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ÎNTRODUCERE

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (Agenția) este autoritate
administrativă subordonată Ministerului Economiei și Infrastructurii, responsabilă de
implementarea politicii statului în domeniile de activitate ce îi sînt încredinţate, realizează strategia
în domeniul protecției consumatorilor, acționează pentru prevenirea și combaterea practicilor care
dăunează vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor.
Agenția realizează funcţiile stabilite în Regulamentul de activitate aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.1089/2017 într-o serie de domenii specifice, în special vizând continuarea și
consolidarea procesului de informare, educare și consiliere a consumatorilor și comercianților, de
protecție a drepturilor și intereselor economice ale consumatorilor prin examinarea petițiilor,
inclusiv controlul de stat în următoarele domenii:
1. Supravegherea pieţei privind produsele nealimentare şi conformitatea serviciilor
(inclusiv turistice);
2. Protecţia consumatorilor;
3. Metrologie;
4. Supravegherea și controlul de stat al activităților în domeniul jocurilor de noroc;
5. Siguranța ocupațională;
6. Respectarea condiţiilor de licenţiere conform domeniului de competenţă.
Prezentul Raport, reflectează rezultatele activității Agenției conform Planului de acțiuni pentru
anul 2019, care derivă din Programul de Dezvoltare Strategică al Agenției pentru Protecția
Consumatorilor și Supravegherea Pieței pentru perioada 2019-2021, corelat cu Cadrul Bugetar pe
Termen Mediu pentru anii 2019-2021, Strategiile sectoriale de cheltuieli în domeniul protecției
consumatorilor (50.08) și domeniul energetic (58.04).
Pentru anul 2019 Agenția a planificat acțiuni concrete, în scopul atingerii obiectivelor trasate în
PDS instituțional.
Pentru asigurarea protecției consumatorilor, Agenţia a intensificat acțiunile prioritare de
informare, educare și dezvoltare a capacității decizionale a acestui grup țintă de importanță majoră.
Un șir de acțiuni de informare au fost direcționate spre dezvoltarea cunoștințelor agenților
economici, sprijinirea şi încurajarea acestora în vederea conformării cu obligaţiile ce le revin prin
lege, în relații cu consumatorii, alt grup țintă de importanță majoră în dezvoltarea economică a țării.
Astfel, pe întreg parcursul anului au fost organizate multiple activități de informare și
sensibilizare, inclusiv prin intermediul instituțiilor media, a comunicatelor plasate pe pagina web
instituțională, în colaborare cu Autoritățile publice locale (la nivel de Consilii raionale și Primării).
Una din sarcinile prioritare ale Agenției este examinarea reclamațiilor consumatorilor, protecția
intereselor legale și asigurarea despăgubirii acestora în câmp legal, de către vânzătorii de produse
sau servicii neconforme.
I. COMPONENŢA, BUGETUL, STATUL DE PERSONAL AL AGENŢIEI
Conform Regulamentului de activitate, Agenția are stabilită următoarea structură, cu un efectiv
– limită de 67 persoane, fără subdiviziuni teritoriale:
Director, Director adjunct și 65 angajați care fac parte din 7 subdiviziuni structurale ale
Agenției, dintre care 3 subdiviziuni cu funcții de control. La situația din 31.12.2019 în cadrul
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Agenției activau 44 angajați, inclusiv 28 cu funcții de inspectori, 11 cu funcții de conducere, 4 cu
funcții de specialiști și personal tehnic 1 persoană.
Consiliul de soluționare a disputelor
Direcția relații cu consumatorii și mediul de afaceri
Direcția asigurarea intereselor consumatorilor și siguranța ocupațională
Direcția control metrologic
Direcția control produse industriale și servicii
Direcția evaluarea riscurilor și planificarea controalelor
Direcția management instituțional
Serviciul juridic și resurse umane
Serviciul financiar-administrativ
Serviciul tehnologia informației și comunicații
Serviciul cooperare internațională și comunicare cu mass-media
Serviciul managementul documentelor
Serviciul audit intern.
Sub aspect bugetar, Agenția își desfășoară activitatea în limitele a două subprograme stabilite:
Subprogramul 50.08 ”Protecția drepturilor consumatorilor” și Subprogramul 58.04 „Eficiență
energetică și surse regenerabile”.
Bugetul Agenției, pentru anul 2019 a fost aprobat în volum de 16765,8 mii lei, precizat –
12287,0 mii lei, cumulat din următoarele tipuri de cheltuieli din cadrul ambelor programe bugetare:
Tabelul 1: Repartizarea resurselor bugetare precizate pentru anul 2019, pe destinație de cheltuieli
Co
d
21
22
27
31
33

Tipul cheltuielilor
Cheltuieli de
personal
Cheltuieli de
întreținere
Prestații sociale
Active
nefinanciare
Materiale
circulante
TOTAL

50.08
Valoarea, Ponderea
mii lei
în total,
%

58.04
Valoarea,
mii lei

6648,4

55,5

0,0

0,0

6648,4

54,1

3567,6

29,8

210,0

70,0

3777,6

30,8

160,0

1,4

0,0

0,0

160,0

1,3

1056,0

8,8

0,0

0,0

1056,0

8,6

555,0

4,6

90,0

30,0

645,0

5,3

11987,0

100

300,0

100,0

12287,0

100

Ponderea
în total,
%

Total APCSP
Valoarea, Ponderea
mii lei
în total, %

Concluzie: Din totalul de cheltuieli aprobate pentru anul 2019, cea mai mare pondere revine remunerării
muncii personalului Agenției, circa 54,1% din totalul de cheltuieli. Succesiv, 30,8% din cheltuielile totale
estimate s-au alocat pentru întreținerea instituției, 8,6% pentru aprovizionarea cu active nefinanciare, 5,3%
pentru aprovizionarea cu materiale circulante si pentru prestațiile sociale aferente personalului 1,3%.
La situația din 31.12.2019, bugetul Agenției a fost executat în proporție de 83,6%, valoarea resurselor
utilizate fiind de 9778.3 mii lei.
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Tabelul 2: Ponderea executării resurselor bugetare, la situația din 31.12.2019 pe destinație de cheltuieli
Cod Tipul
cheltuielilor

58.08
Valoarea,
mii lei
6301,4

Ponderea,
%
64,8

58.04
Valoarea,
mii lei
0,0

Ponderea,
%
0,0

Total APC
Valoarea, Ponderea,
mii lei
%
6301,4
64,5

Cheltuieli de
personal
Cheltuieli de
2397,2
24,7
0,0
0,0
2397,2
24,5
22
întreținere
Prestații sociale 150,4
1,6
0,0
0,0
150,4
1,5
27
Active
391,2
4,0
0,0
0,0
391,2
4,0
31
nefinanciare
Materiale
478,3
5,0
59,7
100,0
538,0
5,5
33
circulante
TOTAL
9718,5
x
59,7
x
9778,3
x
Concluzie: Cel mai înalt nivel de executare al cheltuielilor planificate se înregistrează la
remunerarea muncii angajaților în proporție de 64,5 %, după care urmează executarea în mărime de
24,5% la capitolul ,,cheltuieli de întreținere”, alocațiile planificate pentru aprovizionarea cu
materiale circulante s-au executat în proporție de 5,5%, pentru active nefinanciare s-a atins un
plafon de executare echivalent cu 4,0%, iar prestațiile sociale executate în proporție de 1,5%.
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Tabelul 1: Nivelul de executare a resurselor bugetare, la situația din 31.12.2019,
pe destinație de cheltuieli
Cod
21
22
27
31
33

Cod
22
33

Tipul cheltuielilor
Cheltuieli de personal
Cheltuieli de întreținere
Prestații sociale
Active nefinanciare
Materiale circulante
TOTAL

Tipul cheltuielilor
Cheltuieli de întreținere
Materiale circulante
TOTAL

Program 50.08 ”Protecția drepturilor consumatorilor”
Precizat
Executat
% de executare
6648,4
6301,4
94,8
3567,6
2397,2
67,20
160,0
150,4
94,0
1056,0
391,2
37,05
555,0
478,3
86,18
11987,0
9718,5
x

Program 58.04 „Eficiență energetică și surse
regenerabile”
Precizat
Executat
% de executare
210,0
0,0
0
90,0
59,7
66,37
300,0
59,7
x

În acest context, menționăm faptul că, la solicitarea Ministerului Finanțelor nr. 06/1-17-31 din
28.06.2019, în urma analizei executării scontate a bugetului instituției pînă la finele anului 2019 pe
subrogramul (50.08) Protecția drepturilor consumatorilor și subrogramul (58.04) Eficiență
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energetică și resurse regenerabile, Agenția a identificat posibilitatea de diminuare a cheltuielilor
aprobate pentru anul 2019 după cum urmează:
Denumirea

1
Remunerarea
muncii

Propuneri Explicații/argumente
(+;-)

P1P2
4
8
5008 1 067,30

10
În condițiile implementării Legii nr. 270/2018 privind sistemul
unitar de salarizare în sectorul bugetar, au fost majorate salariile
angajaților Agenției, însă fondul de retribuire a muncii a fost
calculat conform prevederilor inițiale, deja abrogate (legea nr.
355/2005 și nr. 48/2012)
În condițiile implementării Legii nr. 270/2018 privind sistemul
unitar de salarizare în sectorul bugetar, au fost majorate salariile
angajaților Agenției, însă fondul de retribuire a muncii a fost
calculat conform prevederilor inițiale, deja abrogate (legea nr.
355/2005 și nr. 48/2012)

