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I. REZUMAT EXECUTIV 
 

 

Agenția pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherii Pieţii (APCSP) este 

autoritate administrativă subordonată Ministerului Economiei şi Infrastructurii, 

responsabilă de implementarea politicii în domeniul protecţiei consumatorilor şi de 

efectuare a controlului de stat asupra respectării prevederilor legislaţiei în acest domeniu, 

precum şi a controlului de stat privind corespunderea produselor şi/sau a serviciilor plasate 

pe piaţă cerinţelor prescrise sau declarate şi respectarea prevederilor actelor normative în 

domeniul metrologiei legale, a normelor şi regulilor de desfăşurare a activităţilor de 

comerț. 

Evaluarea integrității instituționale în cadrul Agenției a fost realizată de CNA în 

perioada august 2018 – august 2019, în conformitate cu prevederile art.4 alin.(1) lit.e) din 

Legea 1104/06.06.2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, precum și în condițiile 

Legii 325/23.12.2013 privind evaluarea integrității instituționale.  

Scopul principal al acestui proces a constat în identificarea, evaluarea și 

recomandarea măsurilor de minimalizare/înlăturare a riscurilor de corupție aferente 

activității Agenției, precum și sporirea responsabilității echipei manageriale pentru 

consolidarea climatului de integritate instituțională în vederea asigurării prestării 

serviciilor publice de calitate. 

Urmare a evaluării integrității instituționale, în cadrul Agenției s-au identificat o serie 

de riscuri de corupție, printre care cu cea mai mare probabilitate de materializare sunt:  

• Riscul admiterii abuzului de serviciu; 

• Riscul depășirii atribuțiilor de serviciu; 

• Riscul protecționismului; 

• Riscul coruperii active/pasive. 

În mare măsură, manifestarea acestor riscuri a fost posibilă dat fiind specificul 

activității Agenției și anume exercitarea atribuțiilor de control în domeniul protecției 

consumatorilor și supravegherii pieței. Deși, datorită impactului factorilor de risc externi, 

activitatea de control a APCSP a fost perturbată o anumită perioadă de timp, aceasta a 

substituit efectuarea controalelor de stat cu efectuarea vizitelor de consultanță, proces, care 

nefiind reglementat în cadrul normativ intern a generat și mai multe riscuri de corupție.  

Materializarea riscurilor de corupție în trecut este confirmată de incidentele de 

integritate admise de angajații Agenției. Conform statisticii de combatere a CNA, în 

perioada anilor 2015-2018 au fost pornite 6 cauze penale pe faptul traficului de influență, 

coruperii pasive și abuzului în serviciu, comise de către angajații Agenției, pentru a nu 

elucida încălcări stabilite în cadrul controalelor sau pentru a nu efectua controale 

planificate/inopinate. 

Probabilitatea de materializare a riscurilor de corupție în viitor a fost verificată prin 

aplicarea instrumentului de testare a integrității profesionale. Conform Încheierii Instanței 

Judecătorești Chișinău, nr.2-2526/2018, au înregistrat rezultat negativ al testului de 
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integritate profesională, încâlcind prevederile art.7, alin.(2). lit.c) de declarare a cadourilor 

în conformitate cu legislația în vigoare - 2 agenți publici din cadrul Agenției. 

Riscurile de corupție identificate în activitatea Agenției aduc atingere drepturilor 

fundamentale ale consumatorilor, reglementate în art.6 din Legea nr.105/13.03.2013 

privind protecția consumatorilor. 

 

II. ASPECTE METODOLOGICE 
 

 

Evaluarea riscurilor de corupţie în activitatea Agenției a fost realizată în contextul 

aspectelor metodologice prevăzute în Legea nr.325/23.12.2013 privind evaluarea 

integrităţii instituţionale, precum și în baza Metodologiei de identificare a riscurilor de 

corupție în cadrul entităților publice, de identificare a agenților publici expuși acestor 

riscuri și de analiză a factorilor de risc care le generează aprobată prin ordinul directorului 

CNA Nr. 50 din 20.03.2018. 

În contextul Metodologiei, Agenția a fost selectată pentru a fi supusă evaluării 

integrității instituționale după următoarele criterii: realizarea activităților vulnerabile la 

corupţie şi contactul frecvent cu populaţia, precum şi criteriul statistic, rezultat din analiza 

incidentelor de integritate, constatate cu implicarea agenţilor publici din cadrul acestei 

entităţi.  

➢  Criteriul activităților vulnerabile, legate de atribuțiile (funcțiile) externe 

ale Agenției, vizează punerea în aplicare a legii (control, supraveghere, constatare de 

conformitate sau încălcare a legii, aplicare de sancțiuni). 

Acest criteriu derivă din atribuțiile de control ale Agenției, limita domeniului de 

competență fiind stabilită în anexa Legii nr.131/08.06.2012 privind controlul de stat asupra 

activității de întreprinzător.  

Vulnerabilitatea activităţilor realizate de Agenție rezultă şi din drepturile cu care 

este investită entitatea, printre care constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor 

potrivit Codului contravenţional al Republicii Moldova; eliberarea prescripţiilor şi 

aplicarea sancțiunilor în temeiul procesului-verbal de control, aplicarea măsurilor 

restrictive în conformitate cu Legea privind supravegherea pieţei în ceea ce priveşte 

comercializarea produselor nealimentare. 

Corespunzător domeniului de competență, funcţiile și atribuţiile principale ale 

entității publice sunt specificate în Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea 

Agenției pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherii Pieţii, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.1089/18.12.2017, inclusiv:  

1) în domeniul supravegherii pieţei privind produsele nealimentare şi conformitatea 

serviciilor (inclusiv turistice): 

a) funcţiile stabilite în art.7 alin.(4) din Legea nr.7 din 26 februarie 2016 privind 

supravegherea pieţei în ceea ce ţine de comercializarea produselor nealimentare; 
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b) efectuarea controlului respectării cerinţelor privind siguranţa produselor 

nealimentare, introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă destinate consumatorilor, în 

conformitate cu prevederile Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra 

activităţii de întreprinzător; 

c) efectuarea controlului calității serviciilor turistice prestate în conformitate cu 

prevederile Legii nr.131 din 8 iunie 2012; 

2) în domeniul protecţiei consumatorilor: 

a) funcţiile stabilite în art.27 alin.(3) din Legea nr.105-XV din 13 martie 2003 

privind protecţia consumatorilor; 

b) funcţiile stabilite în art.5 alin.(3) din Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu 

privire la comerţul interior; 

3) în domeniul metrologiei: 

a) efectuarea supravegherii metrologice în conformitate cu art.5 alin.(8) din Legea 

metrologiei nr.19 din 4 martie 2016; 

4) în domeniul supravegherii şi controlului de stat al activităţilor în domeniul 

jocurilor de noroc: 

a) efectuarea supravegherii şi controlului de stat în domeniul jocurilor de noroc, în 

limitele prevederilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012; 

5) în domeniul siguranţei ocupaţionale: 

a) efectuarea controlului de stat al respectării legislaţiei de către angajatori privind 

securitatea şi sănătatea în muncă în unităţile de producere şi de prestări servicii, în 

conformitate cu prevederile art.232 alin.(1) din Legea securității şi sănătății în muncă 

nr.186-XVI din 10 iulie 2008; 

6) în domeniul respectării condițiilor de licențiere conform domeniului de 

competenţă: 

a) funcţiile stabilite de Legea nr.131 din 8 iunie 2012. 

➢ Criteriul contactului cu populația, care derivă din atribuțiile entității și 

presupune contactul frecvent și direct al angajaților cu cetățenii și agenții economici. Este 

de menționat că în asemenea cazuri expunerea la riscurile de corupție este posibilă atît prin 

contactul cu agenții economici (poate fi negociată soluționarea unor încălcări admise ale 

legislației privind protecția consumatorilor) cît și în contactul cu consumatorii finali (care 

deseori pot solicita apărarea unor pretinse drepturi și/sau fără a deține probe în acest sens). 

