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2. Implementarea Planului anual de acţiuni

Acţiuni

Subacţiuni

Termen de Indicatori de produs/rezultat
realizare/
Documente de referinţă
raportare

Nivel de realizare/descriere succintă

Programul: Protecţia consumatorului şi supravegherea pieţei
Sub-programul: Protecţia consumatorului
Obiectivul 1:Sporirea gradului de informare şi educare a consumatorilor Strategia pentru Protectia Consumatorilor (SPC), ,PDS APC ; PDS ME, PDS APC.
1.1. Informarea şi
educarea
consumatorilor cu
privire la produse şi
servicii, drepturile şi
obligaţiile conform
legislaţiei în vigoare,
măsurile reparatorii
în
cazul
neconformităţii
produsului/serviciul
ui prestat.
(pentru evaluarea şi
raportarea pe pct.2.2.
din
Matricea
de
politici
DCFTA,
coordonat cu liderul
echipei de experţi
DCFTA:răspunsul la
scrisoarea
APCnr.27/03-1481/
05.05.16).

1.1.1.Sporirea
interesului Semestrial
consumatorilor de a fi
protejaţi (cererea înaltă a
consultaţiilor
pentru
cunoasterea
drepturilor
sale).
1.1.2. Dinamica numărului Semestrial
de
petiţii
recepţionate,
referitor la neconformitatea
produselor şi serviciilor
prestate

Ponderea
consultaţiilor
acordate telefonic/în scris
consumatorilor,
faţă
de
realizate anul precedent;
Rapoartele
trimestriale
consolidate, prezentate în
DCP.
Ponderea
petiţiilor
înregistrate/soluţionate
în
raport cu anul precedent;

Realizat:
Au fost înregistrate 10659 apeluri telefonice şi acordate
consultaţii consumatorilor, în raport cu 8059 acordate în
anul-2015.
Realizat:
Au fost prezentate 4 Rapoarte trimestriale.

Realizat:
Au parvenit 2073 de petiții pe parcursul anului 2016 în
raport cu 1199 recepţionate în a. 2015.
1143 petiţii de la consumatori şi 930 remise de alte
autorităţi.
Din totalul petițiilor parvenite în adresa APC, 125 au fost
readresate după competenţe altor autorități.
Petiţii soluţionate de APC în a.2016: 1948 (94%), faţă de
1015 soluţionate în a.2015 (85%).
Rapoartele trimestriale
Realizat:
consolidate, prezentate în DCP. Au fost prezentate 4 Rapoarte trimestriale.

1.1.3.
Organizarea Semestrial
campaniilor informaţionale,
inclusiv prin intermediul
mass-mediei.

1.1.4. Atragerea surselor Semestrial
media în cadrul vizitelor de
consultanţă.

1.1.5.Elaborarea, editarea, Semestrial
distribuirea
materialelor
informaţionale
(pliante, afişe), utilizarea
paginii web a Agentiei.

7 campanii de informare în Realizat:
comun cu mass-media, cu În a.2016 au fost realizate 7 campanii de informare în
15% mai mult faţă de comun cu mass-media, cu 15% mai mult faţă de 6
realizate anul precedent;
realizate în a.2015:
 Ziua mondială a consumatorilor;
 Ziua mondială a copiilor
 Campania de informare în pietele agroalimentare;
 Campania de informare în taberele de odihnă;
 Campania de informare de 1 septembrie;
 Campania de informare a agenţilor economici şi
promovarea noii abordări - de la control la monitorizare
şi consiliere;
 Campania de informare în preajma sărbătorilor de
iarnă.
Rapoarte
trimestriale
consolidate, prezentate în
DCP
14 vizite de consultanţă cu
mass-media, cu 15% mai mult
faţă
de
realizate
anul
precedent;
4 institutii media participante.

Realizat:
Au fost prezentate 4 Rapoarte trimestriale.

Rapoarte
trimestriale
consolidate, prezentate în
DCP
2 pliante elaborate (DCPAS,
DCPIS, DCMPP, DRC);
şi
distribuite în 20000
exemplare.

Realizat:
Au fost prezentate 4 Rapoarte trimestriale.

Realizat:
Din cele 771 vizite de consultanţă efectuate în a.2016,
unde au primit consultanţă 16136 consumatori, cu
mass-media, au fost efectuate 37 vizite, sau de 6 ori mai
mult, faţă de 6 realizate în a.2015.
10
institutii
media
(Radio
Moldova,AgroTV,PublicaTV,Moldova1,RTRMoldova,
SPBălţi,AspectTV,
ziarul
Actualităţi
Floreştene,
JurnalFM,ProTV)participante la vizite, faţă de 4
(ProTV,PublicaTV, Moldova 1, Jurnal TV) instituţii media
participante în a.2015.

Realizat:
În a.2016, au fost elaborate 6 pliante, din care, 2 elaborate
de specialiştii APC, editate şi distribuite în număr total
23828 exemplare:
- consumatorilor - 15800;
- agenţilor economici – 6038;

20000 pliante editate anual
(DCPAS,DCPIS,DCMPP,DRC)

270 plasări pe pagina web a
Agentiei a informaţiilor utile
(SICM,DCPAS,DCPIS,DCMPP,
DRC);

Ponderea
vizualizărilor
paginii, mai înaltă faţă de anul
precedent.

1.2.Intensificarea
activitatilor
de
informare
a
consumatorilor
prin
intermediul
mass-mediei.
(pentru evaluarea şi
raportarea
pe
pct.2.2. din Matricea
de politici DCFTA,
coordonat cu liderul
echipei de experţi
DCFTA:răspunsul la
scrisoarea
APCnr.27/03-1481/
05.05.16).

Semestrial
1.2.1. Activităti de
colaborare cu mass-media
(interviuri TV,Radio, Presa
scrisa).

Rapoartele
trimestriale
consolidate, prezentate în
DCP.
272
interviuri
acordate
(TV,Radio,Presa scrisă), cu
15% mai mult faţă de
realizate anul precedent.
2 conferinţe de presă anual,
faţă
1
petrecută
anul
precedent.

- campania ZMDC- 1990.
Altele, 4 pliante noi (2- pentru produse de joasă tensiune,
2-pentru jucării), au fost elaborate cu suportul
Proiectului DCFTA şi editate în număr de 30000
exemplare.
Editarea celor 4 pliante noi, a fost aprobată de către
Proiect, la data de 30.12.2016. Pliantele urmează a fi
distribuite consumatorilor şi agenţilor economici începînd
cu ianuarie 2017.
Realizat:
Au fost editate şi distribuite 23828 exemplare de plianteelaborate anterior de APC, faţă de 18420 editate în 2015.
Pe pagina web APC, au fost plasate 276 informaţii utile,
faţă de 231plasate în a.2015.
Au fost înregistrate 251325 vizualizări în a.2016, de 2,5
ori mai multe, faţă de 96406 vizualizări , în a.2015.

Realizat:
Au fost prezentate 4 Rapoarte trimestriale.
Realizat:
Au fost acordate 278 interviuri în a.2016, cu 41 interviuri
mai mult, faţă de 237 interviuri în a.2015.

Realizat:
În a.2016 APC a realizat 2 activităţi largi (conferinţe) cu
participarea presei:
De
Ziua
mondială
a
consumatorului
http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=
1357&t=/Comunicate-de-presa
Intervenţia
live,
în
cadrul
emisiunii
Euroconsumatorul, duplex TVR Romania-TVR Moldova,
a cărui subiect a fost încheierea Acordului de colaborare
reciprocă între APC Moldova şi ANPC Ronânia
http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1
492&t=/Comunicate-de-presa/A-fost-semnat-Acordul-decolaborare.
12 participări anual, în cadrul Realizat:

emisiunilor TV, Radio.