Contribuții de
asigurări
sociale de stat
obligatorii

5008 322,32

Prime de
asigurări
obligatorie de
asistență
medicală
achitate de
angajatori.
Servicii de
locatiune

5008 47,80

În condițiile implementării Legii nr. 270/2018 privind sistemul
unitar de salarizare în sectorul bugetar, au fost majorate salariile
angajaților Agenției, însă fondul de retribuire a muncii a fost
calculat conform prevederilor inițiale, deja abrogate (legea nr.
355/2005 și nr. 48/2012)

5008 -2 691,70

În condițiile neidentificării sediului care să corespundă
necesităților instituționale ale Agenției, propunem diminuarea
alocațiilor aprobate pentru anul curent.
Până la ora actuală, softul pentru crearea bazei de date a
agenților economici pasibili controlului cu racordarea la
registrele altor autorități (ASP,BNS,SFS,Serviciului Vamal) și
RSC nu a fost creat, întrucât Agenția încă se află în discuții cu
instituțiile vizate. Respectiv s-a decis diminuarea alocațiilor
aprobate în acest sens, în condițiile în care, în anul curent,
putem asigura exercitarea atribuțiile funcționale ale Agenției în
afara acestuia.
Diminuarea alocațiilor aprobate pentru efectuarea testărilor de
produse prin plasarea probelor de arbitraj în laboratoare
acreditate, inclusiv peste hotarele țării, se datorează inițierii
controalelor de stat în anul curent începând cu trimestrul 2,
respectiv estimăm un cost al acestora echivalent cu 600,0 mii lei
pentru anul 2019.
Admitem diminuarea alocațiilor aferente procurării mașinilor și
utilajelor pentru anul 2019 în legătură cu faptul că efectivul
tehnicii de birou este la moment suficient pentru angajații de
facto ai Agenției (nivelul de angajare este de 58%), respectiv
putem amâna dotarea instituției pentru anul următor. De
asemenea, renunțăm temporar la procurarea utilajelor speciale
pentru efectuarea verificărilor în cadrul controalelor tematice și
analiza individuală a probelor prelevate.

Servicii
5008 -400,00
informationale

Servicii
neatribuite
altor aliniate

5008 -400,00

Procurarea
masinilor si
utilajelor

5008 -600,00
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Procurarea
uneltelor si
sculelor,
inventarului
de gospodărie
Total

5008 -400,00

Servicii
neatribuite
altor aliniate

5804 -200,00

Procurarea
masinilor si
utilajelor

5804 -450,00

Total

Procurarea mobilierului pentru îmbunătățirea condițiilor de
muncă, conform normelor stabilite, nu a fost posibilă pînă la ora
actuală din cauza neidentificării unui nou sediu.

-3 046,28
Diminuarea alocațiilor aprobate pentru efectuarea testărilor
pentru 20 de mostre de produse cu impact energetic și 20 de
mostre de biocombustibil solid, se datorează inițierii
controalelor de stat în anul curent începând cu trimestrul 2,
respectiv estimăm un cost al acestora echivalent cu 30,0 mii lei
pentru anul 2019. De asemenea, renunțăm temporar la ațiuni de
informare prin elaborarea și difuzarea a două spoturi video
privind eficiența energetică și biocombustibilul.
Diminuarea alocațiilor o propunem din contul achiziționării
echipament-testelor si consumabilelor pentru acestea, a
echipamentului complex pentru prezentări în cadrul
evenimentelor/campaniilor tematice întrucât Agenția nu dispune
de careva dotări în acest sens.

-650,00

Astfel, bugetul pentru anul 2019 aprobat a fost de 16765,8 mii lei, precizat a fost de 12287,0 mii lei și
executarea a fost în sumă de 9778,3 mii lei.

II. CADRUL DE POLITICI PUBLICE, CADRUL LEGISLATIV / NORMATIV
Cadrul legislativ/normativ de bază, în domeniile de competență atribuite, constituie:
 Strategia privind protecția consumatorilor 2013 – 2020;
 Strategia Națională de dezvoltare „Moldova 2020”;
 Strategia de dezvoltare a comerţului interior 2015 - 2020;
 Strategia de dezvoltare energetică a Republicii Moldova 2013 – 2030;
 Strategia în domeniul proprietății intelectuale 2020;
 Strategia de dezvoltare a sectorului ÎMM 2012 - 2020;
 Strategia sectorială de cheltuieli în domeniile de competență 2018 - 2021;
 Cadrul bugetar pe termen mediu CBTM 2019-2021;
 Legea privind protecţia consumatorilor;
 Legea privind supravegherea pieței;
 Legea metrologiei;
 Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008;
 Legea privind activitatea de reglementare tehnică;
• Legea cu privire la comerţul interior;
• Legea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;
• Legea privind securitatea generală a produselor;
• Legea privind etichetarea produselor cu impact energetic;
• Legea privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii;
• Legea privind contractele de credit pentru consumatori;
• Legea despre încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare de consum;
• Legea privind comerţul electronic;
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• Legea nr. 44 din 27.03.2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic;
• Legea privind piaţa produselor petroliere*;
• Hotărîrea Guvernului cu privire la comercializarea cu ridicata a produselor petroliere;
 Hotărârea Guvernului comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere;
 Hotărârea Guvernului, stabilirea cerințelor privind sticlele utilizate ca recipiente de măsură;
 Hotărârea Guvernului stabilirea normelor privind cantitățile nominale a produselor preambalate;
 Hotărârea Guvernului privind punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare;
 Hotărârea Guvernului Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor;
 Legea nr. 461/2001 privind piața produselor petroliere;
 HG nr. 267 din 08.04.2014 Reglementarea tehnică privind aparatele de cîntărit neautomate.
 Legea nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre;
 Programul Naţional pentru Eficienţă Energetică 2011-2020;
 Hotărârea Guvernului despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor;
 Hotărîrea Guvernului nr.1212/04.11.2016 cu privire la aprobarea Metodologiei privind
evaluarea riscurilor în cazul produselor nealimentare;
 Hotărîrea Guvernului nr.1054/15.09.2016 privind gradele de risc pentru produsele nealimentare;
 Hotărîrea Guvernului nr.1076/23.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind
procedurile de conlucrare între autorităţile de supraveghere a pieţei şi Serviciul Vamal;
 Hotărîrea Guvernului nr.1116/07.10.2016 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a
Sistemului de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase;
 Hotărîrea Guvernului nr.1246/15.11.2016 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind
imitaţiile de produse alimentare care prezintă risc de a pune în pericol sănătatea sau siguranţa
consumatorilor;
 Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 29.10.2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind
siguranţa jucăriilor;
 Hotărîrea Guvernului nr.745 din 26.10.2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Punerea
la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite
limite de tensiune”;
 Hotărîrea Guvernului nr.37/01.02.2016 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind
punerea la dispoziţie pe piaţă a brichetelor, care prezintă caracteristici de siguranţă pentru
copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie;
 Ordinul MEI nr.33/02.03.2016 - Lista standardelor conexe la RT privind introducerea pe piaţă
a brichetelor fantezie;
 Hotărîrea Guvernului nr. 644/2010 referitoare la produsele cu denumiri de origine și indicații
geografice și la specialitățile tradiționale garantate și a autorităților competente responsabile
de controalele oficiale privind conformitatea acestor produse;
 Hotărîrea Guvernului privind modul de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor.
Pentru îndeplinirea misiunii de a asigura implementarea politicii şi strategiilor în domeniile de
competență și a evolua pe toate segmentele atribuite, Agenția a trasat în Programul său de
Dezvoltare Strategică (PDS) 2019-2021 obiective orientate către toate domeniile de
competență, din care derivă Planul anual de activitate:
Obiectivele trasate de Agenție pentru anul 2019:
1. Dezvoltarea cunoștințelor agenților economici, în vederea respectării legislației în vigoare
cu privire la produse și prestarea serviciilor;
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2. Asigurarea funcționării diferitor sisteme și instrumente de informare și protecție a
consumatorilor naționale și internaționale, prin care Agenția este desemnată responsabilă;
3. Fortificarea capacităților profesionale a personalului Agenției în prevenirea și restricționarea
punerii la dispoziție pe piață a produselor nealimentare, neconforme cu cerințele esențiale
stabilite în reglementări tehnice aplicabile;
4. Asigurarea respectării prevederilor legale în domeniul metrologiei;
5. Promovarea controlului și instruirea personalului întreprinderilor în vederea respectării
legislației cu privire la siguranța ocupațională;
6. Consolidarea capacităților Agenției în vederea asigurării respectării drepturilor de
proprietate intelectuală (DPI);
7. Diminuarea riscului de apariție a produselor și serviciilor periculoase pe piață;
8. Promovarea, controlul și supravegherea respectării legislației precontractuale, contractuale și
post-contractuale;
9. Informarea și educarea consumatorilor cu privire la produse și servicii, la drepturi și
obligații și la măsuri reparatorii;
10. Consolidarea capacităților instituționale privind revendicarea drepturilor consumatorilor și
recuperarea prejudiciilor în sistemul judiciar și extrajudiciar;
11. Ridicarea nivelului de încredere în sistemul instituțional existent prin promovarea soluțiilor
pe care le oferă acesta, dezvoltarea capacităților decizionale ale consumatorilor;
12. Cooperarea internațională în domeniul protecției consumatorilor;
13. Consolidarea capacităților instituționale ale Agenției, inclusiv în vederea realizării
atribuțiilor delegate;
14. Optimizarea procesului de evidență a corespondenței și de control asupra executării
documentelor;
15. Planificarea eficientă anuală a activităților de supraveghere a pieței și protecție a
consumatorilor;
16. Îmbunătățirea proceselor IT în toate domeniile de competență ale Agenției;
17. Implementarea sistemului de management financiar și control intern al Agenției;
18. Diminuarea riscurilor pentru viața, sănătatea și securitatea 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.
Prioritățile Agenţiei pentru a. 2019, conform Programul de dezvoltare instituțională, care
derivă din politicile și strategiile în domeniile de competență, sunt următoarele:
Informarea și educarea consumatorilor cu privire la produse și servicii, la drepturi și
obligații și la măsuri reparatorii;