➢ Criteriul statistic. În baza acestui criteriu sânt selectate entitățile publice cu 

privire la care există statistici despre nivelul perceput sau existent al corupției. În acest 

context, analizate au fost incidentele de integritate în care au fost implicați angajați 

Agenției, inclusiv și rezultatele negative ale testelor de integritate, realizate de CNA. 

După selectarea Agenției, evaluarea integrității instituționale s-a desfășurat în 

următoarele etape: 

▪ etapa întâi – identificarea riscurilor de corupție în cadrul Agenției; 

▪ etapa a doua – testarea integrității profesionale a agenților publici din cadrul 

Agenției (descrisă în capitolul” Analiza incidentelor de integritate”); 
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▪ etapa a treia – descrierea riscurilor de corupție și analiza factorilor care le 

generează; 

▪ etapa a patra – emiterea recomandărilor de îmbunătățire a climatului de 

integritate instituțională. 

Analiza factorilor care permit, încurajează, sau sporesc probabilitatea materializării 

riscurilor de corupție în activitatea Agenției a fost realizată prin prisma următoarelor tipuri:  

Factorii de risc externi (se află în afara controlului entității publice). Factorii de risc 

externi se referă preponderent la cadrul normativ lacunar referitor la procedura de efectuare 

a controlului de stat asupra activității de întreprinzător și a vizitelor de consultare la agenții 

economici. 

Factorii de risc interni (aflaţi sub controlul entităţii). Factorii de risc 

interni/organizaţionali se referă la unele deficiențe în implementarea sistemului de control 

intern managerial, inclusiv lipsa unui sistem de management al riscurilor în cadrul entității; 

Factori de risc legați de procesul de lucru (operaționali), inclusiv lipsa procedurii de 

efectuare a vizitelor de consultanță la agenții economici, discreții excesive a managerilor 

operaționali; lipsa descrierii proceselor de lucru și a riscurilor aferente acestora, 

necunoașterea pe deplin a procedurilor anticorupţie. 

În procesul de evaluare au fost aplicate diferite tehnici de colectare și analiză a 

informațiilor, inclusiv aplicate proceduri analitice de obținere a informațiilor privind 

existența riscurilor de corupție, accentul fiind plasat pe următoarele componente: 

• Elaborarea şi remiterea spre completare a unui inventar al măsurilor anticorupție 

în vederea aprecierii nivelului de implementare a politicilor anticorupție și 

asigurarea climatului de integritate; 

• Analiza incidentelor de integritate, produse cu implicarea angajaților Agenției 

atât în împrejurări reale, cât și în cadrul testelor de integritate profesională; 

• Evaluarea anticorupţie a cadrului normativ/departamental aferent activității 

entității publice, precum și formularea de recomandări în vederea îmbunătățirii 

acestuia și excluderii factorilor de risc identificați; 

• Evaluarea și descrierea detaliată a activităților vulnerabile selectate, precum și 

evaluarea factorilor și riscurilor de corupție identificate. 

 

III. ANALIZA FACTORILOR DE RISC EXTERNI 
 

 

Cu referire la factorii de risc externi este de menționat că aceștea au avut impact direct 

asupra activității APCSP. Concurența prevederilor normative între Legea 131/2012 privind 

controlul de stat asupra activității de întreprinzător și H.G. nr. 464/2018 pentru aprobarea 

Regulamentului privind ținerea Registrului de stat al controalelor a generat o incertitudine 

privind actul normativ aplicabil pentru efectuarea controalelor de stat în perioada de 

disfuncționalitate a RSC.  
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Astfel, se constată că prevederile Regulamentului privind ținerea Registrului de stat 

al controalelor (în continuare – Regulament) contravin cu prevederile Legii 131/2012 ceea 

ce constituie un conflict extern între două norme de drept cu forță juridică diferită. Textul 

Regulamentului oferă posibilitatea organului de control de a iniția un proces de control fără 

ca aceasta să fie înregistrată electronic în Registrul de stat al Controalelor (RSC). Mai mult, 

prevederile pct. 57 din regulament admit „apriori” o perioadă de disfuncționalitate a 

Registrului de stat al controalelor, perioadă în care organele de control în mod manual vor 

întocmi documentele necesare controlului conform anexei prevăzute în același regulament, 

ca mai apoi în termen de cel mult 2 zile acestea să fie înregistrate în RSC.  

Textul actului normativ este în contradicție cu prevederile Legii 131 care stipulează 

foarte clar că inspectorul are dreptul să înceapă controlul conform procedurii stabilite de 

prezenta lege doar în cazul cînd sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii: înregistrarea 

delegației de control în Registrul de stat al controalelor, fără a menționa careva perioade 

de disfuncționalitate a registrului. Mai mult, Legea 131/2012 în art. 31 stipulează „nulitatea 

rezultatelor controlului şi a sancțiunilor aplicate în temeiul acestora în cazul în care 

controlul a fost efectuat de organul de control şi/sau de colaboratorii acestuia cu 

încălcarea prevederilor prezentei legi”. Totodată, conform prevederilor art. 350 al. (2) al 

Codului contravenţional al RM survine răspunderea contravențională pentru persoanele cu 

funcţii de răspundere pentru „Neînregistrarea, înregistrarea incompletă sau 

netransmiterea pe cale electronică pentru stocare a delegației de control şi/sau a 

procesului-verbal de control în Registrul de stat al controalelor, conform procedurii şi 

limitelor de timp stabilite de lege”.  

Disfuncționalitatea Registrului de stat al controalelor poate genera în esență riscul 

încălcării conceptuale a Legii 131/2012. Astfel, se constată faptul că printre principiile 

fundamentale ale Legii supra este neadmiterea afectării şi/sau suspendării activităţii 

persoanei supuse controlului, principiu garantat prin imperativul verificării posibilității de 

efectuare de controale comune (ale mai multor organe de control) și respectarea 

periodicității controalelor planificate. Totodată, în cazul disfuncționalității RSC, pentru 

APCSP este practic imposibil respectarea art.15 al.(4) din Legea 131/2012 în aspectul 

obligației de contrapunere a propriei liste a controalelor planificate cu listele altor organe 

de control în scopul planificării de controale comune. 

Un alt aspect necesar de analizat în contextul disfuncționalității RSC, este stoparea 

totală în efectuarea controalelor de stat. Astfel, pe de o parte entitatea publică investită cu 

dreptul de a efectua controale nu le poate efectua sub sancțiunea nulității absolute a 

rezultatelor acestora și posibila răspundere contravențională pentru agenții publici 

responsabili, pe de altă parte asigură efectuarea controlului respectării legislației de către 

agenții economici în vederea protecției drepturilor cetățenilor.  

În asemenea mod, disfuncționalitatea RSC poate afecta indirect mecanismul de 

protecție a drepturilor cetățenilor în calitatea lor de beneficiari finali și/sau 

consumatori. 
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Problema expusă poate facilita apariția unor asemenea riscuri precum: 

• Falsul în actele publice – manifestat prin posibilitatea manipulării cu documentele 

necesare efectuării controlului, dat fiind faptul neînregistrării acestora anterior începerii 

controlului în modul prevăzut de Legea 131/2012; 

• Depășirea atribuțiilor de serviciu – posibilitate ce se poate manifesta atît la etapa de 

planificare a controalelor, cât și nemijlocit în procesul efectuării acestuia. Acest risc se 

poate manifesta și prin comunicarea intenționată agentului economic supus controlului 

despre lacunele actelor normative, fapt care va anula rezultatele controlului și sancțiunile 

aplicate. 

