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SUMAR EXECUTIV                                                    

 

Acest document reprezintă evaluarea finală a Programului de Dezvoltare Strategică (în 

continuare PDS) al Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței pentru anii 

2019 – 2021 (în continuare APCSP), aprobat prin Ordinul directorului APCSP nr. 02 din 

31.01.2019, în baza  rapoartelor anuale pentru perioada evaluată.  

PDS este documentul de bază al APCSP, în care sunt reflectate obiectivele prioritare din 

documentele de politici în domeniile de competență, identificate capacitățile, instrumentele și 

metodele de utilizare a acestora în vederea atingerii obiectivelor asumate. 

PDS este elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 176 din 22 martie 

2011 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale 

autorităților administrației publice centrale” și a Ghidului privind elaborarea programelor de 

dezvoltare strategică a autorităților. 

Implementarea PDS a fost realizată în perioada anilor 2019-2021.  

Din PDS derivă planurile anuale cu acțiuni concrete de realizare a obiectivelor asumate, care 

au constituit în același timp instrumentul de management pentru autoritate, de comunicare pe 

interior și extern, cât și de monitorizare și evaluare periodică a rezultatelor înregistrate în perioada 

de referință.  

În scopul transparentizării activităților desfășurate, APCSP plasează Planurile anuale și 

rapoartele periodice de activitate pe pagina web https://consumator@apcsp.gov.md. 

La elaborarea prezentului Raport de evaluare, au fost utilizate datele cantitative și cele 

calitative înregistrate pe parcursul ultimilor 3 ani de activitate a APCSP, în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 386 din 17.06.2020 „Cu privire la planificarea, elaborarea, 

aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice”. 

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Protecția 

Consumatorilor și Supravegherea Pieței (Regulamentul), structura, organigrama misiunea, 

domeniile de activitate, funcțiile și drepturile APCSP au fost stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 

1089/2017. 

Conform Regulamentul, APCSP i s-a atribuit misiunea de a asigura implementarea politicii 

statului, în limitele prevăzute de cadrul normativ, prin realizarea funcțiilor stabilite în următoarele 

domenii: 

- supravegherea pieței privind produsele nealimentare și conformitatea serviciilor (inclusiv 

turistice); 

- protecția consumatorilor; 

- metrologie; 

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

- siguranța ocupațională (abrogată prin HG nr.936/22.12.2020), competența transmisă ISM; 

- respectarea condițiilor de licențiere conform domeniului de competență.  

Conform prevederilor art.30 alin.(5) din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra 

activității de întreprinzător, a fost introdusă funcția de soluționare a disputelor și instituit Consiliul 

de soluționare a disputelor. 

La data aprobării PDS, efectivul-limită al APCSP constituia 67 unități de personal, inclusiv 

personalul auxiliar și de deservire tehnică în număr de două unități.  

La sfârșitul anului 2020, prin HG nr.936/22.12.2020, au fost operate unele modificări ale 

Regulamentul APCSP. 

În urma acestor modificări, competența în domeniul siguranței ocupaționale a fost transmisă 

Inspectoratului de Stat al Muncii, respectiv atribuțiile de control și 4 unități de personal calificat în 

acest domeniu. 

Reieșind din obiectivele trasate în PDS pentru anii 2019 - 2021, APCSP și-a propus să devină 

o instituție eficientă și funcțională cu angajați profesioniști, capabilă să fortifice colaborarea atât la 

https://consumator@apcsp.gov.md/
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nivel național, cât și la nivel internațional, pentru a-și realiza eficient misiunea, astfel încât să aibă 

încredere atât consumatorii cât și agenții economici. 

Rezultatele obținute în urma implementării PDS, per ansamblu  sunt în concordanță cu scopul 

și obiectivele stabilite, ce vizează subprogramele  aflate în competența APCSP, și anume:  

Subprogramul 5008: „Protecția drepturilor consumatorului”,  asigurarea unui nivel înalt de 

protecție a drepturilor și intereselor economice ale consumatorilor cât și de supraveghere a pieței; 

Subprogramul 5804: „Eficienta energetica si surse regenerabile”, sporirea eficienței 

energetice urmare realizării măsurilor de eficientizare a consumului de energie și valorificare a 

surselor regenerabile de energie. 

PDS a fost supus evaluării intermediare (anuale), în conformitate cu procedurile stabilite în 

documentele de politici. 

Monitorizarea și evaluarea implementării PDS este același proces ca și monitorizarea și 

evaluarea anuală a activității autorității conform Planului anual de activitate (Plan anual) și 

reprezintă o analiză a progreselor de implementare a obiectivelor/acțiunilor incluse în PDS, care 

rezulta din rapoartele anuale de activitate și se încheie cu evaluarea adițională finală.  

Rapoartele anuale de monitorizare, sunt elaborate în vederea identificării gradului de atingere 

a rezultatelor scontate anual, precum și a necesității de măsuri corective în perioadele următoare. 

  În procesul de monitorizare anuală a fost identificată necesitatea realizării unor completări 

cât și comasării unor obiective cu acțiuni similare, fiind operate ulterior în planurile anuale de 

activitate.  

De menționat, că indicatorii de performanță din PDS au fost formulați în valori neutre, cu 

raționamentul că valorile de referință să fie indicate în Planurile anuale de activitate, luând ca bază 

de referință valorile  indicatorilor de rezultat din anii precedenți.  

La elaborarea planurilor și rapoartelor de activitate la nivel instituțional, având în vedere 

caracterul participativ al acestor procese, au participat toate subdiviziunile structurale pe domeniile 

de responsabilitate, prin prezentarea propunerilor, planurilor și rapoartelor de activitate la nivel de 

subdiviziuni, de care aceștia din urmă sunt responsabili.  

Pentru consolidarea capacităților instituționale în particular și a subdiviziunilor din subordine, 

precum și pentru dezvoltarea cunoștințelor și abilităților practice, inclusiv manageriale, pe parcursul 

ultimilor trei ani de activitate, angajații APCSP au beneficiat de un șir de instruiri atât în țară cât și 

peste hotare. 

Majoritatea instruirilor au fost organizate de către diferite instituții de profil din țară și 

parteneri externi, inclusiv Academia de Administrare Publică, pe module generale de instruire, cum 

ar fi: 

 Integrarea profesională în funcția publică; 

 Integritatea funcționarului public; 

 Elaborarea și evaluarea politicilor publice; 

 Implementarea prevederilor actelor normative/legislative în domeniile de competență; 

 Managementul documentelor, etc. 

Au fost desfășurate autoinstruiri pe domenii specifice, în cadrul subdiviziunilor structurale. 

Procesul evaluării este încheiat cu formularea constatărilor privind rezultatele acțiunilor 

realizate în perioada 2019 – 2021.  

 

I.       SCOPUL ȘI DOMENIUL EVALUĂRII 
Scopul evaluării este de a aprecia nivelului de realizare a obiectivelor stabilite în PDS prin 

activitățile planificate anual ce derivă din PDS al instituției, a identifica totodată factorii care au 

împiedicat realizarea la nivelul scontat a activităților planificate și a prezenta imaginea obiectivă în 

conformitate cu următoarele criterii: 

- relevanța documentului PDS; 

- gradul de realizare a obiectivelor (efectivitatea); 
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- modul de utilizare a mijloacelor bugetare alocate (eficiența); 

- impactul documentului de politici publice, estimat în cadrul evaluării finale. 

Evaluarea a fost efectuată prin metoda de colectare și compilare a informației cuprinse în 

rapoartele operaționale de activitate instituțională în perioada anilor 2019 – 2021, care denotă un 

nivel de realizare în proporție de circa 87% a activităților reflectate în PS. 

Unele activități planificate inițial într-un format (activitățile de informare: vizite de 

consultanță, campanii de in formare în teritoriu), fiind impuse de situația epidemiologică Covid-19, 

s-au desfășurat în alt format, prin utilizarea unor noi instrumente de informare (webinare, materiale 

informativ-educative în format audio/video, panouri informative), difuzate pe paginile de 

socializare și pe pagina web instituțională.  

 În procesul evaluării au participat responsabilii de implementare din cadrul subdiviziunilor  

structurale ale APCSP. 

 

II.     DESCRIEREA PDS 

Contextul/raționamentul elaborării PDS 

 PDS oferă cadrul general al obiectivelor pe care APCSP cu subdiviziunile structurale sunt 

responsabile să le implementeze. 

Pentru a atinge obiectivele trasate, APCSP și-a propus facilitarea proceselor de activitate și 

adaptarea acestora cerințelor de schimbare, edificarea unei autorități transperante și eficiente, 

orientate spre cetățean.  

În aspect general, obiectivele PDS pentru perioada de referință au fost trasate pentru 

asigurarea protecției drepturilor și intereselor economice ale consumatorilor, supravegherea pieței, 

inclusiv prin activități de monitorizare și control de stat a produselor nealimentare, constatarea 

clauzelor abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, reprezentarea intereselor consumatorilor 

în instanța de judecată, supravegherea pieței produselor nealimentare și serviciilor, supravegherea 

metrologică privind mijloacele de măsurare/măsurările în domeniile de interes public și produsele 

preambalate, instruirea continuă și perfecționarea personalului angajat, dezvoltarea cooperării 

interinstituționale în scopul facilitării schimbului de experiență, informații și date pe segmentele de 

activitate. 