Dezvoltarea cunoștințelor agenților economici, în vederea respectării legislației în vigoare
cu privire la produse și prestarea serviciilor;


Consolidarea capacităților instituționale privind revendicarea drepturilor consumatorilor și
recuperarea prejudiciilor în sistemul judiciar și extrajudiciar;


Ridicarea nivelului de încredere în sistemul instituțional existent prin dezvoltarea
capacităților decizionale ale consumatorilor;


Fortificarea capacităților profesionale a personalului Agenției în prevenirea și
restricționarea punerii la dispoziție pe piață a produselor nealimentare/serviciilor neconforme.
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III. ACTIVITĂŢILE DE SUPRAVEGHERE A PIEŢEI
Supravegherea pieței în ceea ce privește conformitatea produselor și prestării serviciilor din
domeniile reglementate, a fost desfășurată prin activități de control în domeniile de competență.
Pentru anul 2019, Agenția a planificat să efectuieze 256 contoale de stat la operatori
economici a căror activitate prezintă un grad înalt de risc, calculat în baza criteriilor de risc,
conform Metodologiilor sectoriale de evaluare a riscurilor, aprobate de Guvern.
Pe parcursul trimestrului I controale de stat nu au putut fi efectuate, din cauza
neconcordanţei prevederilor din actele legislative referitor la controlul de stat si, întru evitarea
unor eventuale riscuri de abuz în procesul de control, cât și din cauza nefuncționării Registrului
de Stat al Controalelor, aflat în proces de reinginerie o perioadă îndelungată.
După sesizările Agenției și consultările cu autoritățile de competență, începând cu trimestrul
II, Agenția a inițiat procesul de control și a efectuat 211 controale de stat, inclusiv:
- 162 (77%) controale planificate;
- 49 (23%) controale inopinate (în baza petițiilor/sesizărilor/notificării accidentelor de muncă).
Din totalul de controale efectuate, prin 155 (73,5%) controale au fost depistate un șir de
încălcări ale prevederilor actelor legislative și normative în vigoare.
Astfel:
 În domeniul supraveghereii pieţei privind produsele nealimentare şi serviciilor, au fost
efectuate 84 controale, din care 68 (81%) controale planificate și 16 (19,0%) inopinate.
Neconformități au fost depistate în 51 (61,0%) controale, inclusiv (după tipul controlului):
- în 38 (56%) controale planificate, din 68 efectuate;
- în 13 (81,2%) controale inopinate, din 16 efectuate.
În 16 cazuri n-a fost posibil de efectuat controalele planificate, din motiv că agenții
economici nu mai activau la adresele indicate.
Controalele au fost efectuate în magazine și depozite, puncte comerciale în piață, unde erau
puse la dispoziție pe piață produse nealimentare în asortiment: jucării, biciclete și mărfuri
pentru copii, articole de igienă, mărfuri pentru sport, articole din PVC, filtre de apă, soluții
pentru menaj, ghirlande pentru brad, produse cosmetice și de menaj, aparate electrice de uz
casnic, mobilă și accesorii, încălțăminte și îmbrăcăminte, biocombustibil solid din reziduuri
vegetale (la producere și în comerț), veselă din metal, magazine de comerț on-line, magazin de
produse electrice second-hand, secții de reparație a tehnicii.
În cadrul controalelor au fost verificate:
 produse nealimentare de larg consum, inclusiv cu impact energetic, jucării și alte produse
pentru copii, în număr total de 4236 unități, în sumă totală de peste 2 milioane de lei, din
care, 1901 (45,0%) unități în sumă de peste 1 milion de lei, erau cu neconformități.
 prestarea serviciilor (reparație a tehnicii de uz casnic, tehnicii de calcul), din care în unele
cazuri s-au stabilit neconformități.
Neconformitățile depistate (descrise în funcție de frecvența cazurilor):
- marcarea necorespunzătoare (incompletă), lipsa informației în limba de stat către produs - 17
cazuri (controale);
- lipsa instrucțiunilor de utilizare a produselor - 13 cazuri (controale);
- lipsa certificatului (declarației) de conformitate - 7 cazuri (controale);
produse cu termenul de valabilitate expirat , în 13 loturi, 31 unități (vopsele, lacuri,
cosmetice, de menaj) - 4 cazuri (controale);
- nerespectarea prevederilor DN - 4cazuri (controale);
- nesoluționarea reclamației în termenul stabilit de legislație - 3 cazuri (controale);
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- necorespunderea conditiilor de pastrare prevederilor DN - 2 cazuri (controale)
- necorespunderea prețului afișat cu cel achitat - 1 caz (control);
 În domeniul metrologiei, au fost efectuate 50 controale, din care 39 (78%) controale
planificate și 11 (22%) inopinate.
Neconformități au fost depistate în 41 (82,0%) controale, inclusiv (după tipul controlului):
- în 30 (77%) controale planificate, din 39 efectuate;
- în 11 (100%) controale inopinate, din 11 efectuate.
În 9 cazuri n-a fost posibil de efectuat controalele planificate, din motiv că agenții economici
nu mai activau la adresele indicate.
Controalele au fost efectuate în magazine și depozite, piețe comerciale, stații de deservire
tehnică/testare a automobilelor, stații PECO, alte obiecte care utilizează mijloace de măsurare.
În piețe au fost efectuate 4 controale metrologice, în care s-au depistat neconformități.
În cadrul controalelor efectuate au fost verificate:
 mijloace de măsurare (MM) utilizate în procese tehnologice și tranzacții comerciale, în
număr de 604 MM, din care 159 (26,3%) MM erau cu neconformități.
Neconformitățile depistate (descrise în funcție de frecvența cazurilor):
- MM făra buletin de verificare, neverificate metrologic, defectate, sau neetalonat - 9 cazuri
(controale);
- utilizarea sistemelor SMÎPP la stații PECO cu eroarea ce depășește limitele admisibile - 9 cazuri;
- produse industriale în magazinul stației PECO (soluții pentru îngrijirea automobilelor ) marcate
neconform, fără informația în limba de stat – 6 cazuri (controale);
- cu termenul de valabilitate expirat – 10 loturi, în cantitate de 29 unități - 5 cazuri (controale);
- utilizarea la măsurări în domeniu de interes public a mijlocului de măsurare neadecvat
(termometru de uz casnic) - 1 caz (control);
- utilizarea la stația de diagnosticare auto, a standului pentru verificarea sistemului de frănare
a vehiculelor rutiere tip MBT 4250 EUROSYS, nr. 426276-001, însoțit cu buletin de verificare
metrologică T0846575 cu indicarea incorectă a numărului de fabricație – 1 caz (control);
- lipsa cîntarului de control în unitățile comerciale - 1 caz (control).
 produse preambalate au fost verificate în număr de 34 loturi (34348 unități), din care s-au
prelevat 1339 eșantioane (probe) pentru verificare la fața locului la corespunderea masei neto,
iar către 533 (40%) probe din cele prelevate din 8 loturi, erau cu neconformități.
Neconformitățile depistate:
- masa neto necorespunzătoare celei declarate, care depășea eroarea maximă negativă tolerată;
- marcarea neconformă a produselor preambalate;
• produse petroliere puse la dispoziție pe piață, au fost verificate documental la 22 stații PECO,
încălcări fiind depistate la 3 stații, care comercializau carburanți fără certificat de conformitate.
În total, la stații PECO au fost efectuate 22 controale metrologice, 17 planificate și 5 inopinate.
Neconformități au fost depistate la 17 (77,3%) stații PECO, inclusiv:
- utilizarea rezervoarelor pentru produse petroliere și tija metrică neverificate metrologic și
încălcări ce țin de informarea consumatorului - 9 cazuri;
- eroarea distribuitorului de combustibil depășeșea limitele minime admisibile, ce duce la
înșelarea consumatorului - 8 cazuri;
- comercializarea benzinei marca Regular 95 în loc de Regular 92 și în lipsa certificatului de
conformitate, ce inducea în eroare consumatorii – 3 cazuri;
- buletine de verificare metrologică emise cu încălcări - 2 cazuri.
 În domeniul siguranței ocupaționale, au fost efectuate 63 controale de stat, din care 55
controale planificate și 8 inopinate, neconformități au fost depistate prin 52 (83,5%)
controale.
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Încălcările depistate, frecvent admise de către angajatori la întreprinderi:
lipsa unui serviciu intern de prevenire a accidentelor și protecție;
lipsa evaluării riscurilor profesionale;
lipsa informării angajaților despre riscurile profesionale;
lipsa instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă, pentru lucrări;
lipsa instrucțiunilor de acordare a primului ajutor, truselor medicale;
asigurarea insuficientă cu echipament individual de protecție;
lipsa unui plan de acțiuni în caz de pericol;
insuficiența examinării medicale/testării psihologice a lucrătorilor;
lipsa încăperii de prim ajutor;
încălcarea cerințelor de comunicare/cercetare/raportare a accidentelor;
lipsa instruirii lucrătorilor în privința echipamentelor cu propulsie;
expunerea lucrătorilor la un nivel de zgomot cu valori nalte și vibrații mecanice;
recipientele sub presiune nu sunt verificate periodic;
lipsa marcajului corespunzător al căilor de salvare.
Pentru încălcările depistate au fost încheiate 8 dosare contravenționale și aplicate 8 amenzi,
în baza art.55/3 din Codul Contravențional, în sumă de 110 mii lei, din care 3 amenzi achitate
în sumă de 22,5 mii lei, eliberate 52 prescripții de înlăturare a neconformităților.
Au fost cercetate 36 accidente în muncă, din care 6 cazuri mortale, 3 cazuri grave și 30
cazuri cu incapacitate temporară de muncă a angajaților.
Despre rezultatele examinării, inspectorii Agenției prezintă raport lunar către Inspectoratul
de Stat al Muncii. privind respectarea legislației cu privire la securitatea și sănătatea în muncă
la întreprinderile verificate, din domeniile de competență.
-