1.3.Organizarea şi
desfăşurarea
activităţilor
consacrate
Zilei
mondiale a protecţiei
drepturilor
consumatorilor – 15
martie.
(pentru evaluarea şi
raportarea pe pct.2.2.
din
Matricea
de
politici
DCFTA,
coordonat cu liderul
echipei de experţi
DCFTA:răspunsul la
scrisoarea
APCnr.27/03-1481/
05.05.16).

Trimestrul
1.3.1.Organizarea
campaniei informaţionale, I
inclusiv prin intermediul
mass-mediei, în cadrul
săptămînii de informare
dedicate Zilei mondiale a
protecţiei
drepturilor
consumatorilor (ZMDC).

Au fost realizate 43 participări în direct, la emisiunile
TV, Radio, faţă de 12 planificate pentru a.2016.
Realizat:
Au fost prezentate 4 Rapoarte trimestriale.

Rapoartele trimestriale
consolidate, prezentate în
DCP.
Masa rotundă cu participarea Realizat :
autorităților publice centrale, APC a participat în comun cu MEc la organizarea Mesei
ONG, mediul de afaceri si rotunde cu autoritățile publice centrale , ONG, mediul de
institutiile mass-media;
afaceri, mass-media.
APC a participat în comun cu MEc la organizarea şi
Conferinţă de presă privind desfăşurarea Conferinţei de presă consacrate ZMDC,
desfăşurarea
activităţilor unde a ţinut o prezentare cu privire la misiunea şi
consacrate ZMPC;
realizările APC;
A fost
desfăşurată Campania de informare şi
Campania informaţională în conştientizare prin intermediul presei:
cadrul
săptămînii
de participarea la emisiune TV-1;
informare:
interviu acordat la TV-1;
- participarea reprezentanţilor comunicate de presă plasate pe pag. web APC - 25;
APC la emisiuni TV, Radio;
vizite de consultanţă consacrate ZMDC – 116:
-1
interviu
acordat în localităţi (Consilii raionale/ Primării) - 6,
(TV,Radio,Presa scrisă);
în instituţii învăţămînt- 26;
- 25 comunicate de presă în centrele comerciale (mediul de afaceri) - 73;
plasate pe pag. web APC;
în colective de munca (instituţii de stat/private) -11.
- 60 vizite de consultanţă Au fost informate 1900 persoane.
consacrate ZMPC, faţă de 50 Au fost difuzate 1990 exemplare de pliante.
vizite
realizate
anul
precedent, inclusiv:
- 5 vizite în localităţi (Consilii
raionale/Primării);
- 25 vizite în instituţiile de
învăţămînt;
- 28 vizite în centrele comerciale (mediul de afaceri);
- 2 vizite în colective de
munca (instituţii de stat şi
private);
Nr.persoanelor informate;
2800 exemplare de pliante
distribuite
în
cadrul
campaniei.

Raportul consolidat, prezentat Realizat:
în DCP.
Raportul consolidat, prezentat
Obiectivul 2: Creşterea capacităţii decizionale a consumatorilor. SPC, PDS APC ; PDS ME, PDS APC, Strategia de dezvoltare a comerţului interior a.20142020.
2.1.Creşterea
2.1.1. Comunicarea directă Semestrial 110 vizite de informare în Realizat:
instituţiile de învăţămînt, faţă Au fost realizate:
capacităţii
cu
consumatorii
în
de 32 vizite realizate anul
decizionale
a instituţiile de învăţămînt,
- vizite de informare în instituţiile de învăţămînt şi tabere
precedent;
consumatorilor prin pentru
maximizarea
9635
40 specialişti ai Agenţiei, de odihnă – 126, unde au fost informați
educare
şi impactului comunicării.
consumatori
cu
privire
la
calitatea
produselor
și
antrenaţi în vizitele
de
informare.
serviciilor, drepturile consumatorilor atribuite prin lege;
(pentru evaluarea şi
informare ;
raportarea pe pct.2.2.
10000 exemplare pliante - specialişti antrenaţi în cadrul vizitelor - 40;
din
Matricea
de
distribuite.
- pliante/fişe informative distribuite - 10500 exemplare.
politici
DCFTA,
Rapoartele
trimestriale Realizat:
coordonat cu liderul
consolidate, prezentate în Au fost prezentate 4 Rapoarte trimestriale.
echipei de experţi
DCP.
DCFTA:răspunsul la
2.1.2. Comunicarea directă Semestrial 60 vizite de consultanţă în Realizat:
scrisoarea
colective de muncă efectuate În cadrul comunicării directe cu consumatorii, au primit
cu
consumatorii
în
APCnr.27/03-1481/
de către 30 inspectori;
consultanţă 8019consumatori, inclusiv în cadrul vizitelorcolective
de
munca
05.05.16).
5000 exemplare de pliante 6483 consumatori informați:
(instituţii de stat şi private),
distribuite .
- 151 vizite de informare în colective de muncă, 2109
persoanelor informate.
consumatori informați;
- 448 vizite în unităţi comerciale, 2809 consumatori
informați;
- 46 vizite în incinte Primării, 1565 consumatori informați;
- 3 evenimente
dezfăşurate la MOLDEXPO, 450
consumatori informați;
- Ghişeul unic/Oficiu, 1086 consumatori informați.
Specialişti antrenaţi în cadrul vizitelor – 30 persoane;
- pliante /fişe informative distribuite 5300 exemplare.
Rapoartele
trimestriale Realizat:
consolidate, prezentate în Au fost prezentate 4 Rapoarte trimestriale.
DCP.
Obiectivul 3: Soluţionarea petiţiilor privind apărarea drepturilor fundamentale şi intereselor economice ale consumatorilor. SPC, PDS APC; PDS ME,
PDS APC,Strategia de dezvoltare a comerţului interior pentru anii 2014- 2020.
3.1.Cresterea rolului 3.1.1.Educarea
Semestrial
societăţii civile privind consumatorilor
şi
sesizarea cazurilor de informarea despre rolul şi

Nr.cazurilor de tranzacţii Realizat:
prejudiciabile, constatate şi Pe parcursul anului, consumatorii au fost mai activi și au
mediatizate;
apelat mai des la APC, în urma cazurilor de tranzacţii

tranzacţii
prejudiciabile

importanţa lor în economia
natională prin sesizarea
cazurilor
de
tranzacţii
prejudiciabile.

3.1.2.Constatarea cazurilor d Semestrial
e tranzacţii prejudiciabile
sesizate.
3.2.Educarea
3.2.1. Acordarea consultanţei Semestrial
consumatorilor
consumatorilor referitor la
referitor la raporturile contracte.
contractuale cu agenţii
economici.