 

Cadrul de politici publice 

Obiectivele PDS au fost stabilite reieșind din politicile și strategiile guvernamentale în 

domeniile de competență, planul Ministerului Economiei (ME). 

În PDS 2019 – 2022 sunt stabilite 18 obiective de dezvoltare instituțională. 

Totodată, PDS înserează și alte angajamente și obligațiuni, componente ale misiunii atribuite 

sau sunt stipulate în diferite acte/documente de politici ce derivă din Directivele UE. 

În calitate de priorități conform misiunii atribuite, au fost stabilite următoarele activități: 

 Asigurarea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor; 

 Supravegherea pieței privind produsele nealimentare și serviciile (inclusiv turistice); 

 Supravegherea metrologică 

 

Perioada de acțiune a PDS 

Perioada de implementare a prezentului PDS a început în anul 2019 și s-a încheiat în anul 

2021. 

Documentul aprobat este plasat pe pagina web instituțională.  

 

Bugetul PDS 
APCSP este finanțată din bugetul de stat.  

Cheltuielile financiare pentru întreținere și funcționarea APCSP sunt acoperite exclusiv din 

mijloacele aprobate anual conform Legii Bugetului de Stat.  
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În tabelul nr. 1 este prezentată informația privind mijloacele financiare alocate și cele utilizate 

de către APCSP în perioada aniilor 2019-2021. 

Tabelul nr. 1 

 

Resursele umane ale APCSP                                                                               

La începutul perioadei de evaluare (2018 - 2019) în cadrul APCSP activau 42 de angajați, 

circa o treime din care 13 (31%) aveau o vechime în muncă de până la 5 ani de activitate în 

serviciul public, 14 (33%) o vechime de până la 15 ani de activitate și 15 (36%) o vechime de peste 

15 ani de activitate, iar cu vârsta mai mică de 25 de ani activau 5 (12%) angajați, 23 (55%) au atins 

vârsta între 25-40 ani, iar 12 (29%) vârsta între 56 ani femei/61 ani bărbați. Cu vârsta depășită de 57 

ani femei/62 ani bărbați activau 2 (4%) angajați. 

La sfârșitul perioadei de evaluare (2021), în cadrul APCSP activau 41 de angajați, din care 16  

(39%) aveau o vechime în muncă de până la 5 ani de activitate în serviciul public, 16 (39%) o 

vechime de până la 15 ani de activitate și  9 (22%) o vechime de peste 15 ani de activitate în 

serviciul public, iar 2 (5%) aveau vârsta mai mică de 25 de ani, 25 (61%) vârsta mai mică de 40 ani, 

iar 10 (24%) vârsta mai mică de 56 ani femei/61 ani bărbați. Cu vârsta depășită de 57 ani femei/62 

ani bărbați activau 4 (10%) angajați.                                                                                           

Numărul de persoane care au demisionat în perioada evaluată  (2019 – 2021) este 

proporțional numărului de noi angajați în aceeași perioadă.  

În tabelul 2 și 3 este prezentată informația detaliată cu privire la personalul APCSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul Bugetul aprobat, 

mii lei 

Bugetul precizat,  

mii lei     

Bugetul executat,  

mii lei 

Devieri (+/-) 

 50.08 58.04 50.08 58.04 50.08 58.04  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

2019 15815,8 950,0 11987,0 300,0 9715,55 59,748 - 2271,45 / 240,25 

2020 13292,5 950,0 12756,5 320,0 10738,58 49,282 - 2017,9 / 270,718 

2021 14380,2 950,0 14380,2 950,0 
11052,13

5 
1,8 - 3328,0 / 948,2 

Total 

2019 - 

    2021 

43488,5 2850,0 39123,7 1570,0 31506,27 110,83 
- 7617,35 /- 

1459,168 
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Tabelul nr. 2 

 

Tabelul nr. 3 

 

.                                                     

III.    GRADUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR (efectivitatea) 

 

Dimensiunile de bază supuse evaluării se referă la acțiunile întreprinse la nivel instituțional în 

vederea realizării obiectivelor stabilite, în domeniile de competență, atribuite prin documentele de 

politici, Hotărârea Guvernului nr. 1089/2017.  

2018 
Tabel de personal 1 

Vârsta  Personal de conducere  Personal de execuție  Personal tehnic  Total  

< 25 0 3f/1b 1f 5 

25-40 3f/4b 8f/8b 0 23 

41-56f/61b 2f/3b 2f/5b 0 12 

> 57f/62b 0 1f/1b 0 2 

Tabel de personal 2 

Vechimea în muncă  Personal de conducere  Personal de execuție  Personal tehnic  Total  

1-5 3 9 1 13 

6-15 4 10 0 14 

> 15 5 10 0 15 

Tabel de personal 3 

Vechimea în muncă  Personal de conducere  Personal de execuție  Personal tehnic  Total  

< 1 0 3 1 4 

1- 3 0 6 0 6 

4-15 7 10 0 17 

> 15 5 10 0 15 

Tabel de personal 4 

Gen Personal de conducere Personal de execuție Personal tehnic Total 

Feminin 5 14 1 20 

Masculin 7 15 0 22 

Tabel de personal 5 

Anul  Personal de conducere Personal de execuție Personal  Total  

2014 19 47 2 68 

2015 18 49 1 68 

2016 17 38 1 56 

2017 14 39 1 54 

2018 12 29 1 42 

Anul 2021 

Tabel de personal 1 

Vârsta  Personal de conducere  Personal de execuție  Personal tehnic  Total  

< 25 0 1b 1f 2 

25-40 3f/7b 11f/4b 0 25 

41-56f/61b 2f 6f/2b 0 10 

> 57f/62b 1 1f/2b 0 4 

Tabel de personal 2 

Vechimea în muncă  Personal de conducere  Personal de execuție  Personal tehnic  Total  

1-5 3 12 1 16 

6-15 5 11 0 16 

> 15 3 6 0 9 

Tabel de personal 3 

Vechimea în muncă  Personal de conducere  Personal de execuție  Personal tehnic  Total  

< 1 0 3 0 3 

1- 3 1 6 0 7 

4-15 9 13 0 22 

> 15 3 6 0 9 

Tabel de personal 4 

Gen Personal de conducere Personal de execuție Personal tehnic Total 

Feminin 6 18 1 25 

Masculin 7 9 0 16 

Tabel de personal 5 

Anul  Personal de conducere Personal de execuție Personal  Total  

2021 13 27 1 41 
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Prin evaluare s-a constatat, că in perioada 2019 - 2021 APCSP a realizat cantitativ majoritatea 

acțiunilor planificate pentru implementarea obiectivelor stabilite în PDS.  

Mai jos sunt reflectate rezultatele activităților realizate de APCSP în perioada supusă 

evaluării. 

Prin urmare, în rezultatul monitorizării și evaluării cantitative a nivelului de realizare a 

acțiunilor planificate anual, majoritatea având un caracter continuu, s-a constatat: 

-  pentru anul 2019, conform planului operațional de activitate, care derivă din PDS, din 41 

acțiuni planificate anual, 37 au fost realizate integral, ceea ce constituie 90,2%; 3 acțiuni realizate 

parțial, la nivel de 65%, iar acțiunea „Efectuarea sondajului în scopul stabilirii indicelui de 

informare și încredere a consumatorului” nu a fost realizată în perioada evaluată.  

Nivelul de realizare a acțiunilor planificate de APCSP pentru perioada anului 2019, constituie 

91%. Procesul de realizare a fost influențat de un șir de constrângeri de ordin intern și extern, care 

au produs un impact nefavorabil asupra atingerii integrale a rezultatelor scontate, precum: lipsa de 

resurse umane, de asistență tehnică în vederea implementării Sistemelor informaționale, 

nefuncționarea Registrului de Stat al controalelor, tergiversarea procesului de elaborare a listelor de 

verificare din lipsă de personal calificat, divergențe în actele de reglementare a procesului de 

control, moratoriul asupra angajării în funcții publice; 

- pentru anul 2020, din numărul total de 45 acțiuni planificate, 39 acțiuni au fost realizate 

în proporție de 90 - 100%, 3 acțiuni realizate în proporție de 70 - 75%, 2 acțiuni realizate în 

proporție de 60 - 67%, iar acțiunea „Efectuarea sondajului în scopul stabilirii indicelui de informare 

și încredere a consumatorului”, nu a putut fi realizată din cauza restricțiilor impuse de situația 

epidemiologică. 

În perioada anului 2020, în condițiile pandemiei severe Covid-19, cu efort maxim și măsuri de 

precauție asupra sănătății, au fost înregistrate rezultate pozitive.  Nivelul de realizare a acțiunilor 

planificate de APCSP pentru perioada anului 2020, constituie 85,04%. 

De menționat, la inițierea controalelor s-a constatat, că o parte din agenții economici și-au 

suspendat activitatea, din care motiv 16,80% din controalele planificate n-au putut fi efectuate. 