• Irosirea nefondată a banilor publici – prin alocarea de resurse financiare și umane 

în scopul efectuării controalelor care, eventual pot fi anulate în conformitate cu art. 31 al 

Legii 131/2012 care prevede nulitatea rezultatelor controlului și a sancțiunilor aplicate în 

temeiul acestora în cazul în care controlul a fost efectuat de organul de control și/sau 

colaboratorii acestuia cu încălcarea prevederilor legii. 

Urmare a situației descrise supra, APCSP a decis suspendarea efectuării 

controalelor de stat pe perioada de disfuncționalitate a RSC, substituind activitățile 

de control cu efectuarea vizitelor de consultanță1. 

Totodată, este de menționat că deși RSC este încă disfuncțional, începând cu trimestru 

II al anului curent, APCSP a reluat activitatea de desfășurare a controalelor de stat și a 

sistat efectuarea vizitelor de consultanță pînă la aprobarea reglementărilor interne privind 

modul de efectuare a acestora2.  

 

IV. ANALIZA FACTORILOR DE RISC OPERAȚIONALI 

 

4.1 Procesul de efectuare a controlului de stat 

Agenția pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței (APCSP) este 

entitatea publică care efectuează controale de stat în conformitate cu prevederile Legii 

131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în aspecte ce țin de 

supravegherea pieței privind produsele nealimentare şi conformitatea serviciilor (inclusiv 

turistice), protecţia consumatorilor, inclusiv în activitatea în domeniul jocurilor de noroc, 

metrologie, jocuri de noroc, siguranţa ocupațională.  

Cu competențe și atribuții privind protecția consumatorului au fost investite mai 

multe entități publice (fiecare în domeniu specific de activitate), fapt care (cel puțin în 

prezent) generează deficiențe și incertitudine privind organul competent să soluționeze o 

eventuală problemă apărută. 

Astfel, protecția consumatorilor în aspecte ce țin de calitatea produselor alimentare îi 

revine Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Nu și în cazul în care 

 
1 Detaliat a se vedea rubrica 3.2 Efectuarea vizitelor de consultanță 
2 ibidem 
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produsul nu corespunde etichetării și/sau se înregistrează neconformități în aspecte 

metrologice ce țin de cantitatea produselor procurate.  

Exemplu: În vederea apărării drepturilor sale, consumatorul care a depistat 

neconformități privind calitatea și cantitatea unui și aceluiași produs (alimentar) este 

nevoit să se adreseze la două entități publice diferite (ANSA – în cazuri privind calitatea, 

APCSP - în cazuri privind cantitatea). Totodată, dacă în urma achiziției efectuate nu i s-

a eliberat bon fiscal – intervine competența unei alte entități publice și anume Serviciului 

Fiscal de Stat.  

În astfel de situații, există riscul „delegării” de responsabilități între entitățile 

publice, în deosebi în care simultan au avut loc mai multe încălcări ale drepturilor 

consumatorului. 

Divizarea acestor competențe ar trebui să contribuie la creșterea calității „protecției 

consumatorului” prin implicarea entității publice nemijlocit competente. Totodată, în 

practică, se constată o incertitudine privind organul competent spre soluționare a 

problemei consumatorului.  

De asemenea, se constată faptul că urmare a procesului de reformare a Inspectoratului 

de Stat al Muncii (ISM), APCSP i-au fost atribuite competențe de control în domeniul 

siguranței ocupaționale pentru subiecții controalelor entității publice. În acest sens Agenția 

a beneficiat de 3 unități de personal (inspectori ai siguranței ocupaționale) transferați de la 

ISM.  

În contextul realizării acestei atribuții, este de menționat că în perioada post reformă 

APCSP nu a realizat controale de stat. Această stare de fapt se datorează instituirii 

moratoriului privind efectuarea controalelor și deficiențelor apărute în legătură cu 

disfuncționalitatea Registrului de Stat al Controalelor3. Totuși, se constată că în perioada 

de referință activitatea APCSP a fost orientată spre efectuarea vizitelor de consultanță.  

Un alt aspect care merită atenție este faptul că entitatea publică și-a planificat 

realizarea controalelor atît pentru anul 2018 cât și pentru anul 2019. Cu referire la această 

perioadă se menționează probabilitatea generării unor riscuri de corupţie din partea 

agenților publici. Astfel, cunoscând despre faptul că nu va fi posibil efectuarea 

controalelor, aceștea ar putea solicita „taxe de protecţie” de la agenţii economici pentru 

„soluționarea problemei” de a nu efectua controalele planificate. 

 

Planificarea controalelor: 

APCSP efectuează planificarea controalelor în conformitate cu Hotărîrea 

Guvernului Nr. 782 din 01.08.2018 privind aprobarea Metodologiei controlului de stat 

asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenţia 

pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței. Metodologia în cauză a fost 

elaborată în conformitate cu Metodologia generală4 privind controlul de stat asupra 

 
3 Detaliat a se vedea Anexa Nr.1: Raportul de expertiză anticorupţie a cadrului normative aferent activităţii APCSP 
4 Hotărîrea Guvernului nr. 379 din 25.04.2018 cu privire la controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în 

baza analizei riscurilor 
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activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor. În calitate de criterii de bază pentru 

determinarea gradul de risc care îl reprezintă agentul economic sunt:  

✓ domeniul activității economice; 

✓ data ultimului control;  

✓ istoricul conformității cu prevederile legislației, precum şi cu prescripțiile Agenției; 

✓ veniturile din vânzări (cifra de afaceri). 

În contextul planificării controalelor este de menționat că APCSP planifică și 

efectuează inclusiv controale ce țin de domeniul siguranței ocupaționale în conformitate cu 

prevederile art. 231 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008. Planificarea 

controalelor privind siguranța ocupațională are loc în baza Metodologiei privind controlul 

de stat în baza analizei riscurilor pentru domeniul securității şi sănătății în muncă, 

aprobată prin Hotărîrea de Guvern nr. 943 din 03.10.2018 

Conform acestei metodologii criteriile de risc utilizate la controlul de stat al 

respectării de către persoanele supuse controlului a legislației cu privire la securitatea și 

sănătatea în muncă sînt următoarele: 

✓ pericolul de accidentare aferent domeniului activității persoanei supuse controlului; 

✓ numărul de angajaţi; 

✓ istoricul conformității cu prevederile legislației, dar și cu prescripțiile autorității 

competente în domeniul siguranței ocupaționale; 

✓ data efectuării ultimului control planificat; 

✓ producerea accidentelor de muncă; 

Astfel, entitatea publică efectuează planificarea controalelor pentru aceiași agenți 

economici în baza a două metodologii diferite. Ulterior lista agenților economici care sunt 

planificați spre control din partea domeniului siguranței ocupaționale se comasează în 

planul anual de control al autorității. În caz de apariție a dublărilor/necesității controlul 

poate fi efectuat în comun și pentru alte domenii.  

Totodată, se constată existența deficiențelor la capitolul de cunoaștere a informației 

actualizate cu referire la criteriile sus-menționate. Astfel, APCSP nu deține informații 

actualizate privind activitatea agenţilor economici în vederea planificării corecte a 

controalelor sale. 

Notă (1): Există posibilitatea planificării defectuoase a controalelor din cauza 

necunoașterii exacte a domeniului principal de activitate. Drept exemplu se prezintă 

situația în care agentul economic a indicat în actele de constituire mai multe genuri de 

activitate, printre care anumite activități ce țin de competența de control a APCSP. În 

realitate, agentul economic poate desfășura orice gen de activitate (inclus în documentele 

de constituire) fără preavizări prealabile pentru organele de control. Astfel, în lipsa de 

informații actualizate despre genul de activitate desfășurat de agentul economic, există 

posibilitatea calculării unui grad de risc și includerii în lista controalelor pentru o 

activitate pe care acesta nu o desfășoară sau a desfășurat-o anterior. În asemenea cazuri, 

entitatea publică se confruntă cu materializarea riscului de irosire a resurselor disponibile 

și efectuarea unor activități fără o anumită finalitate. 
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Notă (2): Se constată că APCSP nu deține date actualizate cu referire la cifra de 

afaceri ale agenților economici. În vederea planificării agenților economici spre control, 

în lipsa unor asemenea date entitatea publică aplică prevederile pct. 18 din H.G. nr. 