 În privința mărfurilor contrafăcute puse la dispoziție sau întroduse pe piață, pe parcursul
anului au parvenit 61 sesizări privind conformitatea produselor, respectarea drepturilor de
proprietate intelectuală (DPI).
Pentru examinarea sesizărilor au fost efectuate 11 controale de stat (inopinate),
neconformități au fost depistate prin 4 (36,4%) controale.
În privința persoanelor culpabile au fost aplicate măsuri juridice, inclusiv întocmite 61
dosare contravenționale în baza art. 97 al Codului Contravențional.
Cel mai frecvent sesizate corpuri delicte, cu privire la contrafacere au fost:
- Costume sportive,
- Încălțăminte sportivă,
- Parfumuri, mașini electrocasnice (ferestrăie).
Întru stoparea acestul flagel, a fost elaborată și tipărită în mai multe exemplare, plianta
tematică „Spune NU produselor contrafăcute”, care ulterior a fost difuzată în cadrul activităților
de informare și sensibilizare.
 În privința clauzelor abuzive în contractele încheiate cu consumatorii:
Pe parcursul anului 2019 au fost examinate 91 contracte încheiate cu consumatorii:
- de creditare nebancară,
- investiţii în construcţii,
- prestare a serviciilor de fabricare la comandă a produselor,
- reparaţie a bunurilor de consum.
În jumătate din contractele examinate s-au constatat clauze abuzive, pentru care au fost
întocmite 41 Acte de constatare a clauzelor abuzive.
În cadrul examinării contractelor, în toate 91 situaţii de caz, părțile contractante au primit
consultanță de specialitate, referitor la legislația care reglementează încheierea contractelor.
Pentru abordarea unui număr mai mare de persoane interesate și în scopul informării părților
implicate în contractarea creditelor nebancare, a fost desfășurată Campania Națională de
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Educare Financiară „Află totul despre bani”, în parteneriat cu Camera Americană de Comerț și
OCN Iute Credit SRL, care va dura 13 luni din data lansării.
În cadrul Campaniei, de către experți în materie, a fost organizat un trening cu privire la
consolidarea capacităților Agenției în domeniul de creditare nebancară, cu tematica „Credite de
consum. Aspecte generale. Tipuri de credite consum. Reglementari și studii de caz” , la care au
participat inspectorii responsabili de supravegherea acestui domeniu.
Măsurile juridice aplicate de Agenție pentru neconformităţile depistate
Emise 217 prescripții:
- prescripții de interzicere a loturilor neconforme – 56;
- prescripții de interzicere a utilizării mijloacelor de măsurare neconforme – 20;
- prescripții de înlăturare a neconformităților – 138;
- prescripție de interzicere a punerii la dispoziție pe piață a produselor neconforme- 1;
- prescripții de remediere gratuită a deficiențelor – 2.
Încheiate Dosare contravenționale de Agenție – 316, din care 5 încetate;
Încheiate Dosare contravenționale de alte autorități – 6, din care 5 încetate;
Examinate Dosare contravenționale - 322.
Dosare trimise în instanță - 181:
- pierdute - 42,
- câștigate - 60 ,
- pe rol - 79.
Amenzi aplicate de Agenție, pe parcursul anului 2019 – 312:
Cuantumul amenzilor aplicate de Agenție, constituie 1,56 milioane lei:
Persoanelor fizice – 368 250, 00 lei,
Persoanelor juridice fizice – 1.184000,00 lei
Cuantumul amenzilor încasată în bugetul de stat, pe parcursul anului 2019, la data de
31.12.2019, constituia 215925,00 lei.
Persoane fizice – 74775,00 lei,
Persoane juridice – 141150,00 lei.
Contestații cu privire la procesele-verbale de control nu au fost înregistrate.
Spre executare silită au fost expediate 109 decizii de amendă aplicate de Agenţie, din care:
3 decizii - aplicate în a. 2015, 3 decizii – aplicate în a.2016, 6 decizii – aplicate în a. 2017, 25
decizii – aplicate în a. 2018, 22 decizii – aplicate în a. 2019.
Conlucrarea cu organele abilitate.
Agenţia a realizat 27 acţiuni comune cu autorităţile publice, în domeniile de competență.
• Cu autoritățile publice responsabile de domeniul protecției consumatorilor:
 Agenţia Naţională Transport Auto;
 Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
 Agenţia Naţională Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei;
 Autoritatea Aeronautică Civilă;
 Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;
 Agenția Națională pentru Sănătatea Publică;
 Comisia Națională a Pieței Financiare;
 Agenția pentru Supravegherea Tehnică;
 Inspectoratul de Protecție a Mediului;
 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
 Serviciul Fiscal de Stat;
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Serviciul Vamal;
Banca Națională a Moldovei;
Cancelaria de Stat;
Ministerul Afacerilor Interne;
Inspectoratele de Poliţie Chișinău-Centru. Botanica, Strășeni, Ialoveni, Ungheni,
Râșcani, Ștefan Vodă, Briceni, Rezina, Criuleni, Dubăsari, Bălți.
IV.

ACŢIVITĂŢILE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI CONSUMATORILOR
Petiții și apeluti telefonice înregistrate pe parcursul anului 2019

Apeluri telefonice înregistrate
Subiectele apelurilor telefonice la Ghișeul Unic și oficii
Pe parcursul anului 2019, au fost înregistrate 6417 apeluri telefonice, sau cu 3136 apeluri mai
puțin față de anul 2018 (9553 apeluri).
 servicii prestate, neconforme – 1598;
1. servicii comunale (Termoelectrica, Apă-Canal,
Chișinău-Gaz, GazUnionFenosa, APL) – 335;

2. servicii reparații – 111;
3. telefonie și telecomunicații – 130;
4. alte servicii neconforme – 120;
5. credite pentru consumatori –
88;
6. nerespectarea clauzelor contractuale – 75;
7. reparații auto – 86;
8. transport auto de călători – 61;
9. servicii taxi – 50;
10. servicii reparații telefoane mobile – 58;
11. servicii turistice – 52;
12. lucrări de construcție – 34;
13. servicii frumusețe (salon, frizerie) – 40;
14. majorarea prețului la țigări – 26;
15. servicii medicale – 42:
16. servicii poștale și de curierat –28;
17. transport aerian – 64;
18. clauze abuzive în contract –50;
19. de asigurări – 20;
20. servicii agrement – 20;

21. servicii hoteliere – 4;
22. servicii bancare – 20;
23. Servicii curățătorie chimică – 14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

produse industriale neconforme – 2931;
telefoane mobile –617;
electrocasnice – 612;
încălțăminte –314;
îmbrăcăminte –175;
electronice – 241;
piese auto – 82;
accesorii (pt. telefon, notebook, ș.a) – 74;
diverse (bijuterie, plapumă,
ciorăperie, ochelari) – 108;
mobilă – 110;
produse farmaceutice – 85;
materiale de construcții – 96;
contor – 39;
uși/ ferestre – 61;
produse cosmetice – 38;
jucării - 45;
ceas – 32;
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17.
18.
19.
20.
21.

produse chimice – 28;
tehnică agricolă, automobil –25;
cărucior pentru copii – 9;
trotinetă, bicicletă electrică – 18;
benzină, motorină – 2.

 încălcarea regulilor de comerț – 1472;
1. alte încălcări – 301;
2. restituirea produsului – 210;
3. diferența de preț raft-casă – 153;
4. consultarea privind depunerea petițiilor –58;
5. înlocuirea produsului – 52;
6. refuz de a prezenta Registru de
Reclamații – 79;
7. restituirea contravalorii produsului – 48

8.

neeliberarea bonului fiscal sau
necorespunderea – 64;
înșelare la volum carburanți – 58;
rezilierea contractului – 60;
lipsa certificatului de
garanție/termenului de garanție – 28;
înșelarea la cântar – 51;
lipsa informației în limba de stat – 30;
protecția datelor cu caracter personal – 24;
comportament neadecvat – 27;
consultare pers. juridică – 17;
nesoluționarea reclamației – 17:
practici comerciale incorecte – 21;
lipsa indicatorului de preț –28;
publicitate eronată – 8;
încălcarea termenelor contractuale – 17.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.



produse alimentare/alimentație publică– 416.