Totodată, din cauza restricțiilor impuse de starea epidemiologică, urmare a creșterii nivelului 

de infecție cu virusul Covid-19 în rândul angajaților, în perioada de referință, APCSP a înregistrat o 

insuficiență acută de personal, care urmau să aducă la îndeplinire acțiunile planificate. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 936/22.12.2020, competența în domeniul siguranței 

ocupaționale a fost transmisă Inspectoratului de Stat al Muncii, inclusiv efectuarea controalelor de 

stat în domeniu; 

- pentru anul 2021, planul operațional de acțiuni, elaborat în conformitate cu PDS APCSP, 

a inclus 13 obiective cu 32 acțiuni de realizare. 

În rezultatul evaluării cantitative a nivelului de realizare a obiectivelor planificate pentru anul 

de referință, s-a constatat, că din cele 13 obiective trasate, 10 obiective au fost realizate în 

proporție de 86,8 - 98,0%, 2 obiective au fost realizate în proporție de 75,5 -79,45%, iar un obiectiv 

a fost realizat în proporție de 50%. 

Din cauza situației epidemiologice, organizarea evenimentului cu genericul „Ziua ușilor 

deschise” nu a fost posibilă. 

Nivelul de realizare a acțiunilor planificate în vederea atingerii obiectivelor trasate, constituie 

87,2%, având înregistrată o fluctuație înaltă de cadre și un număr redus de personal angajat, față de 

statistica înregistrată la începutul perioadei evaluate. 

În urma evaluării rezultatelor activității APCSP, s-a constatat un nivel mediu de realizare a 

obiectivelor trasate pentru anii 2019 – 2021, în proporție de 87%. 

În anexa 1 este detaliat Raportul cu privire la rezultatele implementării PDS în perioada 

evaluată,  elaborat în baza datelor din rapoartele anuale de activitate cu privire la realizarea  

Planurilor anuale de activitate, coordonate în prealabil cu Ministerul Economiei și Infrastructurii și 

aprobate de către conducătorul APCSP. 
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Planurile anuale și Rapoartele periodice de activitate ale APCSP sunt plasate pe pagina web 

instituțională, accesibilă persoanelor interesate.  

Principalele activități cu valorile de referință și indicatorii de rezultat sunt prezentate mai jos. 

Datele cu privire la petițiile consumatorilor sunt expuse în Diagrama nr. 1 

 

 

 

 

Datele cu privire la subiectele petițiilor sunt expuse în Diagrama nr. 2 
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Datele cu privire la petiții soluționate amiabil (cazuri de succes) sunt expuse în Diagrama nr.  3 

 

 

 

Datele cu privire la controalele de stat efectuate de APCSP sunt expuse în Diagrama nr.  4 

 

  

Datele cu privire la Persoanele  informate sunt expuse în Diagrama nr. 5 
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IV.    FORMULAREA CONCLUZIILOR ȘI RECOMANDĂRILOR 

CONSTATĂRI 

Prezentul Raport de evaluare finală a PDS a fost elaborat ca rezultat al informației oferite de 

Rapoartele anuale de activitate ale APCSP, disponibile la link- ul 

http://consumator@apcsp.gov.md, Rapoartele cu privire la implementarea politicilor și 

strategiilor în domeniile de competență, în perioada 2019 - 2021. 

Ca orientare metodologică au fost utilizate datele cantitative și calitative de colectare a 

informației, cuprinse în prezentul Raport, care au conferit pondere volumului activităților realizate, 

din cele planificate care reies din documentele de politici în domeniile de competență, Planuri și 

Programe guvernamentale și de activitate a Ministerului  Economiei autoritatea ierarhic superioară. 

În urma evaluării rezultatelor activității APCSP s-a constatat un nivel mediu de realizare a 

acțiunilor de implementare a obiectivelor trasate pentru perioada 2019-2021, în proporție de 87%.  

Activitățile și sarcinile nerealizate sau realizate parțial conduc la necesitatea consolidării în 

termen scurt a capacităților practice ale funcționarilor. 

În procesul de implementare a PDS au fost identificați factorii esențiali care denotă necesitatea  

îmbunătățirii potențialului managerial al APCSP și abilităților acestora de planificare strategică și 

operațională la nivel de subdiviziune structurală  cât și de implementare a acestora, cum ar fi: 

- prioritizarea sarcinilor pentru realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor scontate; 

- încurajarea responsabilității interne și concentrarea pe realizare; 

- identificarea anticipată a dificultăților, problemelor care pot apărea, acțiunilor de 

soluționare; 

- monitorizarea progresului acțiunilor planificate și reexaminarea acestora la necesitate. 

În procesul de monitorizare și evaluare a activității APCSP, au fost identificate atât rezultate 

reușite, orientate spre realizarea obiectivelor PDS cât și anumite carențe, cauzate de un șir de 

factori, cum ar fi: 

- insuficiența acută de personal calificat, în mare măsură cauzate de fluctuației de cadre cât și 

de moratoriul instituit asupra angajărilor în serviciul public; 

- restricțiile din perioada evaluată, impuse de situația epidemiologică provocată de virusul 

Covid-19, care au pus în imposibilitate realizarea la nivelul scontat a activităților de informare 

(vizitelor de consultanță în teritoriu, meselor rotunde cu mediul de afaceri, Asociațiile obștești de 

protecție a consumatorilor și autoritățile publice locale responsabile de protecția consumatorilor; 

- carențe de ordin organizațional, care au evidențiat stringența consolidării capacităților 

APCSP, pentru a putea răspunde tuturor provocărilor din domeniile de competență prin activități 

eficiente de supraveghere a pieței și protecție a consumatorilor.  
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De fapt, această acțiune se conține în Programul de activitate al Guvernului „Moldova 

vremurilor bune”, care prevede „Eficientizarea funcționării Agenției pentru Protecția 

Consumatorului și Supravegherea Pieței, asigurarea controlului preventiv, dar și reacția în timp util 

la alertele și plângerile consumatorilor”, precum este componentă a Planului de acțiuni al 

Guvernului pentru anii 2021-2022, aprobat prin HG nr. 235/2021, în care  unul din obiectivele 

principale pe termen scurt prevede  reorganizarea APCSP.  

În aceste condiții, APCSP urmează să fie consolidată și echipată cu tot instrumentarul necesar 

pentru a răspunde adecvat tuturor provocărilor, asigurând un nivel înalt de protecție a 

consumatorilor prin activități eficiente de supraveghere a pieței. 

Este de remarcat de asemenea, că consumatorii continuă să se adreseze la APCSP pentru 

soluționarea petițiilor în cazul produselor alimentare neconforme (de competența ANSA).  

Însă există certitudinea, că prin reorganizarea APCSP se va accentua competența în domeniul 

supravegherii produselor nealimentare a autorității reorganizate, întrucât această distingere este o 

necesitate pentru înțelegerea clară a părților interesate despre atribuțiile instituției reorganizate. 
  

Această perioadă de implementare a PDS a fost una destul de intensă, cu activități realizate 

integral cât și parțial, dar și cu provocări în căutarea de soluții viabile, decizii și măsuri ce se impun 

a fi luate și aplicate corect, coerent și în limitele câmpului legal. 

 

RECOMANDĂRI 

Pentru o bună desfășurare a activității autorității reorganizate, sunt recomandabile următoarele 

acțiuni:  

- Identificarea necesităților de dezvoltare instituțională; 

- Elaborarea unui nou PDS astfel încât să reflecte întreg spectrul de activități pe care și le 

propune instituția reorganizată; 

- Reevaluarea legăturii dintre PDS și documentele de politici cu modificările și completările 

ulterioare, pentru o planificare strategică și operațională eficientă. 

-  Atragerea partenerilor interni/externi în vederea acordării suportului metodologic și tehnic 

în domeniile de competență, inclusiv la elaborarea PDS pentru următoarea perioadă de 

implementare pe termen mediu de 3 ani; 

- Solicitarea suportului metodologic, tehnic și financiar pentru dezvoltarea capacității 

instituționale pentru automatizarea proceselor de activitate în domeniile de competență, inclusiv: 

- Solicitarea suportului tehnic și financiar pentru elaborarea și implementarea unui program 

IT de evidență internă, automatizare și transparentizare a proceselor de activitate (platformă internă 

de evidență a actelor și activităților de competență; 

- Solicitarea alocării resurselor financiare suficiente pentru desfășurarea eficientă a 

activităților de competență; 

- Sporirea nivelului de transparență instituțională. Realizarea acestei recomandări ar 

contribui la sporirea credibilității instituției și ar consolida imaginea publică a acesteia. 
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Anexa nr. 4 

RAPORT 

cu privire la activitățile desfășurate de APCSP în perioada 2019 - 2021 

Program 50: Servicii generale economice și comerciale 

Subprogram 5008: Protecția drepturilor consumatorului 
Nr.d/o Denumirea obiectivului  Indicatorii de performanță  2019 2020 2021 Total  

1.  Dezvoltarea cunoștințelor 

agenților economici, în 

vederea respectării legislației 

în vigoare cu privire la 

produse/servicii, în scopul 

diminuării cu 5 % anual a 

cazurilor depistate de 

produse neconforme din 

numărul total de cazuri 

verificate (agenți economici 

supuși controalelor) 

1. Numărul cazurilor depistate de produse 

neconforme, din numărul total de 

controale efectuate 

52 cazuri (controale) depistate 

de produse neconforme, din  

numărul de controale 

efectuate 211 

95 cazuri (controale) depistate 

de produse neconforme, din 

numărul de controale efectuate 

363  

165 cazuri (controale) 

depistate de produse 

neconforme, din  numărul de 

controale efectuate 384  

312 cazuri (controale) 

depistate de produse 

neconforme, din  numărul  

de controale efectuate 958  

2. % cazurilor depistate de produse 

neconforme, față de perioada similară a 

anului precedent; 

24.6 % cazuri depistate de 

produse neconforme.  