3.2.2. Acordarea consultanţei Semestrial
agenţilor
economici,
referitor la contracte, inclusiv
la iniţiativa acestora.

Nr. consumatorilor informaţi
în vederea necesităţii sesizării
tranzacţiilor prejudiciabile;
Nr.cazurilor de tranzacţii
prejudiciabile
sesizate
telefonic;
Nr.cazurilor de tranzacţii
prejudiciabile sesizate în
petiţii/ la adresa electronică a
Agenţiei.

prejudiciabile, care a
au avut loc în rezultatul
achiziționării produselor sau serviciilor.
Astfel, au fost sesizate telefonic 8286 cazuri, în petiţii
scrise - 1143 cazuri, la adresa electronică - 91 cazuri de
tranzacţii prejudiciabile. În cadrul examinării acestora, prin
control de stat, inspectorii APC au constatat 202 cazuri de
tranzacţii prejudiciabile admise de către agenții economici
în relații cu consumatorii. Cazurile respective au fost
mediatizate prin intermediul presei, comunicatelor
publicate pe pagina web APC, în cadrul vizitelor
organizate pentru comunicare direct cu consumatorii.
Totodată, inspectorii au informat consumatorii respectivi,
despre importanţa lor și necesitatea sesizării cazurilor de
tranzacţii prejudiciabile.
Nr. cazurilor de tranzacţii Realizat:
prejudiciabile constatate.
Pe parcursul anului, de către inspectorii APC au fost
constatate 202 cazuri de tranzacţii prejudiciabile , admise
de agenții economici în relații cu consumatorii.
Nr.consultaţiilor cu privire la
contracte,
acordate
consumatorilor;
Nr.contractelor examinate în
baza petiţiilor;
Nr.contractelor
ajustate
normelor prescrise, din total
examinate.
Nr.consultaţiilor cu privire la
contracte, acordate agenţilor
economici;
Nr.contractelor examinate la
iniţiativa agenţilor economici;
Nr.contractelor examinate în
cadrul supravegherii pieţei;
Nr.contractelor
ajustate
normelor prescrise din cele
examinate.

Realizat:
127 consultaţii cu privire la contracte,încheiate cu
consumatorii;
57 contracte examinate în baza petiţiilor;
27 contracte ajustate normelor prescrise.

Realizat:
78 consultaţii cu privire la contracte,acordate agenţilor
economici,
13 contracte examinate la iniţiativa agenţilor economici
13 contracte examinate în cadrul supravegherii pieţei.
13 contracte ajustate normelor prescrise din cele
examinate.

3.3. Apărarea
drepturilor
fundamentale şi
intereselor economice
ale consumatorilor
(pentru evaluarea şi
raportarea pe pct.2.2.
din Matricea de
politici DCFTA,
coordonat cu liderul
echipei de experţi
DCFTA:răspunsul la
scrisoarea
APCnr.27/03-1481/
05.05.16).

3.3.1 Examinarea petiţiilor Semestrial
privind
apărarea
drepturilor fundamentale
şi intereselor economice ale
consumatorilor.

Nr. petiţiilor parvenite de la
consumatori/readresate de alte
autorităţi
Nr. petiţiilolr soluţionate prin
control de stat/ din oficiu ;
Ponderea petiţiilor soluţionate
din total înregistrate;
Nr. petiţiilor readresate după
competenţe;
Nr.petiţiilor neexaminate în
temeiul prevederilor Legii cu
privire la petiţionare.

Realizat:
Au parvenit 2073 (1143 petiţii de la consumatori şi 930
remise de alte autorităţi);
Prin control/ din oficiu au fost soluționate 1947, faţă de
1015 soluţionate în a.2015 (85%).
Ponderea petiţiilor soluţionate de APC constituie 94%, față
de 85% soluţionate anul precedent.
După competenţe au fost readresate 125 petiții;
1 petiţie nu a fost examinată, din motiv că nu a întrunit
condiţiile prevăzute la art.10 alin. (1), potrivit căruia, se
consideră anonimă şi nu se examinează

Ponderea apelurilor telefonice Realizat:
parvenite;
11054 apeluri telefonice parvenite, în raport cu 8059
100% consultaţii acordate
apeluri în a.2015.
telefonic:
Au primit consultanţă telefonic:
Nr.consumatorilor consultaţi;  395 agenţi economici;
Nr.agenţilor economici
10659 consumatori.
consultaţi.
Rapoartele trimestriale
Realizat:
consolidate, prezentate în
Au fost prezentate 4 Rapoarte trimestriale.
DCP.
960 consultaţii acordate anual, Realizat:
3.3.3.
Acordarea Semestrial
în cadrul Ghişeului unic al
1337 consultaţii acordate în Ghişeul unic APC/oficii, cu
consultanţei
direct
în
Agenţiei/oficiilor, cu 15% mai 37% mai mult faţă de (839 consultaţii) acordate în 2015.
Ghişeul unic al Agenţiei.
mult faţă de anul precedent
1091 exemplare de pliante distribuite.
(839 din oficiu).
1000 exemplare de pliante
distribuite.
Semestrial
100% consumatori consultaţi Realizat parţial:
3.3.4. Acordarea asistenţei
la solicitare.
143 (88%) participări în instanţă, în calitate de intervenient
juridice
consumatorilor,
Rapoartele trimestriale,
accesoriu, din 162 şedinţe numite.
conform competenţelor.
prezentate în DCP.
Rapoarte trimestriale prezentate în DCP.
Obiectivul 4: Eficientizarea procesului de revendicare a drepturilor şi de recuperare a prejudiciilor. .Mediatizarea activităţii Agenţiei, sporirea gradului
de accesibilitate la activităţile Agenţiei. SPC , recomandările Proiectului Twinning ,,Suport APC”,PDS APC, Strategia naţională de dezvoltare a societăţii
informaţionale “Moldova Digitală 2020”,Strategia de dezvoltare a comerţului interior pentru a.2014- 2020,
3.3.2.
Acordarea Semestrial
consultanţei
prin
intermediul liniei telefonice
(din direcţii, Gişeul unic).

4.1. Consolidarea
capacităţilor
instituţionale privind
revendicarea
drepturilor şi
recuperarea
prejudiciilor în
sistemul judiciar, şi
extrajudiciar

4.1.1.
Dezvoltarea
promovarea sistemului
petiţionare,
inclusiv
sistemului electronic
petiţionare.

si Semestrial
de
a
de

4.2.
Creşterea
nivelului de încredere
în
sistemul
instituţional existent
prin
promovarea
soluţiilor oferite

4.2.1.Organizarea
Semestrial
campaniilor de promovare a
sistemului instituţional a
Agenţiei, a cazurilor de
succes
în
promovarea
drepturilor consumatorului

Distribuirea a 10000 unităţi de
material informaţional pe an;
Nr. consumatori abordaţi;
Nr.consumatorilor informati
despre oportunitatea depunerii
petitiei
electronice
cu
semnatură digitală;
Dinamica petitiilor parvenite
la adresa electronica a
Agenţiei.
Nr. campaniilor de informare
şi promovare a sistemului
instituţional;
Nr. cazurilor de succes,
inclusiv mediatizate, in care
au fost soluţionate amiabil
petiţiile consumatorilor;
Nr.
consumatorilor
cu
prejudiciul recuperat;
Suma
banilor
restituiţi
consumatorilor prejudiciaţi;
Distribuirea anuală a 20000
unităţi
de
material
informaţional.