782/2018 cu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra activităţii de 

întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenţia pentru Protecţia 

Consumatorilor şi Supravegherea Pieței normă care stabilește că în cazul în care nu 

există date sau informaţii care să permită aprecierea gradului/nivelului de 

intensitate/severitate a criteriului de risc în raport cu persoana supusă controlului, se 

acordă punctajul maxim.  

Totodată, se menționează prevederile pct. 55 din același act normativ, conform 

căruia sistemul de planificare a controalelor în baza analizei riscurilor de către Agenție 

este întemeiat pe date statistice relevante, certe şi accesibile furnizate de Biroul Naţional 

de Statistică, date colectate de Agenție, alte organe de control, autorităţi şi instituţii 

publice, inclusiv din surse informatice oficiale. Agenţia va evita aplicarea criteriilor de 

risc în baza datelor incomplete şi interpretabile. 

Astfel, se constată că APCSP nu deține asemenea date statistice din cauza lipsei 

unei conlucrări bazate pe un acord de colaborare și schimb de informații cu Biroul 

Național de Statistică, Serviciul Fiscal de Stat, entități publice față de care agenții 

economici au obligația de raportare lunară/trimestrială/anuală a unor asemenea 

informații.  

Însăși planificarea controalelor efectuate, inclusiv calcularea gradului de risc pentru 

fiecare agent economic în parte are loc în mod tradițional, manual de către colaboratorii 

Direcției evaluarea riscurilor și planificarea controalelor. În acest context, se menționează 

riscul planificării defectuoase a controalelor efectuate și/sau posibilitatea 

introducerii/excluderii agenților economici din listele planificate spre control. 

Neaplicarea/nerespectarea criteriilor de planificare a controalelor generează 

riscuri de corupţie şi o discreție excesivă a factorilor de decizie de a include/exclude 

agenţii economici în/din planul controalelor după criterii politice, interese personale, 

protecționism, etc. 

 

Realizarea controalelor 

Efectuarea propriu-zisă a controalelor are loc în conformitate cu prevederile Legii 

131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.  

Pentru efectuarea controlului de stat sunt delegate echipe formate din mai mulți 

inspectori de control ai APCSP în conformitate cu domeniul supus controlului și 

specializarea inspectorilor.  

Notă (1): Se constată faptul că urmare a reformelor implementate, entității publice 

i-au fost atribuite noi domenii de competență. Astfel, asemenea atribuții precum 

controlul apărării drepturilor de proprietate intelectuală, controlul respectării 

denumirii și originii mărcilor etc. reprezintă competența de control ale APCSP. 

Totodată, se constată că entitatea publică nu a fost asigurată cu state de personal în 
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vederea exercitării noilor atribuții. Mai mult – prin Hotărîrea de Guvern Nr. 1281 din 

26.12.2018 a fost instituit moratoriul temporar (1 an) privind încadrarea personalului în 

sectorul bugetar în funcțiile vacante înregistrate.  

Astfel, pînă în prezent (la momentul evaluării integrității instituționale) aceste 

domenii ale controlului de stat au rămas neacoperite, iar entitatea publică nu a identificat 

resursele umane necesare acoperirii domeniilor în cauză.  

Concomitent, se menționează riscul apariției unor asemenea situații în viitor, iar 

recentele proiecte de modificări normative referitoare la controlul comercializării 

pungilor din plastic5, de asemenea se propun a fi atribuite ca domeniul de competență de 

control al APCSP. 

În acest context, este de menționat că inspectorii de control din cadrul APCSP dețin 

specializări conform atribuțiilor deja existente (protecția consumatorului, supravegherea 

pieței, siguranța ocupațională etc.), iar introducerea de noi competențe de control implică 

nemijlocit angajarea de noi specialiști în domeniu, sau instruirea celor existenți conform 

cerințelor identificate. Ca rezultat, se impune ca entitatea publică să acționeze preventiv, 

gestionând resursele sale în vederea acoperirii tuturor domeniilor de control atribuite. 

Totodată, este necesară planificarea realizării instruirilor tematice ale personalului care 

inclusiv să cuprindă domeniile noi de competență. 

Notă (2): Se constată că entitatea publică dispune de doar 3 inspectori specializați 

în domeniul siguranței ocupaționale, fapt care poate genera deficiențe în aplicarea 

garanțiilor prevăzute pentru funcțiile sensibile în conformitate cu SNCI 12 (Divizarea 

obligațiilor și responsabilităților) pentru efectuarea activităților vulnerabile. De 

asemenea, lipsa de personal suficient poate genera riscul perturbării activității de control 

în situația indisponibilizării acestora. Deși riscul în cauză este unul minor, entitatea 

publică ar trebui să-și evalueze repetat necesitățile unităților de personal pe domeniile 

supuse controalelor astfel încît să nu fie perturbată activitatea în cauză. 

Formarea echipelor de control are loc prin ordinul directorului APCSP, care este adus 

la cunoștința inspectorilor de obicei în ziua propriu-zisă efectuării controlului. Însăși durata 

controlului efectuat de APCSP durează de obicei 1-2 zile. 

Notă: Se constată deficiențe în aplicarea unor prevederi ale cadrului normativ care 

reglementează respectarea termenilor de notificare a delegației de control. Astfel, art. 18 

al legii 131/2012 stabilește că organul de control va expedia persoanei supuse 

controlului un exemplar al delegație de control astfel încît între momentul primirii 

efective a exemplarului și momentul începerii controlului să treacă cel puțin 5 zile 

lucrătoare, dar nu mai mult de 15 zile lucrătoare. În acest sens se indică asupra 

posibilității apariției unor deficiențe practice în aspectul ce ține de indicarea corectă a 

datei începerii controlului în delegația de control. Or, conform articolului 20 al.2 lit.(e) 

al aceluiași act normativ, delegația de control va conţine în mod obligatoriu informaţii 

privind data începerii controlului și durata preconizată a acestuia. Astfel indicarea 

 
5 Proiectul Legii nr.99 din 03.07.2019 pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii 

Moldova  
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corectă a datei de începere a controlului va depinde de data recepționării „de facto” a 

delegației de control, or procesul în cauză nu este de competența entităţii de control. 

Eventualele neconcordanțe în datele înscrise (necesare de respectat) servesc drept temei 

pentru contestarea delegației de control și/sau a controlului efectuat. De asemenea, în 

conformitate cu prevederile art. 22 al. (21) controlul planificat care nu a fost început în 

termenul prevăzut la art.18 alin.(1), indiferent de temeiul invocat, nu mai poate fi 

efectuate iar delegația de control își pierde valabilitatea după expirarea acestui termen. 

În asemenea mod, nu este exclus faptul tergiversării intenţionate în vederea 

încălcării acestor termene, tergiversare care nu întotdeauna poate fi imputată organului 

de control, dar care poate avea consecințe asupra activităţii acestuia. 

 

Încheierea procedurii de control 

Procedura de control se încheie prin întocmirea unui proces verbal de control. În cazul 

în care în procesul-verbal de control se constată o contravenție, aceasta înlocuiește 

procesul-verbal de constatare a contravenției, având regim și forță juridică similare.  

Notă: În contextul încheierii procedurii de control și întocmirii procesului verbal de 

control, se constată faptul că entitatea publică nu respectă pe deplin prevederile actelor 

normative în vigoare. Astfel, contrar prevederilor art. 442 (11) Cod Contravențional (care 

prevede că procesul-verbal de control, întocmit conform prevederilor Legii nr.131/2012 

privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, substituie procesul-verbal 

cu privire la contravenție şi are regim juridic şi forță juridică similară,) inspectorii de 

control ai entității publice întocmesc suplimentar un proces verbal contravențional în 

baza încălcărilor depistate și documentate în procesul verbal de control.  