În 2018 controale nu au fost 

efectuate. 

26.2 % cazuri depistate de 

produse neconforme,  cu 

1,5% în creștere  față de anul 

precedent 

43 % cazuri depistate de 

produse neconforme,  cu 

16.9% în creștere  față de 

anul precedent  

32.6 % cazuri depistate de 

produse neconforme,  ce 

denotă o creștere de circa 

15,4% în perioada evaluată. 

3. Numărul activităților de informare 

realizate 

379  361  430  1170 

4. Numărul agenților economici 

informați, inclusiv prin intermediul 

controalelor; 

1940  

 

1280  1677   4897 

5. Numărul comunicatelor de presă, 

materiale informaționale difuzate, 

aparițiilor media. 

91 comunicate de presă; 

46665 materiale 

informaționale difuzate; 

155 apariții media. 

196 comunicate de presă; 

6569 materiale 

informaționale difuzate; 

101 apariții media. 

201 comunicate de presă; 

15574 materiale 

informaționale difuzate; 

103 apariții media. 

488 comunicate de presă; 

68808 materiale 

informaționale difuzate; 

359 apariții media. 

2.  Asigurarea funcționării 

diferitor sisteme și 

instrumente de informare și 

protecție a consumatorilor 

naționale și internaționale, 

prin care Agenția este 

desemnată responsabilă. 

1. Punctul de contact național în Sistemul 

de schimb rapid de informații privind 

produsele periculoase, funcțional (HG nr. 

1116/2016);  

Conform prevederilor HG nr. 
1116/2016, APCSP  este 

desemnată punctul de contact 

național, primește și plasează pe 
pagina sa web informații despre 

produsele periculoase.   

Conform prevederilor HG nr. 
1116/2016, APCSP  este 

desemnată punctul de contact 

național, primește și plasează pe 
pagina sa web informații despre 

produsele periculoase.   

Conform prevederilor HG nr. 
1116/2016, APCSP  este 

desemnată punctul de contact 

național, primește și plasează pe 
pagina sa we, informații despre 

produsele periculoase.   

Conform prevederilor HG nr. 
1116/2016, APCSP  este 

desemnată punctul de contact 

național, primește și plasează 
pe pagina sa web informații 

despre produsele periculoase.   

2. Numărul de Notificări plasate în 

Sistemul de schimb rapid de informații, 

prin intermediul punctului de contact 

național, comunicate publicate pe 

pagina web a Agenției (HG  nr.  1116/2016); 

1 Notificare cu privire la 

retragerea voluntară de pe 

piață a 2 produse chimice de 

import, plasată pe pagina web.  

Nu au fost înregistrate 

notificări 

1 Notificare cu privire la 

retragerea voluntară de pe 

piață a unui set de rulmenți, 

publicată pe pagina web.  

2 Notificări publicate pe 

pagina web. 

3. Biroul unic de legătură în domeniul 

cooperării privind încălcările 

transfrontaliere în domeniul protecției 

consumatorilor, desemnat (Legea nr. 

105/2003); 

Pentru asigurarea 

funcționalității Biroului unic 

de legătură în domeniul 

cooperării privind încălcările 

transfrontaliere este necesară  

elaborarea și aplicare un 

Sistem electronic de 

informare, cu o rețea de 

APCSP a participat la cea de-

a 18-a reuniune anuală a 

Consiliului consultativ pentru 

protecția drepturilor 

consumatorilor din statele 

membre CSI, în vederea 

prevenirii încălcărilor 

transfrontaliere. Încălcări 

De la organul vamal, au 

parvenit 3 Notificări privind 

suspendarea punerii în libera 

circulație a produselor 

neconforme. 

3 Notificări privind 

suspendarea punerii în 

libera circulație a 

produselor de import cu 

impact energetic, 

neconforme. 
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comunicare securizată. transfrontaliere n-au fost 

înregistrate. 

4. Numărul de cereri de asistență 

reciprocă;  

Pe parcursul anului 2019 nu 

au fost înregistrate cereri 

Pe parcursul anului 2020 nu 

au fost înregistrate cereri 
Pe parcursul anului 2021 nu 

au fost înregistrate cereri 

Nu au fost înregistrate 

cereri 

5. Numărul de informații transmise;  Nu au fost transmise 

informații în perioada de 

referință 

Nu au fost transmise 

informații în perioada de 

referință 

Nu au fost transmise 

informații în perioada de 

referință 

Nu au fost transmise 

informații în perioada de 

referință 

6. Numărul de informații primite;  Nu au fost primite astfel de 

informații în perioada de 

referință 

Nu au fost primite astfel de 

informații în perioada de 

referință 

Nu au fost primite astfel de 

informații în perioada de 

referință 

Nu au fost primite astfel 

de informații în perioada 

de referință 

7. Legislația cu impact asupra activității 

de comerț despre cerințele privind 

protecția consumatorilor, publicată pe 

pagina web ale autorităților implicate în 

procesul de notificare;  

Actele legislative sunt  

publicate pe site-ul Agenției 

și se actualizează în funcție 

de modificările acestora. 

Actele legislative sunt  

publicate pe site-ul Agenției 

și se actualizează în funcție 

de modificările acestora. 

Actele legislative sunt  

publicate pe site-ul Agenției 

și se actualizează în funcție 

de modificările acestora. 

Actele legislative sunt  

publicate pe site-ul 

Agenției și se actualizează 

în funcție de modificările 

acestora. 

8. Punctul de contact național de 

monitorizare la nivel național a activității 

autorităților cu funcții de protecție a 

consumatorilor 

Agenția, desemnată Punct 

de contact național, 

monitorizează activitatea în 

domeniul protecției 

consumatorilor desfășurată 

de autoritățile cu funcție de 

protecție a consumatorilor, 

indicate în Lege și 

elaborează Raportul anual 

privind activitatea de 

protecție a consumatorilor la 

nivel național. Raportul este 

publicat pe pagina web și 

transmis către MEI. 

Agenția, desemnată Punct de 

contact național, 

monitorizează activitatea în 

domeniul protecției 

consumatorilor desfășurată 

de autoritățile cu funcție de 

protecție a consumatorilor, 

indicate în Lege și elaborează 

Raportul anual privind 

activitatea de protecție a 

consumatorilor la nivel 

național. Raportul este 

publicat pe pagina web și 

transmis către MEI. 

Agenția, desemnată Punct de 

contact național, 

monitorizează activitatea în 

domeniul protecției 

consumatorilor desfășurată 

de autoritățile cu funcție de 

protecție a consumatorilor, 

indicate în Lege și 

elaborează Raportul anual 

privind activitatea de 

protecție a consumatorilor la 

nivel național. Raportul este 

publicat pe pagina web și 

transmis către MEI. 

Agenția, desemnată Punct 

de contact național, 

monitorizează activitatea 

în domeniul protecției 

consumatorilor desfășurată 

de autoritățile cu funcție 

de protecție a 

consumatorilor, indicate în 

Lege și elaborează 

Raportul anual privind 

activitatea de protecție a 

consumatorilor la nivel 

național. Raportul este 

publicat pe pagina web și 

transmis către MEI. 
9. Planul și Raportul anual privind 

activitatea de protecție a consumatorilor, 

aprobat și plasat pe pagina web APCSP. 

Autoritățile responsabile de 

domeniu elaborează planul 

său de activitate, prezintă 

informații și participă la 

elaborarea Raportului anual, 

care este plasat pe pagina 

web a Agenției. 

Raportul pentru a. 2020 

aprobat, este plasat pe pagina 

web a Agenției. 

Raportul pentru a. 2021 

aprobat, este plasat pe 

pagina web a Agenției. 

Rapoartele aprobate, sunt 

plasate pe pagina web a 

Agenției. 

10. Numărul vizualizărilor paginii web a 

APCSP, referitor la produse periculoase. 

485 vizualizări/485 accesări 

a materialelor informaționale 

publicate referitor la produse 

periculoase.  

10097/5430 vizualizări/ 

accesări a materialelor 

informaționale publicate 

referitor la produse periculoase. 

9268/7976 vizualizări/ accesări a 

materialelor informaționale 

publicate referitor la produse 

periculoase. 

19850/13891 vizualizări/ 

accesări a materialelor 

informaționale publicate 

referitor la produse periculoase. 

3.  Fortificarea capacităților 

profesionale a personalului 

Agenției în prevenirea și 

1. Numărul instruirilor/schimb de 

experiență internă și externă, privind 

supravegherea pieței. 