Realizat:
Distribuite 20512 unităţi de material informaţional (fişe şi
pliante);
20512 consumatori abordaţi
20512
consumatori
informati despre oportunitatea
depunerii petitiei electronice cu semnatură digitală;
La adresa electronică a Agenţiei, în anul 2016 au parvenit
91 petiţii electronice, de trei ori mai multe, faţă de 32, în
anul 2015.
Realizat:
Pentru creșterea nivelului de încredere în sistemul
instituțional al APC, pe parcursul anului au fost organizate
4 campanii de informare şi promovare a sistemului
instituţional, din total 7 desfăşurate. În cadrul campaniilor
au fost desfășurate mai multe acțiuni de comunicare cu
publicul larg:
- comunicarea directă în cadrul vizitelor de consultanță;
- oferite interviuri TV/Radio/presa scrisă;
- diseminate pliante informaționale;
- lansate 2 Spoturi video/audio, prin 10 canale TV/Radio,
elaborate de APC;
- participări în cadrul MOLDEXPO, cu prezentări scurte
despre activitățile APC, celor prezenți în cadrul Centrului.
În cadrul examinării petițiilor, inspectorii au înregistrat 154
cazuri de succes, care au fost plasate pe pagina web a
APC, pentru informarea vizitatorilor paginii.
Inspectorii APC au reușit recuperarea prejudiciilor cauzate
de agenții economici în urma tranzacțiilor prejudiciabile
pentru 154 consumatori.
Suma banilor restituiţi consumatorilor prejudiciaţi
constituie 614651 mii lei.
Pentru a spori sensibilizarea consumatorilor în acest sens,
APC a distribuit circa 23828 unităţi de material
informaţional.

4.3.
Creşterea
transparenţei, sporirea
gradului
de
accesibilitate
la
serviciile Agenţiei

4.3.1. Plasarea pe pagina web Semestrial
a Agenţiei a informaţiei utile
pentru consumatori
şi
mediul de afaceri.

Nr. informaţiilor
pentru
consumatori şi mediul de
afaceri plasate pe pagina web
APC.
Nr. vizualizărilor asupra
informaţiilor plasate.

Realizat:
Au fost plasate 276 informaţii utile, pe pagina web
APC, faţă de 231 informaţii plasate în a.2015.
Au fost înregistrate 251325 vizualizări în a.2016, în
raport cu 96406 vizualizări în a.2015.

Sub-programul: Supravegherea pieţei
Obiectivul 5 : Scăderea nivelului tranzacţiilor prejudiciabile pentru consumatori. Legea nr. 166/2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare
„Moldova 2020”, SPC, PDS APC , Strategia de dezvoltare a comerţului interior pentru anii 2014- 2020.
5.1.
Supravegherea
pieţei
privind
respectarea legislaţiei
precontractuale,
contractuale
şi
postcontractuale.

5.1.1.
Organizarea Semestrial
activităţilor de informare a
părţilor interesate referitor la
legislaţia nou-adoptată în
domeniile de competenţă.

Nr.agenţilor
economici
informaţi
referitor
la
contracte, inclusiv în cadrul
controlului;
Nr. actelor legislative nouadoptate discutate cu mediul
de afaceri.

5.1.2. Supravegherea privind Semestrial
respectarea legislaţiei privind
neadmiterea
clauzelor
abuzive
în
contractele
încheiate cu consumatorii.

Nr. acţiunilor Agenţiei admise
în instanţă;
Nr. soluţionărilor pozitive în
instanţă;
Nr. actelor de constatare a
clauzelor abuzive depistate în
contractele
încheiate cu
consumatorii.

Realizat:
Referitor la contractele încheiate cu consumatorii, au fost
informați 584 agenţi economici, inclusiv în cadrul
controalelor efectuate de către inspectorii APC.
Pentru consolidarea cunoștințelor agenților economici, în
vederea respectării legislației de domeniu, în cadrul
fiecărui control efectuat, precum și în cadrul activităților
de informare, inspectorii au discutat cu mediul de afaceri
asupra actelor legislative aplicabile domeniilor de
activitate a acestora, inclusiv asupra Legii nr.131 privind
controlul de stat asupra activității de întreprinzător. Astfel,
au fost discutate circa 15acte legislative nou-adoptate, de
domeniu.
Realizat:
Au fost admise în instanţă 1193 acţiuni ale APC
(participarea reprezentantului APC, pentru apărarea
interese-lor consumatorilor şi APC);
Soluţionate definitiv pozitiv, în instanţă – 75 acţiuni.
Au fost încheiate 4 acte de constatare a clauzelor abuzive
depistate în contractele, încheiate cu consumatorii.

5.2. Consolidarea
cunoştinţelor
agenţilor economici
privind cerinţele
aplicabile produselor/
serviciilor prestate
(pentru evaluarea şi
raportarea pe pct.2.2.
din Matricea de
politici DCFTA,
coordonat cu liderul
echipei de experţi
DCFTA:răspunsul la
scrisoarea
APCnr.27/03-1481/

5.1.3. Supravegherea privind
respectarea legislaţiei cu
privire la contractele de
credit pentru consumatori
prin efectuarea contoalelor
planificate.

Semestrial

Nr.controalelor planificate la
agenţii economici responsabili
de creditele de consum;
Nr.controalelor efectuate din
cele planificate;
Nr. contractelor de credit
examinate vs nr. agenţilor
economici controlaţi de APC
(responsabili de creditele de
consum).
Nr. de creditori conformaţi.

Acțiune transferată:
Pe parcursul anului a fost planificat un control la un agent
economic prestator de credite de consum.
Din cauza faptului, că specialistul, care a planificat
controlul respectiv, a demisionat, iar alți specialiști în acest
domeniu nu sunt angajați, efectuarea controlului nu a fost
posibilă, contracte de consum nu au fost examinate.
Actualmente, APC nu are angajați cu capacități în acest
domeniu și este dificil de-i atras, din cauza salariilor foarte
mici.
Acțiunea este transferată pentru anul 2018:

5.1.4. Supravegherea pieţei
privind respectarea legislaţiei
privind neadmiterea
practicilor comerciale
incorecte în cadrul acţiunilor
de control planificate şi
inopinate.

Semestrial

Realizat:
În anul -2016 au fost constatate 10
cazuri practici
comerciale incorecte, în cadrul a 415 controale efectuate
în comerţ, prestări servicii, cu o pondere de 2%, faţă de
numărul de controale efectuate.
Încheiate 20 procese verbale contravenţionale;
3 Decizii de încetare/interzicere a practicilor comerciale.

5.2.1. Acordarea
consultanţei mediului de
afaceri, privind cerinţele
aplicabile produselor şi
serviciilor, regulile de
comerţ şi punere la
dispoziţie pe piaţă.

Semestrial

Nr. cazurilor de practici
comerciale incorecte
constatate în cadrul
supravegherii pieţei;
Ponderea cazurilor de practici
comerciale incorecte
constatate
faţă de controale efectuate în
comerţ, prestări servicii;
Nr.sancţiunilor aplicate;
Nr.practicilor comerciale
incorecte stopate/ masurilor
aplicate.
3850 agenţi economici din
comerţ/prestatori informaţi,
cu 15% mai mult faţă de anul
precedent,
informaţi
din
oficiu,Ghişeu, în control,vizite
de consultanţă, mese rotunde,
la examinarea proceselorverbale, materialelor primite
Rapoartele trimestriale
consolidate, prezentate în
DCP.

Realizat:
A fost acordată consultanţă către 6838 persoane din
mediul de afaceri (comerţ/ servicii), cu 2696 persoane
consultate, sau cu 80% mai mult faţă de 3342 persoane
consultate în a.2015.
A fost organizate 23 mese rotunde cu mediul de afaceri, la
care au participat agenți economici.
Realizat:
Au fost prezentate 4 Rapoarte trimestriale.

05.05.16).

5.3 Proceduri de
control bazate pe
managementul
riscurilor
implementate
(pentru evaluarea şi
raportarea pe pct.2.2.
din
Matricea
de
politici DCFTA)

5.3.1.
Implementarea Semestrial
Procedurilor aprobate prin
controale asupra anumitor
categorii de produse, după
finalizarea
Moratoriului
asupra controalelor de stat.