În acest sens, entitatea publică menționează dificultăți de aplicare a legii dat fiind 

faptul diferențelor dintre conținutul procesului verbal contravențional și conținutul 

procesului verbal de control. 

Cu referire la abaterea în cauză, este de menționat riscul iminent de declarare a 

nulității procesului verbal contravențional pe motivul întocmirii acestuia cu încălcarea 

prevederilor legislației în vigoare.  

În acest context este de menționat faptul că deși în ultima perioadă APCSP nu a 

realizat controale de stat, în baza petițiilor și/sau a materialelor parvenite de la alte entități 

au fost întocmite mai multe procese verbale contravenționale în privința agenților 

economici care au admis derogări de la respectarea normelor privind protecția 

consumatorilor. 

Notă: În anul 2018 agenții constatatori ai APCSP au inițiat procese 

contravenționale față de persoane fizice și juridice, (cu excepția segmentului prevenirii 

și combaterii contrafacerii) care s-au soldat cu încheierea proceselor-verbale cu privire 

la contravenție, în număr total de 212 procese-verbale.  

Din numărul total de procese-verbale cu privire la contravenție întocmite, 28 de 

procese-verbale au fost contestate în instanța de judecată, dintre care pînă în prezent: 

- 9 contestații au fost respinse, iar procesele-verbale cu privire la contravenție au 
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rămase în vigoare; 

- 5 contestații au fost admise, fiind dispusă încetarea proceselor contravenționale; 

- în rest, 14 contestații la procesele-verbale cu privire la contravenție se află încă 

pe rol, în examinare. 

În conformitate cu art. 408 al (4) Cod Contravențional, se constată faptul că în cadrul 

entității publice doar directorul APCSP și adjunctul acestuia sunt investiți cu dreptul de a 

examina cauze contravenţionale şi a aplica sancţiuni. Astfel, urmare a efectuării 

controalelor, agentul constatator întocmește procesul verbal de control în care indică 

totalitatea încălcărilor depistate, iar managerii entității aplică sancțiunile corespunzătoare.  

În accepțiunea reglementărilor în vigoare stabilirea vinovăției unei persoane în 

comiterea unei fapte contravenţionale are loc în baza unor probe care urmează a fi 

colectate, administrate şi cercetate la faza stabilirii faptei contravenţionale. Totodată, în 

conformitate cu art. 425 alin.(3) Cod contravenţional, aprecierea probelor se face de 

persoana competentă să soluționeze cauza contravențională, potrivit convingerii sale pe 

care şi-a format-o cercetând toate probele administrate în raport cu circumstanțele 

constatate ale cauzei şi călăuzindu-se de lege. 

Astfel, este posibilă situația în care deși au fost documentate anumite încălcări ale 

agentului economic, acestuia să nu îi fie aplicate sancțiuni contravenționale. Managerii pot 

anula/modifica propunerile privind sancțiunile aplicate, iar această posibilitate reprezintă 

un factor care generează riscul manifestării protecționismului.  

Notă: risc materializat6. „În ședința de judecată s-a constat că. la data de 12 martie 

2018. de către agentul constatator – inspector de control din cadrul APCSP, a fost 

întocmit procesul- verbal cu privire la contravenție prin care agentul economic XXX a 

fost recunoscut vinovat în comiterea contravenției prevăzute de art. 278 alin. (2) Cod 

contravenţional. 

Ulterior, de către directorul adjunct interimar al Agenţiei pentru Protecţia 

Consumatorului şi Supravegherea Pieței, la data de 03 aprilie 2018, a fost emisă decizia 

PF Nr. 10757 prin care a anulat procesul-verbal cu privire la contravenție.  

Instanţa, analizând conţinutul deciziei PF Nr. 10757 din 03 aprilie 2018, constată 

că temeiurile invocate nu duc spre nulitatea procesului-verbal cu privire la contravenție. 

Totodată, este de neînțeles decizia agentului constatator, care potrivit art. 443 alin. 

(7) Cod contravenţional [în procesul-verbal nu se admit rectificări, adăugiri, alte 

modificări. în cazul necesității unor astfel de acţiuni, se încheie un nou proces-verbal, în 

care se face consemnarea respectivă.], nu a întocmit un alt proces-verbal cu privire la 

contravenție cu înlăturarea presupuselor inadvertențe. Or, directorului adjunct interimar 

al Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieței, prin decizia sa de 

încetare a procesului contravenţional, a acționat contrar spiritului Legii privind protecţia 

consumatorilor, care potrivit art. 6 lit. c). proclamă că orice consumator are dreptul la 

remedierea sau înlocuirea gratuită, restituirea contravalorii produsului, serviciului ori 

 
6 Hotărîrea judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 12/02/2019, Dosarul nr. 5г-1135/2018 

https://jc.instante.justice.md/ro/court-decisions?dossier_number=12-5r-82883-19122018&type=Any&apply_filter=1 

https://jc.instante.justice.md/ro/court-decisions?dossier_number=12-5r-82883-19122018&type=Any&apply_filter=1


14 
 

reducerea corespunzătoare a prețului, repararea prejudiciului, inclusiv moral, cauzat de 

produsul, serviciul necorespunzător. 

Astfel, instanţa a admis contestația depusă de către petiționar și a obligat APCSP 

de a reexamina cauza contravențională. 

În acest context, este de menționat SNCI 4 care prevede că managerii entității sînt 

responsabili pentru promovarea unei culturi adecvate de control în cadrul entității pe care 

o conduc. Tonul oferit de managerii superiori este un factor important în stabilirea unui 

mediu de control favorabil, care contribuie la implementarea unui sistem de control intern 

eficient. Dacă managerii superiori nu respectă cadrul normativ și reglementările interne, 

este puțin probabilă respectarea acestora de către angajații subordonați, acțiunile 

managerilor promovând o cultură, în care este foarte dificil de a avea un control intern 

eficient. 

În concluzie, în vederea minimalizării riscurilor depistate și îmbunătățirea procesului 

de control de stat, entității publice se recomandă să întreprindă următoarele acțiuni: 

• revizuirea tuturor proceselor parte componentă ale controlului de stat în 

vederea minimalizării vulnerabilităților și posibilității de manifestare a 

riscurilor de corupție descrise supra; 

• inițierea și semnarea acordurilor de colaborare cu alte entități publice (BNS, 

SFS) în vederea obținerii informațiilor necesare privind planificarea corectă a 

controalelor spre efectuare; 

• identificarea unei soluții în vederea automatizării procesului de calculare a 

gradului de risc pentru agenții economici planificați spre control; 

• evaluarea (și completarea) necesității de resurse umane în vederea acoperirii 

tuturor domeniilor de control, sau a posibilității specializării multilaterale a 

inspectorilor existenți. 

• înaintarea propunerilor concrete MEI de modificare a cadrului normativ, în 

vederea excluderii factorilor coruptibili constatați. 

 

4.2 Efectuarea vizetelor de consultanță 

 

Cu referire la procesul de efectuarea vizitelor de consultanță este de menționat 

prevederile art. 27 lit.(d),(f),(t) din Legea 105/2003 privind protecția consumatorului. 

Actul normativ în cauză stabilește liniile directorii și atribuțiile principale ale Agenţiei 

pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieței în acest domeniu printre care:  

✓ organizarea activităţii de informare, consiliere şi educare a consumatorilor în 

ceea ce privește drepturile lor legitime; 

✓ informarea consumatorilor asupra produselor şi serviciilor ce prezintă riscuri 

pentru sănătatea şi securitatea lor, precum şi asupra practicilor comerciale 

incorecte care le pot afecta interesele economice; 

✓ acordarea de consultanță de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor; 
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Totodată, Hotărîrea Guvernului 1089/2017 cu privire la organizarea și funcționarea 

APCSP menționează în pct. 10 (7) dreptul Agenției să organizeze și să efectueze vizite de 

consultanță în vederea familiarizării agenților economici și consumatorilor cu cerințele 

actelor normative ce țin de protecția consumatorilor.  