57 instruiri, 11 vizite - 

schimb de experiență peste 

hotare 

47 instruiri  19 instruiri 123 instruiri, 11 vizite - 

schimb de experiență peste 

hotare 
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restricționarea punerii la 

dispoziție pe piață a produselor 

nealimentare neconforme cu 

cerințele esențiale stabilite în 

reglementări tehnice aplicabile 

2. Numărul persoanelor instruite 60 angajați 55 angajați 37 angajați 152 angajați instruiți  

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea respectării 

prevederilor legale 

în domeniul metrologiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Numărul controalelor 

efectuate, cazurilor de 

neconformități depistate 

50 controale efectuate, din 

care  în  41 (82%) cazuri 

(controale) s-au depistat 

neconformități 

75 controale efectuate, din 

care în 36 (48%) cazuri 

(controale) s-au depistat 

neconformități  

135 controale efectuate, din 

care  în 77 (57,04%) cazuri 

(controale) s-au depistate 

neconformități 

260 controale efectuate, 

din care  în 154 (59,2%) 

cazuri (controale) s-au 

depistat neconformități 

2. Numărul mijloacelor de măsurare, 

produselor preambalate, controlate, 

din care neconforme; 

 

604 mijloace de măsurare, 

utilizate în domeniul de 

interes public controlate, din 

care 159 (26,3%) 

neconforme; 

34 loturi de produse 

preambalate (34348 unități 

de produse) din care 8 loturi 

(18574 unități) neconforme 

961 mijloace de măsurare, 

utilizate în domeniul de 

interes public controlate, din 

care 150 (15,6%) 

neconforme;  

30 loturi de produse 

preambalate, ( 61436 unități 

de ambalaj), din care 9 loturi 

( 14112 unități) neconforme  

1975 mijloace de măsurare 

utilizate în domeniul de 

interes public, din care 167 

(8,45%) neconforme; 

96  loturi de produse 

preambalate ( 433479 unități 

preambalate), din care 37 

loturi (68037 unități 

preambalate) neconforme  

3540 mijloace de măsurare 

utilizate în domeniul de 

interes public, din care 476 

(13,44%) neconforme; 

160 loturi de produse 

preambalate (529263 

preambalate), din care 54 

loturi (100723 unități 

preambalate) neconforme 

3. Numărul măsurilor juridice aplicate Măsuri juridice aplicate: 

18 prescripții de interzicere 

a utilizării mijloacelor de 

măsurare; 

14 prescripții de interzicere 

a temporară a lotului; 

35 prescripții de înlăturare a 

neconformităților; 

1 decizie de încetare a 

practicilor comerciale 

incorecte; 

96 procese-verbale cu 

privire la contravenție 

încheiate. 

Măsuri juridice aplicate: 

23 prescripții de interzicere a 

utilizării mijloacelor de 

măsurare; 

7 prescripții privind 

interzicerea temporară a 

lotului de produse; 

33 prescripții de înlăturare a 

neconformităților; 

56 procese-verbale cu privire 

la contravenție încheiate. 
 
  

Măsuri juridice aplicate: 

36 prescripții de interzicere a 

utilizării mijloacelor de 

măsurare; 

21 prescripții privind 

interzicerea temporară a 

lotului de produse; 

32 prescripții de înlăturare a 

neconformităților; 

3 prescripții privind 

interzicerea punerii la 

dispoziție pe piață a 

produselor; 

86 procese-verbale cu privire 

la contravenție. 

Măsuri juridice aplicate: 

77 prescripții de 

interzicere a utilizării 

mijloacelor de măsurare; 

42 prescripții privind 

interzicerea temporară a 

lotului de produse; 

100 prescripții de înlăturare a 

neconformităților; 

3 prescripții privind 

interzicerea punerii la 

dispoziție pe piață a 

produselor; 

1 decizie de încetare a 

practicilor comerciale 

incorecte; 

238 procese-verbale cu 

privire la contravenție. 

4. Numărul reclamațiilor /sesizărilor 

înregistrate în domeniul metrologiei, din 

care soluționate; 

43 reclamații  înregistrate și 

soluționate  

63 reclamații /25 sesizări 

înregistrate și soluționate 

50 reclamații, înregistrate și 

soluționate 

156 reclamații/ 25 sesizări 

înregistrate și soluționate 

5. Numărul sesizărilor adresate, 

reclamațiilor readresate, altor autorități 

de competență; 

5 sesizări către: MOLDAC-2, 

MEI-1,Procuratura-1,ANSA-1 

6 sesizări către:SFS-2, MAI-2, 

CNA-1, Camera de stat pentru 

supravegherea Marcării-1 

2 sesizări către SFS - 2 13 sesizări adresate altor 

autorități de competență 

6. Numărul probelor prelevate/ testate, 

din care neconforme parametrilor testați; 

probe prelevate/ testate - 34, 

din care 8 neconforme 

probe prelevate/ testate - 30, 

din care 9 neconforme 

probe 54 prelevate/ testate, din 

care 8 neconforme 

probe  prelevate/ testate - 

118, din care 25 neconforme 

7. Numărul activităților de informare 9 activități de informare;  5 activități de informare  14 activități de informare 28 activități de informare 
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realizate     

8. Numărul materialelor informaționale 

difuzate, aparițiilor media; 

18 comunicate de presă; 

4518 materiale 

informaționale difuzate;  

18 apariții media. 

4 comunicate de presă; 

 

9 comunicate de presă 

5 apariții media 

31 comunicate de presă; 

4518 materiale 

informaționale difuzate;  

23 apariții media. 

9. Ponderea neconformităților depistate 

față de aceeași perioadă a anului 

precedent. 

În 2018 controale nu au fost 

efectuate . În 82% cazuri 

(controale) efectuate în 2019  

au fost depistate 

neconformități 

În 48% cazuri (controale) au 

fost depistate neconformități. 

Ponderea neconformităților 

depistate față de aceeași 

perioadă a anului precedent 

este în scădere cu 34% .  

În 57% cazuri (controale) au 

fost depistate neconformități. 

Ponderea neconformităților 

depistate față de aceeași 

perioadă a anului precedent 

este în creștere cu 9% . 

În (2019- 2021) s-au 

constatat neconformități: 

- în 2019  - 82%; 

- în 2020  - 48%; 

- în 2021  - 57%. 

  

5.  Sporirea sensibilizării 

agenților economici, 

promovarea controlului și 

instruirea personalului 

întreprinderilor în vederea 

respectării legislației cu 

privire la siguranța 

ocupațională. 

1. Numărul controalelor de stat efectuate; 63 controale, din care 55 

planificate și 8 inopinate.  

 

48  controale, din care 47 

planificate și 1 inopinat  

Au fost planificate 82 

controale, competențele au 

fost transmise către ISM 

111 controale efectuate, 

din care 102 planificate și 

9 inopinate.  

2. Numărul cazurilor de 

neconformități depistate 

58 cazuri (controale)  44 cazuri (controale)  

Competențele de control au 

fost transmise către ISM 

102 cazuri (controale) de 

neconformități depistate 

3. Numărul persoanelor instruite 1457 persoane instruite; 197 persoane instruite; 1654 persoane instruite; 

4. Numărul activităților de informare,  

materialelor informaționale difuzate, 

instruiri realizate 

105 activități de informare și 

instruire; 

2 materiale informaționale 

(pliante tematice) difuzate în 

circa 4000 exemplare. 

96 activități de informare și 

instruire; 

 

 

201 activități de informare 

și instruire; 

2 materiale informaționale 

(pliante tematice) difuzate  

în circa 4000 exemplare. 

5. Numărul aparițiilor media 14 apariții media  14 apariții media 

6. Numărul măsurilor juridice aplicate 52  prescripții privind 

înlăturarea 

neconformităților; 

 8 procese-verbale cu privire 

la contravenție . 

 44 prescripții privind 

înlăturarea  

neconformităților; 

8 procese-verbale cu privire 

la contravenție. 

96 prescripții privind 

înlăturarea  

neconformităților; 

16 procese-verbale cu 

privire la contravenție 

6.  Consolidarea capacităților 

APCSP în vederea asigurării 

respectării drepturilor 

de proprietate intelectuală 

(DPI) 

 

 

 

 

1.Numărul de controale realizate; 11 controale inopinate 

realizate 

3 controale inopinate și 3 

controale planificate, în cadrul 

cărora au apărut suspiciuni 

privind utilizarea ilegală a mărcii 

 1 control inopinat realizat 18 controale realizate  

2. Numărul cazurilor de încălcare 

depistate; 
4 cazuri (controale) 3 cazuri (controale) 1 caz (control) 8 cazuri(controale) de 

încălcare depistate 

3. Numărul de materiale informaționale 

tematice diseminate, apariții media; 

 

1 pliant  diseminat în 4000 

de exemplare; 

6 apariții media. 

3 comunicate plasate; 

1 webinar. 

2 comunicate 

1 webinar 

5 comunicate;  

1 pliant  diseminat în 4000 

de exemplare; 

2 webinare;6 apariții media  

4. Numărul de vizite/stagii cu scop de 

schimb de experiență și informații cu 

privire la evoluțiile legislative în domeniu 

2  stagii cu scop de schimb 

de experiență 
În legătură cu starea 

epidemiologică din RM, 

declararea stării de urgență, 

vizite/ nu a fost organizate. 