Numărul
controalelor
efectuate în baza Procedurilor
aprobate
prin
ordinul
nr.79/18.12.2015,
nr.31/23.08.2016 şi nr.47/
21.12.2016 cu privire la
mоdifiсаrеа şi completarea
Procedurii
gепеrаlе
de
сопtrоl
репtru
рrоduse
пеаlimепtаrе,
după
finalizarea
Moratoriului
asupra controalelor de stat.

Realizat:
Au fost efectuate 29 controale în baza Procedurilor
aprobate de APC precum:
 5 controale în conformitate cu Procedura de control a
echipamentelor de joasă tensiune;
 3 controale în conformitate cu Procedura de control a
jucăriilor;
 1 control în conformitate cu Рrосеdurа gепеrаlă de
control репtru produse nealimentare bazată ре analiza de
management а riscurilor şi 2) în conformitate cu
Procedura de control a echipamentelor de joasă tensiune;
 14 controale în conformitate cu Procedura Modul de
efectuare a măsurărilor oficiale în cadrul controlului
corectitudinii livrării combustibilului consumatorilor la
staţiile de alimentare cu produse petroliere şi gaze
lichefiate;
 3 controale în conformitate cu Procedura de control
metrologic legal al aparatelor de cîntărit neautomate;
 3 controale în conformitate cu Procedura de efectuare a
controlului produselor industriale şi serviciilor aferente.
La unul din controale au fost aplicate 2 Proceduri.
Controalele au fost efectuate de către 21inspectori.
Experţii Proiectului DCFTA, au asistat inspectorii la
control şi i-au instruit în vederea utilizării Procedurilor de
control, au fost instruiţi 21 (68%) inspectori, din 31
specialişti angajaţi.

Obiectivul 6: Consolidarea capacităţilor instituţionale de supraveghere a pieţei. Legea nr. 166/2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare
„Moldova 2020”, Strategia în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020, Legea privind supravegherea pieţei, PDS ME, PDS APC,
recomandarile. Proiec Twinning ,,SuportAPC’, Strategia de dezvoltare a comerţului interior pentru anii 2014- 2020.
6.1.
Schimbarea 6.1.1.
Adoptarea
unei Semestrial Nr. evaluărilor de risc a Realizat:
accentului
de
la abordări eficiente privind
produselor, efectuate;
2267 evaluări de risc
control
spre gradul
de
risc
al
Nr. masurilor corective 971 masuri corective eliberare în baza evaluărilor de risc
informare;
produselor/serviciilor.
eliberare în baza evaluărilor efectuate;
Conformarea
de risc efectuate.
Măsurile corective au fost eliberate în cadrul controalelor.

agentilor economici 6.1.2. Reducerea numărului Semestrial
urmare activitaţilor de de controale planificate.
consiliere.

Ponderea
reducerii
numărului de controale
Nr.controalelor planificate
efectuate în 2016, faţă de a.
2015.
Graficele trimestriale de
control aprobate.

Realizat:
Numărul controalelor planifi-cate în 2016(trim.I şi trim.IV)
- 294 controale, faţă de 1048 controale planificate în trim.
I-IV-2015, sau cu 754 controale mai puţin.
A fost redus cu 754 controale, urmare instituirii
Moratoriului asupra controlului de stat.
Graficele de control aprobate şi plasat pe pagina web APC.

6.1.3.
Planificarea Semestrial
controalelor de stat la agentii
economici cu un grad de risc
sporit.

Nr.controalelor planificate
trimestrial;
Nr.controalelor neexecutate;
Rapoartele
privind
rezultatele controalelor.

6.2. Supravegherea 6.2.1.Identificarea produselor/ Semestrial
pieţei, în vederea serviciilor neconforme plasate
prevenirii, stopării şi pe piaţă.
interzicerii
pătrunderii şi plasării
pe piaţă a produselor
necorespunzătoare
cerinţelor prescrise şi
declarate.
Creşterea gradului de
asigurare a pieţei
interne cu produse
/servicii conforme.

85%
controale
cu
neconformităţi depistate;
Nr.loturilor de produse
neconforme;
Nr. prescripţiilor/deciziilor
eliberate;
Nr. prescripţiilor/deciziilor
neexecutate
în termenul
stabilit;
Nr. sancţiunilor aplicate
pentru
neconformităţile
depistate/suma sancţiunilor
aplicate/executate;
Rapoarte
trimestriale
prezentate
privind
rezultatele controalelor.
Nr. controalelor tematice
efectuate;
Nr.controalelor tematice cu
neconformităţi depistate;
Rapoarte
generalizate
prezentate

Realizat parțial:
294 controale planificate trimestrul I şi IV-2016,
Au fost neexecutate 141 controale (agenţii economici şi-au
încheiat activitatea sau n-au răspuns la notificare, instituirea
Moratoriului asupra controlului).
Rapoartele au fost prezentate.
Realizat:
68,2% controale cu neconformităţi depistate;
119 loturi de produse neconforme;
349 prescripţii/decizii eliberate;
149 prescripţii/decizii neexecutate (termenul nu este
depăşit);
396 sancţiuni aplicate pentru neconformităţile depistate, în
sumă de 1343,012 mii lei;
Rapoarte trimestriale prezentate.

6.2.2. Efectuarea controalelor Semestrial
tematice.

Realizat:
Controalele de stat au fost efectuate pe anumite tematici,
aprobate prin Ordinul APC nr.82 din 31.12.2015.
Au fost efectuate 153 controale tematice, în 99 (64%)
controale s-au constatat neconformități și au fost aplicate
măsuri juridice.Rapoartele se prezintă de către
subdiviziunile de control.

6.2.3.
Desfăşurarea Semestrial
activităţilor de supraveghere
în domeniile reglementate, în
limita
competenţelor
funcţionale ale Agenţiei.

Nr. controalelor efectuate în Realizat :
domeniul
alimentar/ 415 controalelor efectuate
în
domeniul
industrial/servicii;
alimentar/industrial/ /servicii;
Nr.
controalelor
cu 283 controale cu neconformităţi;
neconformităţi depistate;
15 controale efectuate în comun;
Nr. controalelor efectuate în 4 rapoarte prezentate privind rezultatele controalelor.
comun cu alte autorităţi;
Nr.rapoartelor
privind
rezultatele controalelor.
6.3. Supravegherea
6.3.1.
Organizarea Semestrial Nr.controalelor efectuate;
Realizat:
metrologică a
activitaţilor de supraveghere
Nr.controalelor în comun cu 219 controale efectuate;
respectării cerinţelor
metrologica legală.
alte Autorităţi;
9 În comun cu alte autorităţi/ 3 sesizate autorităţi;
stabilite în domeniile
Autorităţi sesizate;
144 controale cu neconformităţi;
metrologiei legale.
Nr.controalelor
cu 45 mijloace de măsurare neconforme, din total 1359
neconformităţi depistate;
controlate.
Nr. mijloacelor de măsurare 56 prescripţii/decizii eliberate;
neconforme constatate;
Nr. prescripţiilor/deciziilor
eliberate;
Obiectivul 7: Studierea şi implementarea bunelor practici de supraveghere a pieţei. Legea nr. 158- XVI din 04.07.2008; Hotărîrea Guvernului nr.201 din
11.03.2009, Hotărârea Guvernului nr.255/ 05.03.2008 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune”;
Hotărârea Guvernului nr.83 din 31.01.2008 cu privire la aprobarea Reglementării Tehnice” Jucării. Cerinţe de securitate”;Legea nr.647/ 17.11.1995
metrologiei, Regulamentului general de metrologie legală; Regulament General de Metrologie Legală RGML 02:2012, Strategia de dezvoltare a comerţului
interior pentru anii 2014- 2020.
7.1.1 Elaborarea Procedurii Semestrul Procedura elaborată.
7.1. Elaborarea
Realizat:
privind I
Procedurile aprobate în 2015/2016 sunt puse în aplicare. În
procedurilor specifice specifice
supravegherea produselor de Semestrul II Procedura aprobată.
trim. IV-2016 au fost efectuate 29 controale de stat cu
privind
joasa tensiune;
aplicarea Procedurilor de control.
supravegherea
tipurilor concrete de 7.1.2. Elaborarea Procedurii Semestrul I Procedura elaborată.
produse.
specifice
privind Semestrul II Procedura aprobată.
-pentru evaluarea şi supravegherea jucariilor;
raportarea pe pct.2.4. 7.1.3. Elaborarea Procedurii Semestrul I Procedura elaborată.
din
Matricea
de specifice privind exploatarea Semestrul II Procedura aprobată.
politici
DCFTA, mijloacelor
de
cîntărire
coordonat cu liderul neautomată;
echipei de experţi
DCFTA:răspunsul la
scrisoarea
APC,
nr.27/03-1481/
05.05.16.