Apeluri telefonice parvenite din teritoriu la Ghișeu Unic și oficii – pentru anul 2019
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Numărul total de apeluri

Localitatea
Chișinău
Bălți
Cahul
Orhei
Ungheni
Strășeni
Soroca
Edineț
Căușeni
Drochia
Telenești
Hîncești
Fălești
Ialoveni
Criuleni
Florești
Cimișlia
Anenii Noi
Comrat
Nisporeni
Rezina
Sîngerei
Călărași
Dondușeni
Ocnița
Șoldănești
Briceni
Leova
Ștefan-Vodă
Ciadîr Lunga
Dubasari
Rîșcani
Taraclia
Vulcănești
Basarabeasca
Glodeni
Cantemir
Transnistria
Italia
Leușeni
Olanda
Total

4855
418
186
98
75
64
69
48
46
39
37
37
30
31
69
27
25
23
21
20
29
28
18
15
15
15
14
14
13
13
11
11
10
8
8
7
7
4
2
1
1
6417
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Examinarea petițiilor:
Protecția intereselor economice ale consumatorilor este unul din obiectivele de bază ale
Agenției.
Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate 1493 petiții, sau cu 201 (13,0%) mai putin față
de perioada similară a anului precedent 2018 (1694 petiții).
Din 1493 petiții înregistrate în perioada de referință, 1069 petiții au fost examinate în
a.2019, 376 petiții readresate altor autorități conform competențelor, iar 48 petiții rămase în
examinare.
În total, pe parcursul anului 2019 au fost examinate 1140 petiții, din care 71 petiții rămase
în examinare din trimestrul IV – 2018.
De asemenea, din partea altor autorități de competență au parvenit 377 sesizări, din care au
fost examinate 305 sesizări, iar 72 sesizări au fost readresate conform competențelor.
În total, pe parcursul anului 2019 au fost examinate 365 sesizări, din care 60 sesizări rămase
în examinare din trimestrul IV - 2018.
Din oficiu au fost examinate - 1123 (98,5 %) petiții;
Prin control 17 (1,5%) petiții, din care 14 (82%) cu măsuri aplicate.
Pe cale amiabilă au fost soluționate 154 petiții (13,5%), sau cu 87 mai puțin față de a.
2018 (241 petiții).
Din numărul total de petiții soliționate, au putut fi confirmate 493 (43,2 %) petiții, în restul
cazurilor, la momentul examinării, careva probe confirmative nu au putut fi prezentate de
consumatori sau agenții economici.
La examinarea petițiilor au primit consultații 1493 (100%) consumatori.
Deasemernea, au fost înregistrate 154 cazuri de succes, cu 87 cazuri mai puțin față de 241
cazuri înregistrate anul precedent:
- 104 consumatori au beneficiat de restituirea contravalorii produselor/serviciilor
neconforme, achiziționate, în sumă de 1.886681,69 lei, față de 174 consumatori anul
precedent;
- 50 consumatori au primit produsul reparat sau înlocuit cu altul calitativ, față de 65
consumatori anul precedent.
Astfel, în rezultatul examinării petițiilor, pe parcursul anului 2019 au fost restituite
consumatorilor sume în valoare totală de 1, 886682 mln lei, mai mult, aproape dublu, față
de 1, 091699 mln lei în anul 2018.
Cazurile de succes cu înaltă rezonanță sunt publicate pe pagina web a Agenției (publicare 4
cazuri de succes de rezonanță).

16

Petițiile examinate au vizat următoarele subiecte principale:
Servicii prestate, cele mai frecvente petiții (din total – 802):
servicii turistice – 49;
- servicii comunale – 46;
- servicii reparații auto - 33;
- lucrări de reparație a locuințelor și construcții - 25;
- servicii microfinanțare - 22;
- servicii de reparație a telefoanelor - 19;
- servicii transport pasageri - 18;
- servicii transport aerian - 16;
- servicii de telefonie și comunicații - 14;
- servicii aprovizionare cu apa potabilă – 12;
- servicii de alimentare cu energia electrică - 9;
- servicii de reparație a electrocasnicelor – 9;
- servicii bancare - 8;
- comert on-line servicii de comerț - 8;
- servicii de reparație și restaurarea mobilei - 8;
- curățătorie chimic și spălătorii - 7;
- servicii de amanet (lombard) - 6;
- distracții și odihna - 6;
- servicii de aprovizionare cu gaze naturale - 5;
- servicii medicale (incl stomatologice)- 5;
- servicii de spălare a autovehicolelor - 5;
- servicii frizeriei – 3;
- servicii de parcare auto - 2;
- servicii de reparație a îcălțămintei – 2.
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Totodată, au parvenit și petiții referitor la serviciile de alimentație publică/produse
alimentare neconforme , care au fost readresate conform competențelor – 56, diverse
-11, siguranța ocupaționala -8, jocuri de noroc -1 reclamație.
Produse nealimentare, cele mai frecvente petiții (din total – 502):
-

Telefoane mobile - 91;
Aparate electrice de uz casnic - 84;
Computere și părți componente - 63;
Încălțăminte (femei, bărbați, copii) - 36;
Articole din lemn(inclusiv garnitura de mobilă) - 29;
Articole de îmbrăcăminte (femei, bărbați, copii) - 27;
Piese de schimb auto (inclusiv accesorii auto) - 15;
Articole PVC (inclusiv ferestre termopan, usi) - 15;
Jucării pentru copii, triciclete, trotinete, automobile cu pedale), landouri si
carucioare pentru papusi - 11;
Materiale de construcții -10;
Produse cosmetice - 7;
Cadă de baie - 5;
Anvelope pneumatice din cauciuc - 4;
Bijuterii, articole de giuvaergerie si alte - 4,
Combustibil (diesel, motorina) - 4;
Somiere, articole de pat si articole similare (saltele, paturi, plapumi, perne) - 3;
Ceas de mîna – 3.
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Reclamații referitor la MM – 32.
Încălcarea regulilor de comerț, cele mai frecvente petiții (din total – 81):
- Nesoluționarea reclamației, refuz de a prezenta Registrul de reclamații - 28;
- Înșelare la volum carburanți - 11;
- Practici comerciale incorecte (inclusiv loterie/bilet Peco) – 11;
- Neeliberarea bonului de casă - 6;
- Refuz de a vinde, de a presta serviciul - 5;
- Lipsa indicatorului de preț - 4;
- Diferența raft-casă - 3;
- Încălcarea regimului de lucru - 3;
- Bon de casă necorespunzător - 2;
- Lipsa informației în limba de stat - 2.