1  stagiu cu scop de schimb 

de experiență (webinar) 

3 stagii cu scop de schimb 

de experiență 
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7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diminuarea riscului de 

apariție a produselor și 

serviciilor periculoase pe 

piață prin consolidarea 

capacităților de supraveghere 

a pieței produselor 

nealimentare și serviciilor 

 

 

 

 

 

 

 

1. Punctul de contact desemnat de 

Agenție, întru conlucrarea, schimbul 

rapid de informații privind produsele 

periculoase, între autoritățile de 

supraveghere a pieței la nivel național și 

Serviciul Vamal, funcțional (HG nr. 

1076/2016); 

APCSP a desemnat 

persoanele responsabile de 

conlucrarea cu Serviciul 

Vamal în scopul schimbului 

rapid de informații privind 

produsele periculoase 

Agenția a propus autorității 

vamale organizarea unui 

Forum internațional privind 

problematica luptei împotriva 

produselor contrafăcute, 

schimbul de informații 

referitor la produsele 

periculoase prin Sistemul 

informațional/ poștă. În acest 

sens, către Autoritatea 

Vamală a fost transmis spre 

coordonare proiectul 

Ordinului comun. 

În baza Ordinului nr.7 

privind stabilirea procedurii 

de conlucrare între APCSP și 

Serviciul Vamal, a fost 

organizat Seminarul de 

instruire, Punctul vamal 

intern (PVI) Cricova cu 

colaboratorii vamali în 

domeniul identificării 

produselor nealimentare. 

APCSP a conlucrat cu 

funcționarii vamali în zonele 

de control vamal în conform 

HG nr. 1076/2016.  

 

2. Numărul de notificări 

transmise/primite, plasate în sistem;  

 

Notificări nu au fost 
transmise/primite în 2019 

Notificări nu au fost 
transmise/primite în 2020 

3 notificări primite de la SV 

privind suspendarea punerii 

în libera circulație a 

produselor neconforme. 

3 notificări primite 

3 Numărul de controale efectuate privind 

conformitatea produselor/serviciilor, 

publicitatea produselor, neconformități 

depistate; 

În lipsa notificărilor, 

controale nu au fost 

efectuate. 

În lipsa notificărilor, 

controale nu au fost 

efectuate. 

În rezultatul examinării unei 

notificări, a fost emisă 

Prescripție privind 

suspendarea temporară a 

punerii la dispoziție pe piață a 

produselor (executată), în 

privința altor două notificări, 

importatorul a prezentat 

documentația de însoțire, ce 

confirmă corespunderea 

produselor cerințelor esențiale. 

3 examinări la fața locului  

4. Numărul loturilor de produse 

controlate, loturilor neconforme, din care 

periculoase / cu risc grav, constatate;  

În lipsa notificărilor, 

controale nu au fost 

efectuate. 

În lipsa notificărilor, 

controale nu au fost 

efectuate. 

Din 9 loturi/2071 produse 

controlate, 2 loturi/1080 

produse erau neconforme. 

Din 9 loturi/2071 produse 

controlate, 2 loturi/1080 

produse erau neconforme. 

5. Numărul de comunicate pentru 

informarea consumatorilor, plasate;  

Comunicate de referință nu 

au fost plasate 

Comunicate de referință nu 

au fost plasate 
1 comunicat 
https://consumator.gov.md/rom/contraventii-in-domeniul-

protectiei-consumatorilor-si-supravegherii-pietei  

1 comunicat  

6. Numărul de probe prelevate/testate, din 

care neconforme parametrilor testați; 

În lipsa notificărilor, controale 

nu au fost efectuate. 
În lipsa notificărilor, controale 

nu au fost efectuate. 
9 probe verificate 

documental la fața locului, 

din care 2 nu erau însoțite de 

actele de referință.  

9 probe verificate 

documental la fața locului, 

din care 2 nu erau însoțite 

de actele de referință. 

7. Activități de sensibilizare prin informare 

și instruire a AOPC, privind înregistrarea 

cazurilor de încălcări pe piață.  

1 activitate de sensibilizare 

(conferință) și informare, 

instruire a AOPC 

1 activitate  de sensibilizare 

(webinare) și informare, 

instruire a AOPC 

Încheiat 1 acord de 

colaborare. 

2 activități de sensibilizare; 

1 acord de colaborare. 

https://consumator.gov.md/rom/contraventii-in-domeniul-protectiei-consumatorilor-si-supravegherii-pietei
https://consumator.gov.md/rom/contraventii-in-domeniul-protectiei-consumatorilor-si-supravegherii-pietei
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8. Numărul de Proceduri specifice, liste 

de verificare, privind supravegherea 

tipurilor concrete de produse, aprobate, 

utilizate în control. 

1 Procedură elaborată și 

aprobată; 

1 Procedură actualizată; 

14 Liste de verificare, 

elaborate, aprobate și 

publicate. 

1 Listă de verificare 

elaborată și aprobată; 

1 Listă de verificare revizuită 

1 procedură în proces de 

elaborare (eșantionarea); 

3 proiecte de liste de 

verificare la etapa incipientă 

de elaborate; 

2 Liste de verificare în curs 

de revizuire. 

1 procedură în proces de 

elaborare;  1 Procedură 

elaborată și aprobată ;  1 

Procedură actualizată; 15 

Liste de verificare 

elaborate și aprobate; 3 

proiecte de Liste de 

verificare în curs de 

elaborare; 3 Liste de 

verificare în revizuire  

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovarea, controlul și 

supravegherea 

respectării legislației 

precontractuale, contractuale 

și post-contractuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Numărul activităților de informare a 

părților interesate referitor la legislația 

care reglementează încheierea 

contractelor cu consumatorii; 

 

La examinarea contractelor 

sub aspectul prezenței 

clauzelor abuzive, sunt 

oferite consultații părților 

contractante. 

La examinarea contractelor 

sub aspectul prezenței 

clauzelor abuzive, sunt 

oferite consultații părților 

contractante. 

La examinarea contractelor 

sub aspectul prezenței 

clauzelor abuzive, sunt 

oferite consultații părților 

contractante. 

La examinarea contractelor 

sub aspectul prezenței 

clauzelor abuzive, sunt 

oferite consultații părților 

contractante. 

2. Numărul consultațiilor acordate, 

referitor la contracte încheiate cu 

consumatorii; 

91 consultații acordate 223 consultații acordate 217 consultații acordate 531 consultații acordate 

3. Numărul contractelor examinate, din 

care neconforme; 

91 contracte examinate, din 

care 41 contracte cu 

neconformități 

223 contracte examinate, din 

care 157 contracte cu 

neconformități 

128 contracte examinate, din 

care 74 contracte cu 

neconformități 

442 contracte examinate, 

din care 272 contracte cu 

neconformități 

4. Numărul activităților în vederea 

asigurării respectării legislației cu privire 

la prestarea serviciilor de plată și emiterea 

de monedă electronică, cazuri reclamate, 

din care constatate și examinate, sancțiuni 

aplicate 

1 sesizare examinată de la 

BNM, nu au fost aplicate 

sancțiuni 

 

Nu au fost înregistrate 1 vizită de lucru (schimb de 

experiență) în România  

1 vizită de lucru  

1 sesizare examinată  

5. Numărul activităților de informare a 

consumatorilor, reprezentanților 

Asociațiilor Obștești de Protecție a 

Consumatorilor (AOPC) în vederea 

asigurării respectării prevederilor 

legislației cu privire la prestarea 

serviciilor de plată și emiterea de monedă 

electronică, cazuri constatate și 

examinate, număr de sancțiuni aplicate. 

4 activități de informare (2 

mese rotunde, 2 campanii de 

informare); 

2 tipuri de materiale 

informaționale difuzate 

2 apariții media 

2 activități de informare  

6 comunicate plasate  

2 apariții media 

 

5 comunicate plasate  

4 apariții media 

 

6 activități de informare  

11 comunicate plasate  

8 apariții media 

2 tipuri de materiale 

informaționale difuzate 

 
 

9.  Informarea și educarea 

consumatorilor cu privire la 

produse și servicii, la 

drepturi și obligații și la 

măsuri reparatorii 

 

 

1. Numărul activităților 

desfășurate în cadrul evenimentului 

consacrat Zilei mondiale a protecției 

drepturilor consumatorilor – 15 martie, 

agenda evenimentului; 

27 vizite de consultanță 

1 conferință de presă 

19 apariții media 

3451 materiale 

informaționale difuzate  

 

În legătură cu starea de 

urgență declarată în țară, nu a 

fost posibil de desfășurat  

activități consacrat Zilei 

mondiale a protecției 

drepturilor consumatorilor 

4 activități desfășurate 

(online)  

2 filmulețe plasate 

27 vizite de consultanță 

1 conferință de presă 

19 apariții media 

3451 materiale 

informaționale difuzate 

4 activități (online)  

2 filmulețe plasate 



RAPORT  DE  EVALUARE PDS APCSP 2019 - 2021 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Numărul campaniilor de informare a 

consumatorilor, materialelor 

informaționale (broșuri, pliante) difuzate, 

inclusiv prin intermediul mass-mediei, 

paginilor electronice;  

379 activități de informare  

7 campanii tematice; 

5 evenimente tematice 

114 vizite de consultanță; 

8 mese rotunde; 

46665 exemplare de 

materiale informaționale 

difuzate 

261 activități de informare  

2 campanii tematice; 

1 concurs organizat; 

35 vizite de consultanță; 

26 webinare/videoconferințe 

39 materiale informaționale 

difuzate în 6569 exemplare 

430 activități de informare  

3 campanii tematice; 

15574exemplare de  

materiale informaționale 

difuzate 

1070 activități de 

informare  

12 campanii tematice; 

5 evenimente tematice 

1 concurs organizat 

149 vizite de consultanță; 

26 webinare/ 

videoconferințe 

8 mese rotunde; 

68808 exemplare de 

materiale informaționale 

difuzate 

3. Numărul informațiilor utile pentru 

consumatori, comunicatelor, plasate pe 

pagina web a Agenției; 

91 comunicate (alte 

informații) plasate 

155 apariții media 

196 comunicate (alte 

informații) plasate 

101 apariții media 

201 comunicate (alte 

informații) plasate 

103 apariții media 

488 comunicate (alte 

informații) plasate 

359 apariții media 

4. Numărul de spoturi/videoclipuri 

tematice, elaborate și difuzate;  

 

15 materiale informaționale 

elaborate și difuzate (spoturi, 

postere, cărți, bannere)  

23  materiale informaționale 

elaborate și difuzate(spoturi) 

68 materiale informaționale 

elaborate și difuzate: 

52 filmulețe educative; 

16 panouri informative. 

