

 

Nu au fost depistate 
neconformități 

 

14.  DPC Bălți 09375 15.12.2016 SRL ”Agrocom 

OIL” 

”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 
utilizat  la 

livrarea 

combustibilului 

Nu au fost depistate 

neconformități 

 



27 

 

15.  DCMPP 09724 26.12.2016 SRL Lombardul 
”Miliard” 

”Procedura de 
control metrologic 

legal al aparatelor de 
cântărit 

neautomate.” 

1 aparat de 
cântărire 

neautomat 
 

Nu au fost depistate 
neconformități 

Procedura de control 
îmbunătățește procesul 

de control, având 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 respectiv de produs, 
la orice agent economic. 

16.  DCMPP 09771 30.12.2016 ICS "Luxury 

Plaza" SRL 

”Procedura de 

control metrologic 
legal al aparatelor de 

cântărit 
neautomate.” 

1 aparat de 

cântărire 
neautomat 

 

Nu au fost depistate 

neconformități 

 

17.  DCMPP  09741 19.12.2016 SA "Trafic 

Bujor" 

”Procedura de 

control metrologic 
legal al aparatelor de 

cântărit 

neautomate.” 

1 aparat de 

cântărire 
neautomat 

 

Termenul de 

verificare 
metrologică expirat. 

 

18.  DCMPP 09709 12.12.2016 SRL ”Triftex 

Impex” 

”Procedura de 

control metrologic 
legal al aparatelor de 

cântărit 

neautomate.” 

1 aparat de 

cântărire 
neautomat 

 

Nu au fost depistate 

neconformități 
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19.  DPC Bălți 09669 09.12.2016 SRL 

”Moderteh” 

”Procedura de 
control a 

echipamentelor de 
joasă tensiune.” 

 
”Procedura de 

control a jucăriilor” 

1 Ceainic 
1 Uscător de 

păr  
 

 
 

1 Păpușă, 

 

Nu au fost depistate 
neconformități 

Procedurile de control 
optimizează procesul de 

control, având la bază 
același principiu de 

control și pașii care 
trebuie îndepliniți de 
inspector, ceea ce asigură 

efectuarea controlului la 
fel pentru toate tipurile 

de produse de acest gen. 
De asemenea, rezultatele 
fiind ușor de citit. 

20.  DPC 

Cahul 

09433  
 

15.12.2016 SRL „Ghigheia-

Lux” 

”Procedura de 
control a jucăriilor”  

„Set de 
modelare cu 
plastilină”  

 

- Traducerea de pe 
sticher privind 
denumirea 

produsului nu 
corespunde cu cea a 

producătorului. 
- Lipsa informației în 
limba de stat. 

Procedura de control  
este binevenită, deoarece 
simplifică munca 

inspectorilor și reduce din 
timpul de muncă la 

efectuarea controalelor. 

„Set de șah din 
plastic” 
 

- Vârsta indicată pe 
sticher nu 
corespunde cu 

vârsta indicată pe 
ambalaj de către 

producător. 5+ /3-7 
ani. 
- Lipsa informației în 

limba de stat.  
  

 

     Procedura de control 

a aparatelor 
electrocasnice 

„Aerotermă 

Monarch FH 
03” 

 

- corespunde  Implementarea 

Procedurii, simplifică 
munca inspectorilor și 

reduce din timpul de 
muncă la efectuarea 
controalelor. 
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      „Plită electrică 
RYSGR-02” 

 

- Lipsa informației în 
limba de stat.  

 

 

„Ceainic 

electric 
SATURN” 
 

- Lipsa informației în 

limba de stat. 

 

21.  DCPIS 09765 30.12.2016 „Iucatan” SRL Procedura Generală, 
Produse Industriale. 

Haine copii, 5 
tipuri de 
produse 

Nu au fost depistate 
încălcări. 

Procedurile organizează 
timpul efectiv de muncă 
al inspectorului, are o 

obligativitate pe un 
anumit segment de 

produse, ceea ce 
micșorează timpul de 
supraveghere a pieței   

22.  DCPIS 09740 23.12.2016 „Contezaur” 
SRL 

Procedura  Generală, 
Produse Industriale. 

6 tipuri de 
produse 
chimice 

 

 Au fost depistate 
neconformități ce 
țin de respectarea 

prevederilor Legii 
105 din 13.03.2003 

 

23.  DCPIS 09734 15.12.2016 „Polizorex” 

SRL 

Procedura Generală, 

produse industriale. 

5 tipuri de 

produse 
chimice și 

consumabile 
auto 

Nu au fost depistate 

încălcări. 

 

24.  DCPIS 09767 29.12.2016 ,,Ecosanteh” 

SRL 

Procedura de control 

a aparatelor 
electrocasnice 

2ckl, Pompe 

electrice  

Lipsa marcării, 

informației pentru 
consumator. 

 

25.  DCPIS 09739 22.12.2016 „Naviresurs” 

SRL 

Procedura de control 

a aparatelor 
electrocasnice 

1ckl, Suflanta 

de aer cald  
 

Nu au fost depistate 

încălcări. 

 

26.  DCPIS 09685 30.11.2016 „Mediamagna

t Grup” SRL 

Procedura de control 

a jucăriilor 

2ckl, jucării 

pentru copii 
 

Lipsa marcării, 

informației pentru 
consumator 
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Șef  DCMPP               Andrian BUNDUC 

 

Șef DPC Bălți               Iurie DOVGANI 

 

Șef DCPIS               Ion BERZOI 

27.  DCPIS 09686 02.12.2016 „Lumplanet” 
SRL 

 Procedura de control 
a aparatelor 

electrocasnice 

2ckl, Produse 
electrice,  

 

Lipsa marcării, lipsa 
instrucțiunilor 

 

28.  DCPIS 09732 16.12.2016 „Almidar 

Grup” SRL 

Procedura de control 

a jucăriilor 

2ckl, Jucării 

pentru copii, 
 

Au fost depistate 

neconformități ce 
țin de respectarea 
prevederilor Legii 

105 din 13.03.2003 

 

29.  DCPIS 09737 23.12.2016 „Radu-

Promo” SRL 

Procedura de control 

a aparatelor 
electrocasnice 
Procedura Generală, 

biciclete. 

2ckl, corpuri de 

iluminat, 
biciclete, 4 
tipuri de 

produse, 
 

Lipsa informației în 

limba de stat. 

 