În acest context, este de menționat faptul că textul Hotărîrii de Guvern depășește 

limitele prevăzute de cadrul legal7 și prin extinderea interpretării prevederilor legale, 

instituie o atribuție nouă pentru APCSP.  

Prin esența acestora, se subînțelege o vizită prin care angajații entității publice 

specializate explică consumatorilor și/sau agenților economici prevederile legale necesare 

de respectat în domeniul protecției consumatorului. Totodată, în spiritul reglementărilor 

legale, aceste vizite de consultanță trebuie să îmbrace forma unor instruiri petrecute fie cu 

agenții economici, fie cu consumatorii propriu-zis. 

Existența prevederilor normative lacunare care împuternicesc APCSP în vederea 

desfășurării vizitelor de consultanță, coroborat cu introducerea moratoriului în vederea 

efectuării controalelor de stat, a oferit posibilitatea entităţii publice să substituie procedurile 

clasice de control efectuate anterior cu organizarea și desfășurarea unor asemenea vizite de 

consultanță la sediile/punctele comerciale ale agenţilor economici.  

Notă (1): Se constată faptul că pentru anul 2018, entitatea publică a planificat 

realizarea a 320 de vizite de consultanți în teritoriu. La sfârșit de an, s-a raportat 

realizarea a 799 de vizite de consultanță (în creștere cu 58% față de anul 2017) sau de 

2,5 ori mai mult decît cele planificate. Toate aceste vizite au fost realizate la centre 

comerciale, piețe, supermarket(e) și alte puncte comerciale ale agenților economici.  

Entitatea publică a argumentat creșterea acestui număr al vizitelor prin necesitatea 

antrenării agenților publici în activități de serviciu în momentul în care, efectuarea 

controalelor a fost sistată dat fiind faptul introducerii moratoriului asupra efectuării 

controalelor și/sau în legătură cu perioada de disfuncționalitate a RSC, perioadă în care, 

de asemenea entitatea publică a substituit efectuarea controalelor prin realizarea vizitelor 

de consultanță.  

De asemenea este de menționat că aceste vizite de consultanță s-au realizat în 

lipsa de reglementări care să specifice procedura, modul de planificare/efectuare a 

acestor vizite. În asemenea condiții a existat riscul ca inspectorii de control să 

realizeze în mod arbitrar această procedură, inclusiv la alți agenți economici decît 

cei planificați.  

Urmare a vizitelor de consultare inspectorii de control întocmeau o notă 

informativă privind realizarea acestora. Totodată, în majoritatea notelor informative la 

capitolul Opinia participanților se indica faptul că „încălcările depistate vor fi 

înlăturate”8, ceea ce reprezintă în sine o prescripție înaintată agentului economic, or, 

aceasta ține de domeniul controlului de stat efectuat prin prisma Legii 131/2012. 

 
7 A se vedea Anexa Nr. 1 Raportul de expertiză anticorupție a cadrului normativ aferent activității APCSP  
8 Notă de Serviciu al Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 31 din 30.07.2018 
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Notă (2): Se constată faptul prezenței listelor de verificare a corespunderii 

agentului economic la rigorile prevederilor legale în domeniul siguranței ocupaționale. 

Asemenea liste de verificare însoțesc Notele informative privind realizarea vizitei de 

consultanță la agentul economic. Totodată, aceleași liste de verificare sunt parte 

componentă a metodologiei de efectuare a controlului de stat în domeniul siguranței 

ocupaționale.  

Într-o asemenea abordare, vizitele de consultanță generează riscuri de corupție în 

momentul în care acestea sunt efectuate. Elementul cheie reprezintă contactul direct între 

subiecții implicați în acest proces. Pe de o parte – inspectorii cu atribuții de control din 

partea APCSP, pe de altă parte agenții economici care în virtutea activității de business pot 

admite încălcări ale legislației privind protecția consumatorilor.  

Astfel, este posibilă situația în care inspectorii APCSP să depășească limitele acestor 

vizite de consultanță, iar agentul economic neconștientizând pe deplin natura acțiunilor și 

scopul final al acestor vizite, să recurgă la coruperea inspectorilor pentru „soluționarea” 

anumitor încălcări admise.  

Asemenea situație poate avea loc în cazul în care agentul economic nu 

cunoaște/confundă sau nu i se aduce la cunoștință natura vizitelor inspectorilor APCSP, 

dat fiind mai multe elemente cheie prin care aceste procese de lucru se 

aseamănă/deosebesc: 

 

 

Controlul de stat Vizite de consultanță 

P
la

n
if

ic
a

re
 

Necesitatea planificării controalelor 

conform gradului de risc pe care îl 

reprezintă agentul economic 

Planificare arbitrară a vizitelor de 

consultanță în conformitate cu 

campaniile desfășurate. 

Lipsa unor criterii clare de selectare a 

agenților economici; 

Necesitatea înregistrării controlului în 

RSC și întocmirea delegației de control 

anterior începerii controlului 

Necesitatea emiterii doar a unui ordin 

intern privind delegarea inspectorilor. 

Formarea echipei de inspectori care vor executa procesul 

G
a

ra
n

ți
i Respectarea informării prealabile a 

agentului economic privind inițierea 

unui control în privința acestuia 

Nu necesită informare prealabilă;  

 Deplasarea în teritoriu (la sediul agenților economici) a inspectorilor cu funcții de 

control din cadrul APCSP. Utilizarea mijloacelor de transport ale entității publice. 

E
x
e

cu
t

a
re

 Efectuarea controlului conform unei 

proceduri prestabilite în conformitate cu 

Existența posibilității verificării în mod 

arbitrar a respectării rigorilor legislației;  
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prevederile Legii 131/2012. Prezența 

listelor de verificare obligatorii. 

Informarea agentului economic privind eventuale încălcări admise, precum și 

sancțiunile prevăzute de Codul Contravențional pentru asemenea încălcări 

Necesitatea documentării încălcărilor 

depistate. 

Încălcările depistate nu pot fi 

documentate decît în scop statistic (fapt 

de care agenții economici nu cunosc/nu 

sunt informați).  

V
u

ln
er

a
b

il
it

ă
ți

 

Risc iminent ca agentul economic să 

recurgă la diverse metode de corupere a 

inspectorilor de control în vederea 

„soluționării pozitive” a problemelor 

apărute. 

În acest context: există probabilitate 

înaltă de refuz de admitere a actelor de 

corupție din partea inspectorilor de 

control. 

Risc ca inspectorii de control vor 

recurge la diverse metode de intimidare 

a agentului economic spre „soluționarea 

pozitivă” a încălcărilor depistate. 

În acest context: inspectorii de control 

sunt factorii care determină agentul 

economic spre săvîrşirea actelor de 

corupție 

F
in

a
li

za
re

 

Întocmirea procesului verbal 

contravenţional și indicarea sancțiunilor 

aplicate 

Întocmirea unei note informative 

privind vizita de consultanță efectuată, 

numărul de persoane familiarizate cu 

legislaţia din domeniu etc.  

Probabilitate de denunţare a 

eventualelor încălcări și abuzuri admise 

de către inspectorul APCSP. 

Probabilitate minimă de denunţare 

a eventualelor acte de corupție admise 

de către inspectorii APCSP, din motivul 

inițierii acestora de către însăși agentul 

economic. 