 106 materiale 

informaționale elaborate și 

difuzate 

5. Numărul de consumatori informați 18470 consumatori  12225 consumatori 10914 consumatori 41609 consumatori 

6. Numărul de ghiduri cu privire la 

produse, difuzate;  

1 ghid cu privire la produse   1 ghid cu privire la 

produse 

7. Numărul cazurilor de succes 

înregistrate, de soluționare a petițiilor 

privind remedierea, înlocuirea, restituirea 

contravalorii produsului, serviciului 

necorespunzător;  

154 cazuri de succes 121 cazuri de succes 130 cazuri de succes  405 cazuri de succes 

8. Numărul de cazuri prejudiciabile 

soluționate, consumatori satisfăcuți. 

154 cazuri prejudiciabile, 

consumatori satisfăcuți 

121 cazuri prejudiciabile, 

consumatori satisfăcuți 

130 cazuri prejudiciabile, 

satisfăcuți 

405 cazuri prejudiciabile, 

consumatori satisfăcuți 

10.  Consolidarea capacităților 

instituționale 

privind revendicarea 

drepturilor 

consumatorilor și 

recuperarea 

prejudiciilor în sistemul 

judiciar și extrajudiciar 

 

 

 

 

 

 

1. Numărul reclamațiilor, sesizărilor 

înregistrate, din care soluționate; 

1493 reclamații/377 sesizări 

înregistrate 

1400 reclamații/546 sesizări 

înregistrate 

1403 reclamații / 453 

sesizări înregistrate 

4296 reclamații /1376 

sesizări înregistrate 

2.Numărul sesizărilor adresate altor 

autorități.  

5 sesizări. 6 sesizări 2 sesizări  13 sesizări 

3. Numărul acțiunilor depuse la instanța 

judecătorească pentru prezentarea 

intereselor consumatorilor, recuperarea 

prejudiciilor cauzate acestora, din care cu 

câștig de cauză; 

 30 acțiuni depuse în instanța 

pentru reprezentarea 

intereselor consumatorilor 

(intervenient accesoriu) 

6 acțiuni depuse în instanța 

pentru reprezentarea 

intereselor consumatorilor 

(intervenient accesoriu) 

15 acțiuni depuse în instanța 

pentru reprezentarea 

intereselor consumatorilor 

(intervenient accesoriu) 

51 acțiunilor depuse la 

instanța 

4. Numărul cazurilor prejudiciabile, 

cazurilor de prejudiciu vieții și sănătății 

provocate de produsele nealimentare 

defectuoase, reclamate, constatate, 

dinamica cazurilor de prejudiciu 

Produsele nealimentare 

defectuoase care au adus 

prejudicii vieții și sănătății 

nu au fost reclamate 

Produsele nealimentare 

defectuoase care au adus 

prejudicii vieții și sănătății nu 

au fost reclamate 

Produsele nealimentare 

defectuoase care au adus 

prejudicii vieții și sănătății 

nu au fost reclamate 

Produsele nealimentare 

defectuoase care au adus 

prejudicii vieții și sănătății 

nu au fost reclamate 
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5. Numărul pretențiilor consumatorilor 

(cazurilor prejudiciabile) soluționate de 

vânzător pe cale amiabilă (extrajudiciară), 

recipiselor prezentate, consumatori 

satisfăcuți;  

 154 pretenții soluționate pe 

cale amiabilă 

121 pretenții soluționate pe 

cale amiabilă 

130 pretenții soluționate pe 

cale amiabilă 

405 pretenții soluționate 

pe cale amiabilă 

6. Numărul cazurilor de succes 

înregistrate de soluționare a petițiilor 

privind remedierea, înlocuirea, restituirea 

contravalorii produsului, 

154 cazuri de succes 121 cazuri de succes 130 cazuri de succes 405cazuri de succes 

7. Suma contravalorilor restituite 

consumatorilor prejudiciați  

1 886 681, 69 lei 625 469,00 lei. 632 269,00 lei. 

 

3 144 419,69 lei 

8. Sondaje în scopul stabilirii indicelui de 

informare și încredere a consumatorului. 

Sondaje nu au fost organizate Sondaje nu au fost efectuate, 

din cauza restricțiilor impuse 

de situația epidemiologică. 

Sondaje nu au fost organizate Sondaje nu au fost 

organizate  

11.  Ridicarea nivelului de 

încredere în sistemul 

instituțional existent prin 

promovarea soluțiilor pe 

care le oferă acesta, 

dezvoltarea capacităților 

decizionale ale 

consumatorilor. 

1. Numărul campaniilor de promovare a 

sistemului instituțional și а posibilităților 

ce le oferă Agenția, precum și  

promovarea cazurilor de succes în 

protecția drepturilor consumatorului; 

1 campanie de promovare campanii de promovare nu a 

fost posibil de realizat, din 

motivul situației pandemice 

campanii de promovare nu a 

fost posibil de realizat, din 

motivul situației pandemice 

1 campanie de informare  

2. Numărul reclamațiilor, sesizărilor 

înregistrate, din care soluționate 

1493 reclamații/377 sesizări, 

înregistrate și soluționate  

1400 reclamații/546 sesizări, 

înregistrate și soluționate 

1403 reclamații /453 sesizări, 

înregistrate și soluționate 

4296 reclamații /1376 

sesizări înregistrate și 

soluționate 

3. Numărul reclamațiilor înregistrate în 

sistemul de petiționare, inclusiv în 

sistemul electronic de petiționare;  

1493 reclamații înregistrate 

în sistemul intern de 

evidență a petițiilor 

1400 reclamații înregistrate 

în sistemul intern de evidență 

a petițiilor 

1403 reclamații înregistrate 

în sistemul intern de 

evidență a petițiilor 

4296 reclamații înregistrate în 

sistemul intern de evidență a 

petițiilor 

4. Numărul apelurilor telefonice înregistrate 

și a consumatorilor consultați;  

6417 apeluri telefonice 

înregistrate 

8940 apeluri telefonice 

înregistrate 

6332 apeluri telefonice 

înregistrate 

21689 apeluri telefonice 

înregistrate 

5. Numărul cazurilor de succes de 

rezonanță publicate, consumatorilor 

satisfăcuți 

4 cazuri de succes de 

rezonanță publicate 

9 cazuri de succes de 

rezonanță publicate 

26 cazuri de succes de 

rezonanță publicate 

39 cazuri de succes de 

rezonanță publicate 

6. Numărul consumatorilor informați, în 

creștere cu circa 10% anual, față de 

perioada precedență. 

18470 consumatori 

informați 

12225 consumatori informați 10914 consumatori informați 41609 consumatori 

informați 

12.  Cooperarea internațională în 

domeniul protecției 

consumatorilor 

1. Numărul Acordurilor de colaborare 

încheiate cu autoritățile omoloage, puse 

în aplicare; 

Unele Acorduri de 

colaborare încheiate în anii 

precedenți au fost puse în 

aplicare. 

1 proiect de memorandum 

inițiat, n-a fost finalizat. 

4 Acordurilor de 

Colaborare/parteneriat  

1 Ordin privind procedura de 

conlucrare cu Serviciul Vamal 

4 Acordurilor de 

colaborare  

1 Ordin de conlucrare cu 

Serviciul Vamal 

2. Numărul activităților desfășurate în 

comun, schimb de experiență, preluarea 

celor mai bune practici în domeniul 

protecției consumatorilor 

13 activități desfășurate în 

comun  

1 activități desfășurate în 

comun (reuniune) 

2 activități desfășurate în 

comun  

16 activități desfășurate în 

comun 
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13.   
 