7.2. Colaborarea cu
alte autorităţi din
domeniul
supravegherii pieţei.
(pentru evaluarea şi
raportarea pe pct.2.2.
din
Matricea
de
politici
DCFTA,
coordonat cu liderul
echipei de experţi
DCFTA:răspunsul la
scrisoarea
APCnr.27/03-1481/
05.05.16).

7.2.1.Încheierea
Semestrul
Parteneriatelor de activitate in I
comun cu alte instituţii din
domeniu,
prin semnarea
Acordurilor de colaborare
între APC şi alte instituţii
responsabile pentru supravegherea pieţei, infrastructura
calităţii.

Elaborarea a 3 Acorduri de
colaborare cu următoarele
instituţii :
1. Institutul Naţional de
Standardizare
2. Centrul de Metrologie
Aplicată şi Certificare
3. Institutul Naţional de
Metrologie.

7.3.
Consolidarea
capacităţilor
instituţionale
ale
Agenţiei.
Instruirea de către
ME
în
vederea
implementării
legislatiei-cadru,
Procedurilor de
control.
(pentru evaluarea şi
raportarea
pe
pct.2.2.,2.4.
din
Matricea de politici
DCFTA, coordonat
cu liderul echipei de

7.3.1.Participarea
la Semestrial
seminarele de instruire şi
schimb
de
experienţă,
organizate de ME, inclusiv cu
experţi
UE,
pentru
implementarea practicilor în
domeniile de activitate.

Planurile de instruire a
angajaţilor
Seminare petrecute;
95%
angajaţi
noi
instruiti/testaţi;
50% personal operaţional
instruiţi/testaţi în utilizarea
Procedurilor de control, cu
certificate înmînate;
Rapoarte
trimestriale
prezentate în DCP.

Realizat:
În anul-2016, APC a încheiat parteneriate de colaborare, cu
semnarea a 4 Acorduri de colaborare pe plan intern, cu:
1. Institutul Naţional de Standardizare;
2. Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare;
3. Institutul Naţional de Metrologie;
4. Acordul de colaborare cu Centrul National de Acreditare
(MOLDAC);
De asemenea, a fortificat activităţile de colaborare externă,
cu semnarea a 5 Acorduri de colaborare și Memorandumuri
de de Înţelegere:
1. Memorandum de Înţelegere cu Proiectul PNUD
Moldova, Agenţia devenind partener principal al
platformei”ÎmiPasă”;
2. Acord de colaborare cu Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Consumatorilor din România;
3. Memorandum de înţelegere cu Autoritatea maghiară
pentru Protecţia Consumatorilor;
4. Memorandum de înţelegere privind asistenţa reciprocă în
domeniul protecţiei consumato-rilor şi supravegherea pieţei,
cu Autoritatea pentru Protecţia Consumatorilor din Estonia;
5. Memorandum de înţelegere privind asistenţa reciprocă în
domeniul protecţiei consumatorilor şi supravegherea pieţei,
cu Autoritatea pentru Protecţia Consumatorilor din Letonia.
Realizat:
În a.2016 (la 01.01.2017), angajaţi APC - 56 persoane;
- instruiţi – 71 persoane (inclusiv din cei demisionaţi);
Persoane noi angajate în 2016 – 15 persoane, din care 7
debutanţi.
Din persoanele noi angajate, 13 persoane au fost instruite
(ce se atestă prin certificatele primite, ordine emise),ceea ce
constituie 87% instruiţi, avînd în vedere, că 4 persoane au
fost angajate în decembrie 2016 şi urmează a fi instruite în
2017.
Realizate 70 seminare de instruire, persoane instruite -71,
din care 20 instruiri cu suportul experţilor UE (conform
scrisorilor oficiale /certificatelor), inclusiv 13 instruiri în
cadrul DCFTA, 53 persoane instruite, 162 certificate
eliberate) .
Total eliberate 235 certificate prin 70 seminare, celor 71

experţi
DCFTA:răspunsul la
scrisoarea
APCnr.27/03-1481/
05.05.16).
7.3.2.Elaborarea, aprobarea şi Semestrial
Plan elaborat şi aprobat;
implementarea unui plan
Semestrul I Rapoarte trimestriale
de instruire
a angajaţilor
prezentate în DCP.
APC privind aspectele de
implementarea a cadrului
legal şi normativ nou

7.4. Calificarea
personalului pentru
Realizarea
obiectivelor stabilite.

7.3.3. Instruirea angajaţilor
APC de către ME privind
implementarea
Legii
nr.44/27.03.2014
privind
etichetarea produselor cu
impact energetic

Seminar desfăşurat;
95% specialişti noi angajaţi,
instruiti/testaţi.

7.3.4. Instruirea angajaţilor Semestrul I
APC, privind unele aspecte
referitor la implementarea
Legii
nr.131
din
08.06.2012cu
privire
la
controlul de stat.
Solicitarea
asistenţei în
implementarea noilor domenii
adoptate.

Scrisoare către ME de
solicitare a instruirii privind
implementarea legilor
în
domeniile de activitate.
Instruire efectuată în cadrul
APC;
95%
persoane
instruite
/testate;
Rapoarte
trimestriale
prezentate în DCP.
Planul de instruiri, aprobat;
Nr. persoanelor instruite din
funcţionarii cu funcţii de
conducere.
Nr. persoanelor instruite din
numărul funcţionarilor cu
funcţii de execuţie.
Nr. debutanţilor instruiţi.