Suplimentar, este de menționat necesitatea sporirii transparenței în legătură cu 

efectuarea acestor vizite de consultanță, aspect care la moment lasă de dorit. Astfel, pe site-

ul APCSP lipsește vreun program de efectuare a acestor vizite de consultanță, iar ultimele 

informații despre efectuarea acestora sunt din anul 2016. 

În vederea înlăturării factorilor de risc identificați, se recomandă ca entitatea publică 

să reglementeze realizarea acestui proces de lucru, inclusiv cu includerea de anumite 

garanții în ceea ce privește: 

▪ Reglementarea clară a naturii juridice a acestor vizite. Introducerea de modificări 

și ajustarea cadrului normativ existent. Efectuarea acestor vizite doar la solicitarea 

expresă a agentului economic. 

▪ Întocmirea prealabilă a listei agenților economici care vor beneficia de vizite de 

consultanță, precum și a notei de argumentare/solicitării privind necesitatea 

efectuării acestora. Evitarea desfășurării acestor vizite la sediile/punctele 

comerciale ale agenților economici; 
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▪ Examinarea posibilității desfășurării unor asemenea vizite prin concentrarea mai 

multor agenți economici într-un singur local; 

▪ Informarea prealabilă și repetată a agentului economic privind natura benevolă și 

scopul preventiv al vizitei (de consultare) care urmează a avea loc. Informarea 

privind tematica ce va fi discutată; 

▪ Interzicerea desfășurării acțiunilor de „control / verificare a corespunderii” 

inclusiv în scop consultativ în cadrul vizitelor de consultanță; 

▪ Introducerea unui formular de evaluare a prestației inspectorilor ce au efectuat 

vizita de consultanță. Formularul în cauză se va completa și semna de către agentul 

economic; 

 

V. ANALIZA FACTORILOR DE RISC INDIVIDUALI 

 

5.1 Analiza manifestărilor de corupție produse în împrejurări reale 

Analiza incidentelor de integritate constatate în cadrul APCSP confirmă 

probabilitatea înaltă de materializare a anumitor riscuri în viitor, identificate în cadrul 

procesului de evaluare, precum şi ajută în dezvăluirea unor aspecte ce țin de imperfecțiunea 

legislativă şi activitatea operațională. 

În acest sens se menționează cauza penală, pornită și instrumentată de CNA în 2017, 

pe semnele componenței de infracțiune prevăzute de art. 324 al.(3) lit.(b) și art. 325 al.(2) 

lit.(c) CP. În speță, angajatul APCSP este învinuit de infracțiunea de corupere pasivă 

manifestată prin pretinderea și primirea personal de bunuri ce nu i se cuvin pentru sine și 

pentru o altă persoană în vederea îndeplinirii unor acțiuni contrar obligațiilor funcțiilor sale 

și infracțiunea de corupere activă manifestată prin promisiunea, oferirea și darea unei 

persoane publice de bunuri ce nu i se cuvin în proporții mari pentru a îndeplini acțiuni 

contrar exercitării funcției sale. Astfel, angajatul entității publice, deținând calitatea de 

inspector superior de control a pretins și a primit prin intermediul altor persoane mijloace 

bănești (în sumă de 220 mii lei) ce nu i se cuvin pentru sine, și pentru șeful Direcției control 

metrologic și produse petroliere, precum și a promis și oferit mijloace bănești șefului 

ierarhic superior pentru îndeplinirea unor acțiuni contrar atribuțiilor și funcțiilor sale și 

anume: efectuarea superficială a controalelor planificate și inopinate la toate punctele 

comerciale ale agentului economic (specializat în comercializarea produselor petroliere) și 

eventual examinarea superficială a petițiilor/plângerilor parvenite pe acest agent economic. 

Conform înțelegerii avute suma în cauză urma a fi achitată trimestrial, în părți egale 

(câte 55 mii lei) dintre care inspectorului propriu-zis îi reveneau 50%, iar cealaltă parte 

urmau a fi transmise șefului Direcției control metrologic și produse petroliere.  

La analiza acestui incident de integritate este necesar de menționat câteva aspecte: 

• În esență, inspectorul de control a pretins remunerarea ilicită în calitate de „taxă de 

protecție” pentru ulterioara activitate comercială a agentului economic.  
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• Existența sumelor fixe achitate trimestrial pentru un anumit număr de puncte 

comerciale (benzinării) denotă faptul existenței de taxe informale pentru prestarea unor 

asemenea „servicii”. 

• Atît inspectorul de control cât și agentul economic cunoaște și admite din start 

existența de anumite încălcări care eventual pot genera petiții/plângeri din partea 

consumatorilor și/sau sancțiuni aplicate în urma controalelor. În asemenea situație aspectul 

privind protecția consumatorilor este anihilat total.  

• Agentul economic și inspectorul de control acționează preventiv, înainte ca 

încălcările să fie depistate. Acest fapt indică despre cunoștințe temeinice privind 

ilegalitățile admise precum și procedura de soluționare la apariția eventualelor probleme. 

Nu se exclude și probabilitatea „consultării” în acest domeniu a agentului economic din 

partea inspectorului de control. 

• Inspectorul de control admite totuși efectuarea de controale față de agentul 

economic, dar garantează efectuarea superficială a acestora. – indică la existența 

posibilității de planificare a controalelor și/sau dispunerea unui control inopinat față de 

agentul economic „protejat”, or acest aspect nu ține de competența inspectorului de 

control. În asemenea situație (în care este posibilă delegarea unui alt inspector la efectuarea 

controlului propriu-zis), garantarea rezultatului pozitiv al controlului denotă existența de 

influenţe necorespunzătoare din interiorul entității în cadrul acestui proces. 

În această ordine de idei, prin prisma criteriului statistic, se menţionează și o altă 

cauză penală aflată în gestiunea Procuraturii Anticorupţie în anul 2014, ca fiind o bănuială 

rezonabilă precum că angajaţii Agenţiei pentru Protecţia Consumatorului se prezentau la 

diferite controale, în cadrul cărora stabileau anumite încălcări, iar pentru a aplica sancţiuni 

minime sau pentru a nu aplica sancţiuni conveneau cu agenţii economici pentru a le fi 

transmise anumite sume de bani.  

Într-un final, necesită de menţionat şi rezultatul negativ al testului de integritate, 

constat prin raportul privind rezultatul negativ al testării integrităţii profesionale nr.06/4-

29 din 06.05.2015. Astfel, agentul public din cadrul Agenţiei pentru Protecţia 

Consumătorului în scopul examinării reclamații parvenite la Agenție, în baza delegației de 

control a fost delegat de a efectua un control inopinat la agentul economic invocat în 

reclamație.  

Deplasându-se la faţa locului, agentul public s-a întâlnit cu reprezentanţii agentului 

economic, invocându-le un șir de încălcări stabilite în urma prestării serviciilor de către 

aceștia. În urma celor constatate, agentul public a comunicat că urmează să aplice un șir de 

sancţiuni agentului economic, enumerând valoarea acestora pentru fiecare caz în parte. În 

acest context, agentului public i s-a comunicat că, reclamantul este gata să-şi retragă 

reclamația, iar întrebarea ce ține de neîntocmirea deciziilor pe încălcările depistate, poate 

fi mușamalizată prin alocarea unor mijloace bănești. 

În acest aspect, se menționează că rezultatele obținute prin testarea integrității 

profesionale au demonstrat elocvent atitudinea agentului public în relație cu admiterea 

actelor de corupție. Astfel, acesta nu numai că a acceptat implicarea într-un act de corupție, 
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dar și a negociat la direct cu agentul economic (testorul) mărimea și modul de achitare a 

mitei. În asemenea mod, devine practic imposibil dezvăluirea (cunoașterea) informației 

privind săvîrşirea unui act de corupție, decît prin instituirea unui strict control managerial.  

 

5.2 Rezultatele testării integrității profesionale 

Prezentul proces de evaluare a integrității instituționale a implicat și etapa de testare 

a integrității profesionale. 