-

Topul celor 20 subiecte reclamate:
Telefoane mobile - 91;
Aparate electrice de uz casnic - 84;
Computere și părți componente - 63;
Servicii turistice - 46;
Servicii comunale - 46;
Servicii de reparații auto - 43;
Servicii de reparație tehnicii electrice și electronice - 43;
Servicii telefonie și comunicații - 42;
Mijloace de măsurare (MM) - 32;
Încălțăminte (femei, bărbați, copii) - 36;
Articole din lemn(inclusiv garnitura de mobilă) - 29;
Nesoluționarea reclamației, refuz de a prezenta Registrul de reclamați - 28;
Lucrări de reparație a locuințelor și construcții - 28;
Articole de îmbrăcăminte (femei, bărbați, copii) - 27;
Servicii de confecționare, reparație și restaurarea mobilei - 24;
Piese de schimb auto (inclusiv accesorii auto) - 5;
Înșelare la volum carburanți (pompă) - 11;
Practici comerciale incorecte (inclusiv bonus/bilet PECO) - 11;
Siguranța ocupațională - 8;
Neeliberarea bonului de casă – 6.
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Petițiile se examinează conform Procedurii privind modul de evidență și examinare a
petițiilor, aprobată de Agenție prin Ordinul nr. 40 din 23 noiembrie 2018.
 Acţiuni de informare dedicate Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor
(ZMDC):
Acțiunile de informare, consiliere şi educare a consumatorilor desfăşurate de Agenție
vizează şi continuarea unor activităţi deja cu tradiţie în autoritate: Organizarea la nivelul
țării a manifestărilor ocazionate de sărbătorirea zilei de „15 Martie - Ziua Mondială a
Drepturilor Consumatorilor”.
Evenimentul a fost lansat de Agenție, la data de 15 Martie 2019, prin conferința de
anvergură dedicată „Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor".
Pentru anul 2019, subiectul evenimentului, propus de Organizaţia Internaţională a
Uniunilor de Consumatori a fost „Produse Smart de Încredere (Trusted Smart Products)",
care a avut drept scop asigurarea cunoștințelor necesare consumatorilor la procurarea
produselor Smart sigure pentru utilizare, precum și dezvoltarea capacității lor decizionale,
drepturile pe care aceștia le au în calitate de consumatori.
La eveniment au participat reprezentanți ai ministerelor, autorităților de protecție a
consumatorilor, asociațiilor obștești, studenți și cadre didactice din cadrul instituțiilor
superioare de învățământ, care au un rol important în susținerea și apărarea drepturilor
consumatorilor, cât și invitați de peste hotare, din: România, Franța, Ucraina, Armenia,
Cazahstan, care ne-au împărtășit experiența lor națională privind protecția consumatorilor,
prin prisma practicilor internaționale.
Cu dedicație evenimentului, în cadrul săptămânii de informare, a fost lansată campania
de informare„Produse Smart de Încredere (Trusted Smart Products)”.
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În cadrul campaniei, Agenția a desfășurat un șir de activități, cu scopul de a aduce în
atenţia publică, importanţa cunoaşterii şi protejării drepturilor consumatorilor și a spori
dezvoltarea capacităţii lor decizionale, prin educare şi informare.
Activitățile consacrate ZMPDC s-au desfășurat conform Agendei evenimentului.
Pentru promovarea imaginii Agenției și sensibilizarea publicului larg, în transportul
public din mun.Chișinău și în locurile publice, au fost difuzate spoturi informative, pliante
și broșuri tematice, afișe informative cu numărul de telefon al consumatorului.
Evenimentul ZMPDC s-a încheiat cu o masa rotunda, la care au participat conducătorii
autorităților cu funcții de protecție a consumatorilor, conducătorul Centrului pentru
Protecţia Consumatorilor (ONG) din Moldova și invitații din străinătate.
Acțiunile desfășurate au fost mediatizate prin sursele media TV/radio, care au publicat
materiale dedicate evenimentului.
Pe pagina web a Agenției au fost plasate comunicate de presă tematice.
În cadrul acțiunilor desfășurate cu dedicația ZMPDC, au fost informate circa 1900
persoane, cu 101 persoane mai mult, față de 2018.
 Acţiuni de informare și promovare a imaginii Agenției desfășurate în cadrul
evenimentului „Ziua ușilor deschise”:
Pentru a sublinia importanța și rolul consumatorului în economia națională, precum și
rolul Agenției de implementare a politicii statului în domeniul protecției consumatorilor,
Agenția a lansat în premieră, la data de 18 decembrie 2019, evenimentul „Ziua ușilor
deschise”, prin onferința de anvergură consacrată acestuia.
În cadrul evenimentului cu genericul „Ziua ușilor deschise”, Agenția a organizat un șir
de activități de familiarizare a publicului larg cu rolul și misiunea autorității.
Tot în cadrul evenimentului au fost deschise ușile Ghișeului consumatorului, într-un
format modern.
În ideea de a moderniza call-centrul, prin intermediul căruia se oferă zilnic consultații
telefonice solicitanților, a fost lansat și pus la dispoziția publicului larg numărul nou al
telefonului consumatorului - 022 51 51 51.
De asemenea, lansarea versiunii modernizate și ajustate noilor rigori a paginii web a
Agenției s-a situat printre realizările de succes ale Agenției, pe parcursul anului 2019.
Totodată, pentru sporirea interesului în rândul tinerilor de a cunoaște tot mai mult
despre drepturile consumatorului și rolul Agenției în acest domeniu, către eveniment a fost
lansat concursul de desen tematic „Protecția consumatorilor în culori".
Astfel, din cele 582 desene primite, 12 învingători ai concursului au fost selectați și
premiați cu diplome de mențiune și diverse materiale promoționale.
Desenele premianților au fost înscrise în calendarul Agenției pentru anul 2020, lansat
în cadrul evenimentului.
La eveniment au participat reprezentanții ai autorităților publice centrale, mediul
academic și mediul de afaceri, instituțiile mass-media.
A fost distribuite circa 1000 exemplare de pliante cu diverse tematici pentru
consumatori, 300 unități de materiale și rechizite promoționale.
 Un alt eveniment la care Agenția a participat pe parcursul anului 2019 a fost
„Orășelul European”, care s-a desfășurat în municipiile Chișinău și Cahul, unde au
primit consultanță 1850 persoane și au fost difuzate circa 10000 exemplare de materiale
informaționale.
 În cadrul evenimentului dedicat „Zilei mondiale a metrologiei”, la care Agenția
aluat parte, au fost distribuite participanților 100 pliante cu tematica evenimentului.
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În același sens, în cadrul proiectului DCFTA INFO BUSINESS: „Întreabă expertul.
Cerințe sanitare și fitosanitare și aplicarea în RM”, reprezentanții Agenției au participat
la 8 sesiuni de sensibilizare organizate pentru mediul de afaceri, în Orhei, Edineț, Soroca,
Cahul, Hâncești, Ungheni, Bălți, Căușeni, la care au participat 300 agenți economici.
 În cadrul evenimentului organizat cu ocazia „Zilei Naționale a vinului 2019”,
Agenția a luat parte prin acordarea consultanței și difuzarea materialelor promoționale.
Astfel, au primit consultanță 250 consumatori, 30 agenți economici și au fost distribuite
3750 pliante, 200 stegulețe cu logoul APCSP.
Colaborarea cu mediul de afaceri şi consumatorii. Activități de informare.
În scopul prevenirii punerii la dispoziție pe piață a produselor, sau prestării serviciilor
neconforme, care ar putea pune în pericol viața și sănătatea consumatorilor, a protecției
drepturilor consumatorilor, Agenția a desfășurat pe parcursul anului campanii largi de
informare, prin vizite de consultanță, mese rotunde cu mediul de afaceri din diferite
domenii de activitate, inclusiv comercianți de produse cu impact energetic.
Au fost înregistrate un șir de apariții media, difuzate materiale informaționale și
promoționale, publicate informații utile și comunicate pe pagina web instituțională,
organizate efenimente tematice dedicate consumatorilor și mediului de afaceri.
Principalele activități de informare, desfășurate pe parcursul anului 2019 au fost:
- 7 campanii de informare a publicului larg;
- 8 mese rotunde, cu agenți economici din domeniile de competență;
- 114 vizite de consultanţă (din care 10 vizite la solicitarea mediului de afaceri);
- 4 evenimente tematice dedicate consumatorilor și mediului de afaceri;
- 91 comunicate/sfaturi utile/cazuri de succes, publicate pe pagina web a Agenției;
- 155 apariții media (în presa scrisă/TV/Radio);
- materiale informaționale difuzate: pliante – 41302 exemplare, Postere tematice –
944 exemplare, Broșuri și stegulețe promoționale – 1187, Cartea (publicația Agenției)
„Cazuri de succes” – 1000 exemplare, etc.
La ședința comună a Comitetelor pentru antreprenoriat de pe lângă Camera de
Comerț și Industrie, la care au participat 29 agenți economici, reprezentanții Agenției au
informat mediul de afaceri despre prevederile legislației RM referitor la preambalarea și
marcarea produselor, neconformitățile reclamate de consumatori și modul de soluționare a
reclamațiilor.
Astfel, pe parcursul anului 2019 au primit consultanță în domeniul protecției
consumatorilor 20 410 persoane, din care 1940 agenți economici și 18470 consumatori.
Totodată, la linia telefonică au primit consultații 6417 consumatori și agenți economici.
Pentru a asigura accesarea paginii oficiale a Agenției de pe toate dispozitivele
electronice, la etapa actuală se efectuează lucrări de reinginerie a paginii web, cu majorarea
spațiului total de la 10G la 20 Gb și păstrarea versiunii vechi a site-ului prin activarea
old.consumator.gov.md, cu memorie operativă de până la 1Gb.
Reingineria site-ului, designul și programarea se realizează cu suportul proiectului EU
„Technical Assistance to Support Quality Infrastructure Framework within a DCFTA
Context in the Republic of Moldova".
Pentru facilitarea procesului de recepționare și soluționare a petițiilor, Agenția oferă
posibilitatea depunerii petițiilor on-line prin intermediul paginii web oficiale.
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CAMPANIILE DE INFORMARE:
1. „ Campania de informare cu genericul „Produse second-hand riscuri și consecințe”
http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=2315&t=/Presa/Comunicatede-presa/CAMPANIE-DE-INFORMARE-Produse-second-hand-riscuri-i-consecinte;
1. Campania de informare cu genericul „Un angajat bine informat este bine protejat”
http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=2319&t=/Presa/Comunicatede-presa/CAMPANIE-DE-INFORMARE-Un-angajat-bine-informat-este-bineprotejat;
3. Campania de informare dedicate Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor
„Trusted Smart Products"
http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=2320&t=/Presa/Comunicate
-de-presa/CAMPANIE-DE-INFORMARE-Ziua-Mondiala-a-DrepturilorConsumatorilor-Trusted-Smart-Products;
4. Campania de informare ”Siguranța la locul de muncă-problema majoră a
angajatorului”
http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=2327&t=/Presa/Comunicatede-presa/CAMPANIE-DE-INFORMARE-Siguranta-la-locul-de-munca-problemamajora-a-angajatului;
5. Campania de informare „Ai grijă ce produse cumperi copilului tău!”;
6. Campania de informare „Consumă responsabil, alege inteligent”;
7. Campania de informare „Află totul despre bani!”, apel național la educație financiară
http://old.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=2415&t=/presa/comunicat
e-de-presa/afla-totul-despre-bani-un-apel-naional-la-educaie-financiara.

MESELE ROTUNDE au fost organizate, cu participarea mediului de afaceri din
Drochia, instituții preșcolare din s. Coșnița Dubăsari, or. Sângerei, mun. Drochia, or.
Calarasi, au avut tematica:
1. „Pahar gradat - utilizarea obligatorie în alimentația publică";
2. „Asigurarea drepturilor consumatorilor la prestarea serviciilor turistice”, etc.
În cadrul evenimentelor tematice dedicate consumatorilor, organizate de Agenție, au
fost difuzate 2 Spoturi informaționale elaborate pe parcursul anului 2019:
1. „Cu privire la activitatea Agenției și istoricul autorității”;
2. „Produse preambalate pentru consumatori”.