 

 

 

 

 

Consolidarea capacităților 

instituționale ale Agenției, 

inclusiv în vederea realizării 

atribuțiilor noi delegate 

 

 

 

 

 

 

1. Numărul activităților de informare, 

instruire a funcționarilor Agenției și a 

altor reprezentanți ai intereselor 

consumatorilor (AOPC); 

57 activități de 

informare, instruire  

47 activități de 

informare, instruire  

 

19 activităților de 

informare, instruire  

 

123 activităților de 

informare, instruire 

2. Numărul Procedurilor elaborate, bazate 

pe riscuri și aplicate în control;  

14  liste de verificare 

elaborate, bazate pe riscuri 

și aplicate în control 

1  lista de verificare 

elaborată, bazată pe riscuri și 

aplicată în control 

Un proiect de procedură în 

proces de elaborare 

(eșantionare); 

1 Un proiect de procedură 

în proces de elaborare 

(eșantionare);15  liste de 

verificare elaborate/aplicate  

3. Numărul activităților de instruire a 

personalului Agenției, pe baza unui 

Sistem intern de instruire; 

57 instruiri 47 instruiri  19 instruiri 123 instruiri  

4. Sistem intern de instruire aprobat de 

Agenție și aplicat. 

Planul de instruire 2019, 

este aprobat și aplicat, plasat 

pe pagina web 

Planul de instruire 2020, este 

aprobat și aplicat, plasat pe 

pagina web 

Planul de instruire 2021, este 

aprobat și aplicat, plasat pe 

pagina web 

Planurile de instruire 

aprobate și aplicate  

14.  Optimizarea procesului de 

evidență a corespondenței și 

de control asupra executării 

documentelor 

1.Program de evidență și control funcțional; E- Management,  INSPECT E- Management, INSPECT E- Management, INSPECT E- Management, INSPECT 

2. Program de schimb de informații intern 

funcțional 

Poșta electronică 

agenția@apcsp.gov.md,  

Programul de schimb de 

informații intern („Public”), 

este funcțional. 

Poșta electronică 

agenția@apcsp.gov.md,  

Programul de schimb de 

informații intern („Public”), 

este funcțional. 

Poșta electronică 

agenția@apcsp.gov.md,  

Programul de schimb de 

informații intern („Public”), 

este funcțional. 

Poșta electronică 

agenția@apcsp.gov.md,  

Programul de schimb de 

informații intern 

(„Public”), este funcțional. 

15.  Planificarea eficientă anuală 

a activităților de 

supraveghere a pieței și 

protecție a consumatorilor 

1.Numărul Planurilor de activități 

elaborate; 

4 planuri de activitate 

elaborate 

4  planuri de activități 

elaborate, 

4 planuri de activități 

elaborate 

12 planuri anuale de 

activitate elaborate 

2. Numărul Rapoartelor de evaluare; 11 rapoarte de evaluare; 12 rapoarte de evaluare;  7 rapoarte de evaluare;  30 rapoarte de evaluare; 

3. Programe sectoriale și rapoarte anuale 

aprobate și plasate pe pagina web a 

Agenției. 

Programul sectorial și 

raportul anual sunt plasate 

pe pagina web a Agenției  

Programul sectorial și 

raportul anual sunt plasate pe 

pagina web a Agenției 

Programul sectorial și 

raportul anual sunt plasate pe 

pagina web a Agenției 

3 Programe sectorial și 3 

rapoarte anual sunt plasate 

pe pagina web a Agenției 

16.  Îmbunătățirea proceselor  IT 

în toate domeniile de 

competență ale Agenției 

1.Sistem IT funcțional;  E- Management, INSPECT E- Management, INSPECT E- Management,  INSPECT E- Management, INSPECT 

Pagina web a Agenției ajustată la 

cerințele legale  

Pagina web a Agenției 

ajustată la cerințele legale și 

completa cu informații. 

Pagina web a Agenției 

ajustată la cerințele legale și 

completa cu informații. 

Pagina web a Agenției 

ajustată la cerințele legale și 

completa cu informații. 

Pagina web a Agenției 

ajustată la cerințele legale 

și completa cu informații. 
17.  Implementarea sistemului de 

management financiar și 

control intern al Agenției. 

 

1.Număr de instruiri a personalului în 

vederea implementării sistemului de 

management financiar 

1 instruire  1 instruiri 1 instruire 1 instruiri 

2. Număr de procese și proceduri în 

cadrul entității; 

20 procese descrise 

1 procedură de autoevaluare 

a sistemului de control 

intern managerial inițiată 

20 procese descrise 20 procese descrise 20 procese descrise în 

Regulamentele interne de 

activitate a subdiviziunilor 

APCSP. 1 procedură inițiată  

3. Rapoarte de evaluare a Serviciul audit 

intern. 

Rapoarte de evaluare nu 

sunt elaborate din motivul 

lipsei personalului angajat în 

Serviciul audit intern, 

funcție vacantă. 

Rapoarte de evaluare nu sunt 

elaborate din motivul lipsei 

personalului angajat în 

Serviciul audit intern, funcție 

vacantă. 

Rapoarte de evaluare nu sunt 

elaborate din motivul lipsei 

personalului angajat în 

Serviciul audit intern, funcție 

vacantă. 

Rapoarte de evaluare nu 

sunt elaborate din motivul 

lipsei personalului angajat 

în Serviciul audit intern, 

funcție vacantă. 
Program 58: Dezvoltarea sectorului energetic 

Subprogram 5804: Eficienta energetica si surse regenerabile 

mailto:agenția@apcsp.gov.md
mailto:agenția@apcsp.gov.md
mailto:agenția@apcsp.gov.md
mailto:agenția@apcsp.gov.md
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18.  Diminuarea riscurilor pentru 

viața, sănătatea și 

proprietatea consumatorilor 

care provin din utilizarea 

produselor cu impact 

energetic, efectuând 

controale de stat și asigurând 

un grad mai înalt de 

soluționare a petițiilor și 

sesizărilor 

1.Numărul de controale privind 

conformitatea produselor cu impact 

energetic efectuate, din planificate; 

39 controale efectuate  127 controale efectuate 151 controale efectuate 317 controale efectuate 

2. Numărul de produse cu 

impact energetic, combustibil solid 

verificate, din care cu neconformități, 

%; 

3691 produse cu impact 

energetic, din care  1024 

produse  neconforme, 

ponderea produselor 

neconforme depistate 

constituie 27,7% 

7863 produse cu impact 

energetic, din care cu 

neconformități 3135 

produse, ponderea 

produselor neconforme 

depistate constituie 40%; 

14172 produse cu impact 

energetic, din care cu 

neconformități 9637 

produse, ponderea 

produselor neconforme 

depistate constituie 68%; 

25726 produse cu impact 

energetic, din care cu 

neconformități 13796 

produse, ponderea 

produselor neconforme 

depistate constituie 53,6%; 

3. Numărul de reclamații/sesizări cu 

privire la produsele cu impact energetic, 

examinate, din înregistrate; 

171 reclamații 253 reclamații 214 reclamații 638 reclamații 

4. Numărul de produse vizate de cadrul 

juridic cu privire la etichetarea energetică, 

verificate, din care neconforme ; 

171 produse verificate, 

neconformități cu privire la 

etichetare, nu au fost 

depistate 

4115 produse verificate, 

neconformități cu privire la 

etichetare, nu au fost 

depistate 

11431 produse verificate, din 

care 49 produse neconforme 

(lipsa etichetei cu privire la 

eficiența energetică) 

15717 produs verificate, 

din care 49  neconforme 

(lipsa etichetei cu privire 

la eficiența energetică). 

5. Numărul probelor de produse cu 

impact energetic, biocombustibil, 

prelevate/testate; 

30 probe prelevate și  

examinate/testate la locul 

controlului 

1 probă efectuată la  

ghirlandele decorative , care 

s-au depistat a fi neconforme 

(lungimea cablului nu 

corespundea cerințelor DN). 

6 probe de produse cu 

impact energetic 

(fierbătoare) 

prelevate/testate  în  

laborator. 

37 probe de produse cu 

impact energetic 

prelevate/testate 

6. Numărul activităților de informare 

desfășurate, apariții media; 

3 campanii de informare 

2 mese rotunde 

24 vizite de consultanță 

3 evenimente organizate 

27 apariții media  

1 campanie de informare 

35 vizite de consultanță 

3 sesiuni online 

38 apariții media  

1 campanie de informare  

111 vizite de informare  

11 apariții media 

10 comunicate de presă  

 

5 campanii, 2 mese rotunde  

170 vizite de informare,  

3 evenimente,10 comunicate  

3 sesiuni online,76 apariții 

media. 

7. Numărul materialelor informaționale 

tematice, elaborate, difuzate (pliante, 

ghiduri, spoturi, videoclipuri, panouri); 

7225 exemplare de materiale 

informaționale difuzate, 

referitor la produsele cu 

impact energetic  

20 instrumente de informare 

privind produsele cu impact 

energetic (spoturi, postere, 

banere), 3 pliante tematice. 

1930 exemplare de materiale 

informaționale difuzate,  

16 panouri informative 

 

9194 exemplare materiale 

informaționale difuzate 

 

8. Ghidul cu privire la utilizarea 

produselor de joasă tensiune elaborat, 

difuzat 

Nu a fost elaborat,  din cauza 

insuficienței de personal 

calificat în domeniul 

respectiv 

Nu a fost elaborat,  din cauza 

insuficienței de personal 

calificat în domeniul 

respectiv 

Nu a fost elaborat,  din cauza 

insuficienței de personal 

calificat în domeniul 

respectiv 

Nu a fost elaborat,  din 

cauza insuficienței de 

personal calificat în 

domeniul respectiv 
 

 