7.4.1. Perfecţionarea
profesională continuă a
personalului, instruirea
funcţionarilor publici
debutanţi.

Semestrial

participanți;
În cadrul controalelor, cu aplicarea Procedurilor de
control, au fost instruiţi 21 (68%) inspectori, din 31
specialişti angajaţi, conform cerinţelor Proiectului DCFTA.
Realizat:
Elaborat şi aprobat Planul anual de instruire internă a
personalului APC;
Plan de realizare a comenzii de stat privind dezvoltarea
profesională a personalului din APC stabilit de Academia
de Administrare Publică pentru sem.I-II-2016.
Planul de instruire se păstrează în SRU APC;
Rapoartele cu privire la realizarea Planului de instruire, se
păstrează în SRU APC.
Realizat:
Ministerul Economiei, cu suportul Agenţiei pentru Eficienţă
Energetică, a petrecut instruirea inspectorilor APC,
privind implementarea Legii nr. 44 din 27.03.2014:
- la data de 16.09.2016, la care au participat 16 angajaţi
APC;
La data de 27.12.2016, la care au participat 27 angajaţi
APC.
Realizat:
Ministerul Economiei a petrecut instruirea inspectorilor
APC, cu privire la implementarea Legii nr.131 din
08.06.2012, unde au participat 27 funcţionari publici.
Raportul trimestrial cu privire la instruire, anexat.

Realizat :
Au fost desfăşurate 70 instruiri pe diferite tematici, 71
persoane instruite (insclusiv cei demisionaţi), dintre care:
- 21 funcţionari publici cu funcţii de conducere instruiţi;
- 50 de funcţionari publici cu funcţii de execuţie instruiţi.
Toţi debutanţii au fost instruiţi, dintre care 4 debutanţi cu
certificate, 3 debutanţi ordin cu listă.

Programul: Planificare şi management intern
Sub-programul: Planificarea anuală a activităţilor Agenţiei
Obiectivul 8: Planificarea şi raportarea cu privire la rezultatele activitatii Agenţiei. Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova- 2020”, Strategii
sectoriale, Ordinul MF nr.93 din 19.07.2010. Ordin MF nr.208din 24.12.2015. Legea finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014;
Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007 Ordin MF nr.60 din 29.05.2012, Legea privind achiziţiile publice nr.131 din 03.07.2015, Hotărîrea Guvernului
nr.94 /2013.
8.1.Planificarea
8.1.1. Elaborarea planului Semestrial Plan aprobat
Realizat:
anuală eficientă a anual de activitate a Agenţiei.
Planul anual de activitate APC pentru anul 2016, a fost
activităţilor
de
aprobat de către Ministerul Economiei, conform
supraveghere a pieţei
prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.94 din 01.02.2013
şi
protecţie
a
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea
consumatorilor.
performanței colective.
8.2.
Planificarea 8.2.1. Determinarea fondului Semestrial Proiectului bugetului pentru Realizat:
eficientă a bugetului de salarizare şi pronosticului
a.2017 elaborat.
Bugetul pe 2 programe elaborat, aprobat, dezagregat şi
Agenţiei. Elaborarea cheltuielilor bugetare de
publicat pe web-site: http//e-alocatii.mf.gov.md.
proiectului bugetului întreţinere
pentru a.2017.
Semestrial Plan de finanţare elaborat;
Realizat:
8.2.2. Detalierea bugetului
Note contabile întocmite
2 planuri de finanţare pe programe în limita alocaţiilor
elaborat
conform
bugetare provizorii elaborate şi publicate pe www.emetodologiei stabilite de
alocatii.mf.gov.md;
Ministerul Finanţelor.
16 modificări la plan provizoriu de finanţare elaborate şi
publicate pe www.e-alocatii.mf.gov.md
8.3.
Asigurarea 8.3.1
Întocmirea
şi Semestrial Plăţi salariale, calculate şi Realizat:
sistemului de dări de prezentarea raportului privind
achitate.
Contracte
de Au fost calculate şi achitate următoarele plăţi:
seamă contabile
executarea bugetului.
achiziţii a bunurilor şi 12 salarii;
serviciilor, înregistrate şi 6 premii cu ocazia sărbătorilor;
executate.
124 indemnizaţii pentru concedii de odihnă;
15 indemnizaţii la încetarea acţiunii contractului de muncă;
23 salarii angajaţilor prin contract de prestare serviciilor;
90 indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă;
363 deconturilor de avans;
46 contracte de mică valoare întocmite şi înregistrate şi
achitate.
Rapoarte contabile, financiare şi Realizat.
8.3.2.
Întocmirea
şi
statistice
întocmite
şi 3 bilanţuri contabile cu anexe întocmite, prezentate la
prezentarea
rapoartelor
prezentate:
financiare, statistice
MEC
şi
publicate
pe
web-site
3 bilanturi contabile cu anexe;
https://fmis.mf.gov.md/SSOFMIS;
12 raporturi operative privind
statele şi efectivul de personal 12 rapoarte operative privind statele şi efectivul de
din instituţiile bugetare (Forma personal din instituţiile bugetare (Forma FD-050);
FD-050);

12 raporturi operative privind
starea creanţelor şi datoriilor cu
termen de achitare expirat,
formate în instituţiile bugetare
(2RM (cu anexe));
12 declaraţii privind calcularea
şi utilizarea contribuţiilor de
asigurări sociale de stat
obligatorii (BASS);
12 declaraţii persoanei asigurate
(REV-5);
12 dări de seamă privind suma
venitului achitat şi impozitul pe
venit reţinut din acesta –
IRV14;
4 rapoarte privind calcularea
primelor
de
asigurare
obligatorie
de
asistentă
medicală (MED09);
1 notă anuală de informare
privind salariul şi alte plăţi
efectuate de către patron în
folosul angajaţilor, precum şi
plăţile achitate rezidenţilor din
alte surse de venit decît salariul
şi impozitul pe venit reţinut din
aceste plăţi (IALS14);
1 darea de seamă privind taxa
pentru folosirea drumurilor de
către
autovehiculele
înmatriculate în Republica
Moldova (TFD13);
13 dări de seamă privind
cîştigurile salariale (Munca1);
1
cercetare
statistică
–
repartizarea
efectivului
de
salariaţi
conform
mărimii
salariului calculate pentru luna
septembrie anual (Munca2);
1 cerceare statistică privind
cîştigurile salariale şi costul
forţei de muncă – anual pe
unităţi administrativ-teritoriale
în care unitatea îşi desfăşoară

12 rapoarte operative privind starea creanţelor ţi
datoriilor cu termen de achitare expirat, formate în
instituţiile bugetare (2RM (cu anexe));
12 declaraţii privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor
de asigurări sociale de stat obligatorii (BASS);
6 declaraţii persoanei asigurate (REV-5);
12 dări de seamă privind suma venitului achitat şi
impozitul pe venit reţinut din acesta – IRV14;
4 rapoarte privind calcularea primelor de asigurare
obligatorie de asistentă medicală (MED09);
13 dări de seamă privind cîştigurile salariale (Munca1);
4 cercetări statistice cu privire la investiţii (2-INV).

activitatea (M3);
1 raport statistic privind
cîştigurile
salariale
ale
personalului specificate pe
funcţii în octombrie anual
(nr.53-m);
1 raport statistic – Transportul
auto şi lungimea drumurilor
auto
de
exploatare
administrativă – anual (nr.1tr.(auto));
5 cercetări statistice cu privire
la investiţii (2-INV)
1 raport statistic ce ţine de
situaţia privind informatizarea
şi înzestrarea cu tehnică de
calcul la sfărşitul anului (nr.1inf);
1 raport statistic – balanţa
energetic (nr.1-BE)

8.4.
Asigurarea
sistemului
de
evaluare şi raportare
cu privire
la
activitatea
Agenţiei.

8.4.1. Evaluarea rezultatelor Semestrial
activităţii Agenţiei
şi
prezentarea Rapoartelor de
activitate pentru a.2016.

Rapoarte
narative
de
activitate prezentate către
autorităţi;
Rapoarte semestriale/anual
de evaluare a performanţelor
colective APC;
Rapoarte
privind
implementarea Strategiilor
sectoriale;
Raportul statistic către BNS.