VIZITELE DE CONSULTANȚĂ: Pe parcursul anului 2019 au fost organizate 114
vizite de consultanță la operatori economici, inclusiv cu suportul autorităților publice
locale, în raioane/municipii/orașe/ sate din țară: Bălți, Sângerei, Drochia, Soroca, Orhei,
Criuleni, Hîncești, Ungheni, Căușeni, Cahul, Chișinău.
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Colaborarea cu mass – media. Parteneriate.
Pentru a intensifica activitățile de informare și sensibilizare a consumatorilor a
agenților economici, cît și a spori imaginea instituției, Agenția menține o strînsă
colaborare cu instituțiile mass-media.
Inclusiv, în fiecare zi de miercuri, reprezentanții Agenției sunt în direct cu
publicul la canalul Radio Sputnic.md.
Site-ul Agenției, este un instrument important în procesul de comunicare permanentă
cu societatea civilă, instituţiile publice și mass-media, unde se plasează informaţii utile,
anunțuri, comunicate, planurile și rapoartele de activitate, pentru a asigura transparența
activității instituționale.
Pentru informarea consumatorilor, inclusiv despre posibilităţile de a se adresa cu
o reclamaţie, Agenția a pus la dispoziţia publicului cîteva instrumente eficiente de
comunicare: linia telefonică directă, adresa electronică, site-ul instituţiei, unde
persoanele interesate pot lua cunoştinţă cu formularul petiţiei şi modul de completare a
acestuia, cu drepturile consumatorilor consfințite prin Lege, etc.
Agenția, desemnată punct de contact naţional, prin Hotărârea Guvernului nr.
1116/2016 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a Sistemului de schimb rapid
de informaţii privind produsele periculoase (Sistemul), împreună cu Autorităţile de
supraveghere a pieţei, membre a reţelei Sistemului, primește informaţii de la autorităţile
desemnate (Notificări), referitor la produsele periculoase, inclusiv notificările din partea
agenţilor economici, pe care le plasează pe pagina web instituțională, în atenția publicului.
În perioada de raportare, de la un importator din România, a parvenit o informație
despre 2 produse chimice periculoase.
Informația importatorului Henkel Romania SRL, prevedea lansarea campaniei
proprii de retragere a produselor respective de pe piața RM, în cazul existenței acestora, a
două produse chimice pentru uz casnic, producător Mc BRIDE SA Romania:
- CERESIT Stop Mucegaiului pentru Baie 500 ml;
- CERESIT Stop Mucegaiului All in One 500 ml.
Informația plasată pe pagina web a Agenției a fost urmărită de 485 vizitatori.
Pentru asigurarea funcționalității Biroului unic de legătură în domeniul cooperării
privind încălcările transfrontaliere în domeniul protecției consumatorilor și facilitarea
comunicării cu autoritățile din comunitatea europeană, urmează a fi elaborat și pus în
aplicare un Sistem electronic de informare, cu o rețea de comunicare securizată.
Actualmente, schimbul de informații prin punctele de acces ale autorităților
desemnate, nu poate fi realizat.
Scopul principal al implementării Sistemului de schimb rapid de informaţii privind
produsele periculoase, constă în prevenirea şi restricţionarea punerii la dispoziţie pe piaţă a
produselor nealimentare care prezintă un risc grav pentru sănătatea şi siguranţa
consumatorilor, asigurarea respectării cerinţelor privind siguranţa produselor, cît și
alinierea RM la standardele UE.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor
(Lege), Agenția fiind desemnată Punct național de contact, monitorizează activitatea în
domeniul protecției consumatorilor desfășurată de autoritățile cu funcție de protecție a
consumatorilor, indicate în Lege și în baza informațiilor prezentate de autorități, elaborează
Raportul anual privind activitatea de protecție a consumatorilor.
Raportul elaborat pentru anul 2018, fost aprobat și plasat pe pagina web a Agenției.
Pentru anul 2019 raportul este în proces de elaborare.
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V. PROGRAME DE INSTRUIRE
Agenția fortifică instruirea funcţionarilor, inclusiv a inspectorilor, privind
dezvoltarea capacităţilor profesionale pentru eficientizarea activității de supraveghere a
pieţei şi protecţie a consumatorilor, întru realizarea obiectivelor trasate.
Instruirea angajaţilor se efectuează în conformitate cu Planul anual aprobat, care
include instruirea în cadrul Academiei de Administrare Publică, instruirea externă,
instruirea la locul de muncă cu suportul altor autorități, în cadrul programelor de dezvoltare
profesională.
Pe parcursul anului 2019, au fost organizate 57 instruiri interne și externe pentru
dezvoltarea capacităților profesionale ale angajaților, pe diferite tematici de competență, la
care a participat personalul Agenției (inclusiv personalul care a demisionat), inclusiv:
- 11.01.2019 ”Reglementarea unor măsuri naționale privind etichetarea și informațiile
standard despre produse cu impact energetic, destinate utilizatorilor finali” – 23
persoane;
- 27.01.2019 – 01.02.2019 ”Promovarea cooperării regionale din țările Parteneriatului
Estic în domeniul infrastructurii calității” (or. Minsk, Belorusia) – 3 persoane;
- 31.01.2019 – ”Atelier de lucru Parteneriat și cooperare” – 1 persoană;
- 07.02.2019 – ”Proceduri de control în domeniul supravegherii pieței și liste de
verificări bazate pe evaluarea riscurilor ”;
- 14-15.02.2019 ”Normele internaționale în domeniul muncii și convențiile OIM”
(Ucraina, or.Iaremcea )- 1 persoană;
- 14.02.2019 ”Integrarea în sectorul public la nivel politic, instituțional și profesional,
responsabilitățile entităților publice.” – 32 persoane;
- 21.02.2019 ”Aprobarea Planului sectorial anticorupție în domeniul adminstrării și
deetatizării proprietății publice pentru anii 2018-2020, aprobat prin HG nr.554/2018” –
31 persoane;
- 25.02.2019 – ”Particularități referitor la depunerea declarației de avere și interese
personale, reglementate de prevederile Legii nr.133/2016” – 32 persoane;
- 27.03.2019 ”Cerințele privind protecția datelor personale în sectorul
telecomunicațiilor” – 3 persoane;
- 24-25.04.2019 – ”Abordarea UE în domeniul evaluării riscurilor pentru produse
nealimentare destinate consumatorilor” – 8 persoane;
- 23.05.2019 ”Codul civil modernizat : pachetele de servicii de călătorie”- 3 persoane;
- 05-06.06. 2019 ”Seminarul regional privind asigurarea respectării drepturilor
proprietate intelectuală” -2 persoane;
- 05-06.06.2019 ”Directiva echipamentelor tehnice”;
- 19.06. 2019 ”Abilități de prezentare și comunicare” – 8 persoane;
- 18-26.06.2019 ”4 runde de instruiri organizate de către Proiectul DCFTA” la care au
participa 28 persoane
1.Evoluții recente în acquis-ul comunitar;
2.Obligațiile comercianților;
3.Practici comerciale neloiale;
4. Decontările extrajudiciare
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- În perioada 03-13.07.2019 – „Preluarea bunelor practici din cadrul Biroului pentru
Protecția Consumatorilor” Varșovia - 4 persoane.
- În perioada 15-25.07.2019 – „4 Sesiuni de instruire de către proiectul EU4CONS” - 9
persoane.
- În perioada 06.09.2019 – „Implementarea SI E-Management” - 42 persoane.
- În perioada 09-20.09.2019 – „Integrarea profesională în funcția publică”AAP - 1
persoană.
- În perioada 17-19.09.2019 – „Dezvoltarea abilităților de exercitare a atribuțiilor de
serviciu” - 1 persoană.
- În perioada 20.09.2019 – „Seminar de instruire în domeniul protecției drepturilor de
proprietate intelectuală și anti-contrafacere” - 4 persoane.
- În perioada 26.09.2019 – „Respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și al
incompatibilităților” - 43 persoane.
- În perioada 09-20.09.19;- ”Integrarea profesională în funcția publică” - 1 persoană.
- În perioada 17-19.09.2019 ”Dezvoltarea abilităților de exercitare a atribuțiilor de
serviciu” AAP - 1 persoană.
- În cadrul AGEPI la 20.09.2019 - ”Protecția drepturilor de proprietate intelectuală” - 5
persoane.
- În perioada 23-25.09.19 ”Elaborarea și coordonarea proiectelor de acte normative”, 1
persoană.
- 26.09.2019 – 23 angajați APCSP au participat la cursul ”Respectarea regimului juridic
al conflictelor de interese și incompatibilităților”, Formatori: ANI;
- În perioada 08-10.10.2019 participarea la cursul ”Managementul conflictelor” - 1
persoană.
- În perioada 06-11.10.2019 participarea la instruirea ”Evaluarea riscurilor pentru
nevoile de supraveghere a pieței” în or. Kiev, Ucraina - 2 persoane.
- 09.10.2019”Securitatea și sănătatea în muncă” - 30 persoane.
- 11.10.2019 APCSP – ”Utilizarea programului INSPECT” – 10 angajați DCPIS;
- 28.10.2019 ”Măsurile de asigurare a integrității instituționale”, ”Cunoașterea măsurilor
anticorupție de către agenții publici”, ”Răspunderea pentru lipsa integrității în sectorul
public”( formatori CNA) – 30 persoane.
- În perioada 22-24.10.2019 participarea la cursul ”Gestionarea resurselor umane” AAP - 1
persoană.
- 06.11.2019 ”Utilizarea SI ”RFPFP”- 1 persoană.
- În perioada 18.11.2019-11.12.2019 ”Строительство и управление свободной
торговли”, or.Tianjin, China; - 2 persoane.
- 21.11.2019 ”Managementul și dezvoltarea resurselor umane în serviciul public din RM” 1 persoană.
- În perioada 26-27.11.2019 participarea la cursul ”Management financiar public intern”
AAP - 1 persoană.
- 27.11.2019 28 angajați ai APCSP au fost instruiți ”Credite de consum – Cadrul legal de
reglementare și aspecte practice”;
- 28.11.2019”E-turism și protecția consumatorilor” – 15 persoane.
- Totodată pe parcursul anului au fost organizate 12 instruiri referitor la Utilizarea
Programului electronic de evidență internă a documentelor ”INSPECT”.
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În scopul schimbului de experiență în cadrul deplasărilor de serviciu, au fost realizate:
- În perioada 31.03.2019 - 05.04.2019, „Ședința Comitetului de coordonare în domeniul
acreditării și supravegherii pieții”, în Georgia, or. Tbilisi – 2 persoane;
- În perioada 14 - 18.05.2019, „Vizita de lucru în cadrul Agenției Suedeze pentru Protecția
Consumatorilor”, în Suedia, or.Karlstad – 2 persoane;
- În perioada 20 - 25.05.2019, „Vizita de lucru în cadrul Ministerului Federal al Justiției și
Protecției Consumatorului”, în Germania, or. Berlin – 1 persoană;
- În perioada 20 - 25.05.2019, „Vizita de lucru organizată de către Fundația Germană pentru
Cooperare Juridică Internațională”, în Germania, or. Berlin – 1 persoană;
- La 28.05.2019, „Vizita de lucru în cadrul Biroului de Metrologie Certin Romînia”- 1 persoană;
- În perioada 25 - 26.06.2019, „Vizita de studiu privind supravegherea pieței”, în Letonia, or.
Riga– 2 persoane;
- În perioada 01 - 04.10.2019, „Evenimentul Exploratory talks meeting on market survellance
quality infrastructure”, în Albania, or.Tirana – 1 persoană;
- În perioada 06 - 11.10.2019, „Instruirea privind evaluarea riscurilor pentru nevoile de
supraveghere a pieței”, în Ucraina, or. Kiev– 2 persoane.
VI. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR INSTITUȚIONALE APCSP
Pentru realizarea cu succes a sarcinilor atribuite, Agenția a depus un efort considerabil,
pentru a deţine resursele şi autoritatea necesară, ca să asigure competenţa şi integritatea
profesională a angajaților, responsabilitatea de a acţiona obiectiv și exigent, în interesul
legal al consumatorilor, susținînd totodată mediul de afaceri, prin acordarea suportului
consultativ și dezvoltarea cunoștințelor acestora, în vederea conformării cerințelor stabilite.
Un impediment în acest sens a fost moratoriul privind încadrarea personalului în sectorul
bugetar în funcţiile vacante înregistrate, instituit de Guvern.
Urmare a solicitării argumentate a Agenției, de acceptare a lansării concursului pentru
funcțiile vacante și acceptului primit ulterior, în vederea deblocării parțiale a procesului de
angajare, pe parcursul anului 2019 au fost organizate 2 concursuri privind suplinirea
funcțiilor vacante. În rezultatul concursurilor organizate au fost angajate 12 persoane.
Astfel, în anul 2019 au fost angajate 18 persoane, inclusiv, 12 prin concurs, 5 prin transfer
din alte autorități și 1 persoană în baza contractului individual de muncă ( pdtafap).
Totodată, în aceeași perioadă au demisionat 16 persoane.
Cu toate acestea, prin Hotărârea Guvernului nr. 672 din 17.12.2019 a fost stabilit
moratoriul temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar în funcțiile
vacante înregistrate la 30.11.2019. Moratoriul se aplică pînă la data de 31 decembrie 2020.