Realizat:
4 Rapoarte narative de activitate prezentate către autorităţi;
2 Rapoarte semestrial de evaluare a performanţelor
colective APC;
4 Rapoarte privind implementarea Strategiilor sectoriale;
1Raportul statistic către BNS;
Rapoarte de progres (săptămînale, lunare, trimestriale) cu
privire la implementarea Matricei de politici cu privire
competitivitate;
Rapoarte de progres (săptămînale, lunare, trimestriale) cu
privire la implementarea Matricei de politici cu privire la
implementarea DCFTA.

8.4.2. Evaluarea rezultatelor
activităţii juridice a Agenţiei
si prezentarea Rapoartelor
activităţii juridice.

8.4.3. Prezentarea Rapoartelor
solicitate de autorităţi.
1.
8.4.4. Reprezentarea
intereselor autorităţii publice
în instanţele judecătoreşti pe
dosarele contravenţionale,
2.
civile şi de contencios
administrative.
8.4.5.
Examinarea
/soluţionarea, monitorizarea şi
evidenţa materialelor atribuite
spre
examinare
(cereri
prealabile, petiţii, demersuri,
sesizări, ect.) în strictă
conformitate cu legislaţia în
vigoare.
8.4.6
Participarea
la
elaborarea proiectelor de acte
legislative,
normative
parvenite
în
autoritatea
publică şi să pregătească
avizele acestora în modul
stabilit.

Semestrial

Rapoartele activităţii juridice;
Rapoarte solicitate de autorităţi;
Nr. participărilor în şedinţele de
judecată (cereri admise);
Nr. cazurilor de contestaţii
respinse în instanţă;
Nr. materialelor examinate de
Agenţie(cereri
prealabile,
petiţii, demersuri, sesizări,etc);
Nr.dosarelor examinate
(încheiate în baza Actelor de
control,
proceselor-verbale
remise către/de către autorităţi,
materialelor
primite
spre
examinare);
Nr.dosarelor (încetate)anulate
(din cele remise către Agenţie,
încheiate de Agenţie);
Nr.deciziilor cu privire la
contravenţie aplicate de Agenţie
(total amenzi aplicate);
Nr. deciziilor cu privire la
contravenţie transmise spre
executare silită.

Nr. proiectelor de
legislative la care
prezentat propuneri.

Realizat:
4 rapoarte trimestriale prezentate de către Direcția juridical;
13 rapoarte prezentate altor autorităţi, la solicitare;
Angajații APC (juriști și inspector) au participat la 1113
şedinţe de judecată, dintre care 838 contravenţionale, 275
civile pe segmentul protecției consumatorilolr, în raport cu
agenții ecconomici.
75 cazuri de contestaţii respinse in instanţă (În folosul
APC).
1625 documente juridice examinate de Direcţia Juridică,
dintre care 17 cereri prealabile, toate respinse.
757 de dosare examinate încheiate în baza Actelor de
control, proceselor-verbale remise către/de către autorităţi,
materialelor primite spre examinare.
Din 140 dosare asupra cazului cu privire la contravenţii
parvenite în adresa APC de la alte autorităţi, 356 decizii au
fost încetate procesele verbale.
530 decizii cu privire la contravenţie aplicate de Agenţie,
amenzi aplicate
1339,012 mii lei.
229 de Decizii de aplicarea sancţiunii transmise spre
executare silită, 18 Decizie în baza proceselor verbale
întocmite de alte autorităţi.

acte Realizat:
s-au 23 Proiecte de acte normative examinate

8.4.7. Asigurarea legalitatăţii
perfectării
dosarelor
contravenţionale întocmite de
inspectorii APC, evidenţa şi
controlul executării deciziilor
cu privire la contravenţie,
emise de către directorul APC,
raportarea
rezultatelor,către
conducerea APC.

Rapoartele cu privire la Realizat:
rezultatele
executării Rapoarte prezentate conducerii APC.
deciziilor cu privire la
contravenţie.

Sub-programul: Managementul intern
Obiectivul 9: Dezvoltarea managementul intern în cadrul Agenţiei. Legea nr. 158- XVI /2008; Hotărîrea Guvernului nr.2017/2009,Legii nr.25/
2008,Legea nr.229 din 23.09.2010, Legii nr.1264- XV/2002; Legea nr.16 /2008, Regulamentul cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat.
9.1. Evaluarea
9.1.1.Evaluarea performantei
Semestrul I Fisele de evaluare
Realizat:
performantei
individuale a functionarilor
individuală a functionarilor
56 Fişe de evaluare individuală a functionarilor publici din
individuale şi
publici.
publici din cadrul Agenţiei. cadrul Agenţiei
colective ă cadrul
9.1.2. Evaluarea
Semestrial
Rapoartele semestriale cu Realizat:
Agenţiei.
performantelor colective la
privire
la
realizarea Rapoartele semestriale de activitate, la nivel de
nivel de subdiviziuni şi la
Planurilor
de
actiuni subdiviziuni APC, sunt aprobate de către directorul APC și
nivel de Agenţie.
semestriale la nivel de șe păstrează, după evaluarea performanței colective, în
Direcția coordonare și planificare.
9.1.3. Elaborarea planurilor de Semestrul II subdiviziuni;
Rapoartele semestriale cu Rapoartele semestriale de activitate, la nivel de autoritate
actiuni la nivel de
privire la realizarea Planului și Raportul anual de activitate a APC, se aprobă de către
subdiviziuni/ la nivel de
de actiuni la nivel de MEc, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului
institutie.
nr.94 din 01.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu
Agenţie;
Raportul anual cu privire la privire la evaluarea performanței colective.
realizarea Planului de actiuni Planurilor de actiuni semestriale la nivel de subdiviziuni și
al Agenţiei; Planuri de Planurile la nivel de autoritate sunt prezentate;
actiuni
la
nivel
de Rapoartele semestriale cu privire la realizarea Planului de
actiuni la nivel de Agenţie sunt prezentate.
subdiviziuni aprobate;
Planul de actiuni pentru
a.2017 la nivel de institutie
aprobat.

9.2.Implementarea
sistemului
de
management
financiar și control
intern al APC

9.2.1. Instruirea personalului
în vederea implementării
sistemului de management
financiar şi control intern
APC.

9.3.
Optimizarea
procesului
de
evidenţă
a
corespondenţei şi de
control
asupra
executării
documentelor,
eficientizarea fluxului
de informaţii.

9.3.1.Analiza, elaborarea şi
prezentarea rapoartelor
Agenţiei privind executarea
documentelor.

Semestrul II Nr. instruirilor petrecute în
(după
cadrul APC, după angajarea
anga-jarea personalului
în
cadrul
persoServiciului audit Intern;
nalului în Nr. persoanelor instruite;
cadrul
Rapoarte prezentate.
Serviciului
audit
Intern).
Semestrial Raportul privind executarea
documentelor.

Realizat parțial:
Acțiune transferată în 2017
În subdiviziunea respectivă nu sunt angajate persoane.
Atragerea persoanelor pentru a ocupa aceste funcții nu a
fost posibilă din cauza interesului scăzut din partea
specialiștilor în domeniu și a salariilor mici. Actualmente,
este anunțat concurs pentru ocuparea funcțiilor respective.

Realizat:
Raportul semestrial prezentat.
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