27

VII. CONCLUZII
Activitatea desfasurata de Agenție pe parcursul anului 2019 s-a axat pe desfășurarea
acțiunilor planificate, în vederea atingerii obiectivelor trasate în Programul de Dezvoltare
Strategică a Agenției pentru perioada anilor 2019-2021 și implementării politicii statului în
domeniile de competență atribuite.
Pentru sporirea nivelului de protecție a consumatorilor și supraveghere a pieței,
au fost planificate și realizate, un șir de acțiuni concrete.
Cu toate că efectivul de personal angajat în cadrul Agenției, pe întreg parcursul
anului a fost cu mult sub necesarul care ar asigura nivelul scontat de realizări, Agenția și-a
fortificat capacitățile și a reușit să înregistreze rezultate însemnate în domeniile atribuite.
Astfel, în vederea informării și educării consumatorilor, cât și dezvoltării
cunoștințelor agenților economici, pe parcursul anului Agenția a desfășurat un șir de
activități de informare: 7 campanii largi de informare, 114 vizite de consultanță și 8 mese
rotunde cu mediul de afaceri din diferite domenii de activitate.
A înregistrat 155 apariții media și a difuzat 46665 exemplare materiale
informaționale și promoționale, a plasat în locuri publice banere informative și afișe cu
numărul de telefon al consumatorului, a organizat 4 efenimente tematice tradiționale,
dedicate consumatorilor.
Au fost publicate Informații de specialitate pe pagina web instituțională și pagina de
Facebook a Agenției, vizualizate zilnic de persoane interesate, care pe parcursul anului au
înregistrat circa 490000 vizualizări.
Astfel, a fost acordată consultanță în domeniul protecției consumatorilor unui număr
de 20 410 persoane, din care 1940 agenți economici și 18470 consumatori.
Au fost înregistrate 6417 apeluri telefonice și a acordat consultanță la linia telefonică.
O atenție deosebită se acordă permanent plângerilor parvenite de la consumatori, cu
diferite subiecte, inclusiv care vizează serviciile financiare, ținând cont de impactului
financiar foarte puternic asupra consumatorilor atunci când le sunt încălcate drepturile.
În acest sens, în perioada de referință s-a înregistrat și examinat un număr de 1870
petiții și sesizări (1463 petiţii ale consumatorilor) privind conformitatea produselor şi
serviciilor, legalitatea mijloacelor de măsurare și măsurărilor în cadrul tranzacțiilor
comerciale, respectarea regulilor de comerț.
De menționat, că numărul petițiilor, sesizărilor și apelurilor telefonice înregistrate,
precum și activismul societății civile manifestat în cadrul activităților de informare, cât și
în cadrul controalelor de stat, sunt indicii elocvente care denotă, că o bună parte din
operatorii economici, sunt bine informați despre cerințele actelor normative și legislative
pe care trebuie să le respecte.
De asemenea și consumatorii, în mare parte își cunosc drepturile și obligațiunile, știu
să aleagă corect un produs sau un serviciu, să se autoprotejeze, iar în caz de prejudiciere a
intereselor sale, cunosc unde pot apela pentru a fi apărați, sau a întocmi o petiție.
Cel mai frecvent, petițiile înregistrate pe parcursul anului vizau calitatea serviciillor
prestate și conformitatea produselor nealimentare, respectarea regulilor de comerț și
măsurărilor în tranzacțiile comerciale.
În acest sens, în topul celor 15 subiecte cel mai frecvent reclamate se plasează:
- telefoanele mobile necalitative - 82;
- serviciile turistice neconforme - 49;
- serviciile comunale - 46;
- serviciile de reparații auto - 33;
- mijloacele de măsurare neconforme (MM) – 32;
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- aparatele electrice de uz casnic - 29;
- articolele din lemn (inclusiv garnituri de mobilă) - 29;
- lucrările de reparație a locuințelor - 25;
- serviciile de microfinanțare - 22;
- serviciile de reparatie a telefoanelor – 19;
- serviciile transport de pasageri
- 18;
- serviciila transport aerian - 16;
- încălțămintea - 16;
- serviciile de telefonie și comunicații - 14;
- regulile de comerț, neeliberarea bonului de casă – 13.
Asigurarea despăgubirilor pentru consumatori, ca urmare a soluţionării petiţiilor
întemeiate, este una din prioritățile Agenției.
În acest sens, pe cale amiabilă au fost soluționate 154 petiții (13,5%), din care:
- 104 consumatori au beneficiat de restituirea contravalorii produselor/serviciilor
neconforme, achiziționate, în sumă de 1, 886682 mln lei, de circa 2 ori mai mult față de
anul 2018 (1, 091699 mln lei).
- 50 consumatori au primit produsul reparat sau înlocuit cu altul calitativ, față de 65
consumatori anul precedent.
Totodată, în scopul supravegherii pieței, pe parcursul anului 2019 au fost efectuate
211 controale de stat, din care 162 planificate și 49 controale inopinate. Neconformități au
fost depistate în cadrul a 155 controale, pentru care au fost aplicate măsuri juridice.
Pe lângă activitatea de control, pe parcursul anului Agenția a fost încadrată în
procesul de elaborare a Listelor de verificare pentru efectuarea controalelor în domeniile de
competență, în conformitate cu prevederile Legii nr.131/2012.
Au fost aprobate și publicate în Monitorul Oficial al RM, 14 Liste de verificare în
domeniul produselor industrial și prestării serviciilor și 6 Liste de verificare în domeniul
siguranței ocupaționale.
Totodată, a fost aprobată și publicată pe pagina electronică instituțională ,,Procedura
generală privind modul de efectuare a vizitelor de consultanță”, care stabileşte condiţiile
si modalităţile de acordare a consultanţei în domeniul protecţiei consumatorilor.
A fost actualizată ,,Procedura generală privind modul de examinare a petițiilor”,
care stabileşte condiţiile si modalităţile de examinare a petiţiilor.
Probleme și riscuri:
Riscurile specificate în Planul de acțiuni operațional, se mențin, în special
moratoriul privind încadrarea personalului în sectorul bugetar în funcțiile vacante
înregistrate.
Insuficiența de personal existentă este una din principalele probleme cu care se
confruntă Agenția la etapa actuală, care poate împiedica realizarea obiectivelor trasate
în Programul de Dezvoltare Strategică instituțională pentru perioada 2019 – 2021,
inclusiv realizarea Planului operațional pentru anul 2019.
În acest sens, Agenția pune accentul pe necesitatea completării cu personal calificat a
efectivului de personal existent, pentru a reuși realizarea eficientă a sarcinilor atribuite.
Direcția evaluarea riscurilor și planificarea controalelor

Ex.: E.Oprea
Tel.022 501 917
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