Decizia motivată de inițiere a testării integrității profesionale a angajaților Agenției 

a fost aprobată la 30 iulie 2018 de către coordonatorul procesului de testare din cadrul CNA 

și autorizată de către instanța de judecată la 31 iulie 2018. 

În calitate de subiecți pentru testul de integritate au fost selectați agenții publici din 

cadrul Agenției care:  

✓ au contact frecvent cu populația;  

✓ sunt investiți cu funcții de control și supraveghere; 

✓ sunt implicați în procesul decizional. 

Obiectivele testării integrității profesionale au constituit stabilirea respectării de 

către agenții publici a obligațiilor prevăzute în art.7 alin.(2) lit. a)-c) al Legii 

nr.325/23.12.2013 de neadmitere a manifestărilor de corupție, de denunțare imediată 

organelor competente a oricărei tentative de a fi implicați în manifestări de corupție, de 

denunțare imediată a influențelor necorespunzătoare, de declarare a cadourilor și 

conflictului de interese în conformitate cu legislația în vigoare. 

În scopul atingerii obiectivelor menționate, au fost planificate activități prin care au 

fost create situații virtuale, simulate, similare celor din activitatea de serviciu ale angajaților 

Agenției, condiționate de activitatea și comportamentul lor, în vederea urmăririi pasive și 

stabilirii reacției și a conduitei persoanelor testate.    

Prin încheierea Instanței de judecată Chișinău din 04.02.2019, s-a dispus admiterea 

demersului CNA de constatare a următoarelor rezultate: 

▪ apreciat rezultat pozitiv al testului de integritate profesională 

comportamentul a 4 angajați ai Agenției, iar comportamentul a 2 angajați a fost apreciat 

cu rezultat neconcludent al testului de integritate profesională;  

▪ apreciat rezultat negativ al testului de integritate profesională pentru 

încălcarea prevederilor art.7, alin. (2), lit.c) de declarare a cadourilor în conformitate cu 

legislația în vigoare - 2 angajați ai Agenției.  

Astfel, într-un caz agentul public a acceptat de la testor cadouri inadmisibile în 

calitate de „mulțumire” pentru soluționarea pozitivă a petiției depuse de către acesta în 

calitate de consumator. Într-un alt caz, agentul public a acceptat primirea cadoului din 

partea testorului, în calitate de comerciant, în privința căruia a fost depusă o petiție.  

Este de menţionat faptul că „soluționarea pozitivă” a petiției consumatorului pe de 

o parte și/sau a agentului economic pe de altă parte implică „trecerea cu vederea” a 

anumitor neconformități admise de către aceștea. În asemenea cazuri agentul public 

desfășoară necorespunzător atribuțiile de serviciu, fapt care în dependență de situație ar 
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putea genera riscul unui abuz în serviciu, a manifestării protecționismului, de corupere 

activă/pasivă. 

Urmare analizei comportamentului agenților publici supuși testului, fixat cu 

utilizarea mijloacelor audio/video, se constată probabilitatea înaltă de materializare în 

viitor a riscului de acceptare a cadourilor neadmisibile, legate direct cu desfășurarea 

activității profesionale a angajaților Agenției, precum și riscul depășirii atribuțiilor de 

serviciu în relațiile cu persoanele supuse controlului, conform domeniului de competență 

a Agenției.  

Depășirea atribuțiilor de serviciu, în principal poate avea loc doar în relațiile cu 

cetățenii în calitatea lor de consumatori și numai profitând de faptul necunoașterii 

prevederilor legislației și/sau a subtilităților de reglementare într-un anumit domeniu. În 

relațiile cu agenții economici (care apriori presupune cunoașterea bazică a prevederilor 

legislației în domeniu) va persista riscul abuzului în serviciu și/sau a coruperii 

active/pasive. 

În vederea minimalizării impactului acestor factori de risc Agenției se recomandă 

implementarea unor mecanisme preventive de informare a consumatorului/agentului 

economic privind totalitatea drepturilor și obligațiilor sale de rînd cu oferirea/garantarea 

posibilității de denunțare a unui eventual comportament ilicit admis de către agentul public.  

 

VI. APLICAREA MĂSURILOR DE ASIGURARE A 

CLIMATULUI DE INTEGRITATE  

 

În perioada noiembrie 2014-iunie 2015, CNA a asigurat desfășurarea evaluării 

riscurilor de corupție în cadrul Agenției, în condițiile Metodologiei de evaluare a riscurilor 

de corupție în instituțiile publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 906 din 

28.07.2008. 

În raportul de evaluare, printre riscurile de corupție constatate s-a specificat riscul 

neraportării conflictului de interese și a influențelor necorespunzătoare, riscul coruperii 

pasive și de depășire a atribuțiilor de serviciu, caracter arbitrar în aplicarea reglementărilor 

etc., iar printre factorii de risc a fost menționată coruptibilitatea cadrului normativ, 

aplicarea deficitară a reglementărilor și decizii discreționare excesive, exercitarea 

deficientă a controlului intern managerial şi sensibilizarea redusă a angajaţilor faţă de 

cerința de integritate. Procesul de evaluare a riscurilor de corupţie s-a soldat cu elaborarea 

Planului de integritate, aprobat prin Ordinul conducerii Agenției nr.43/06.07.2015, iar 

măsurile incluse în plan au fost orientate spre îmbunătățirea cadrului normativ, inclusiv 

departamental, eficientizarea sistemului organizatorico-juridic al instituţiei şi de control 

intern managerial, sporirea vigilenței şi sensibilizării legate de integritate. 

Urmare monitorizării activităților realizate, s-a constatat că factorii de decizie 

ai Agenţiei, anterior reformei desfăşurate în anul 2017, nu au demonstrat 

responsabilitate în vederea implementării integrale a planului de integritate, 
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documentul fiind executat doar la nivel de 50 la sută. Totodată, necesită de menționat 

impactul pozitiv al reformei organelor de control, urmare căreia a fost exclus factorul de 

risc extern, specificat anterior în raportul de evaluare, de dublare a atribuțiilor de control 

ale ANSA și APC pe segmentul ”alimentar”. 

În cadrul procesului actual de identificare și analiză a riscurilor de corupție, 

evaluarea climatului de integritate a demarat cu inventarierea mecanismelor existente şi 

aplicabile în cadrul Agenției, în condițiile politicilor anticorupție stabilite în art.5 al Legii 

privind evaluarea integrității instituționale, nr.325/2013 și art.10 din Legea 

integrității, nr.82/2017, inclusiv:  

 

6.1 Respectarea normelor de etică și deontologie 

Conform art.23 din Legea 82/2017, conducătorul entității este obligat să instituie 

şi să implementeze norme de etică şi deontologie ținând cont de specificul activităţii, 

standardele naţionale şi internaţionale în domeniu și să publice pe pagina web a entităţii 

publice normele de etică şi deontologie adoptate. 

Cu referire la aplicarea acestei politici, în inventarul completat de Agenție se 

menționează că în iunie 2018 a fost aprobat și adus la cunoștință angajaților prin semnătură 

Ordinul nr.17 cu privire la respectarea disciplinei de muncă. În acest context, se 

menționează că respectivul ordin nu substituie întru-totul rigorile SNCI ”Etica și 

integritatea”, aprobat prin ordinul MF nr.189/05.11.2015, care specifică conținutul distinct 

al conceptelor de etică și integritate.  

Pe parcursul procesului de evaluare a integrității instituționale, în cadrul Agenției 

a fost aprobat prin Ordinul nr.03-P din 04.02.2019 un Cod de etică, fapt specificat în 

Raportul pentru anul 2018 privind controlul intern managerial, remis spre informare 

Ministerului economiei și infrastructurii. Totodată, pînă la finele procesului de evaluare a 

integrității instituționale în cadrul Agenției, Acest document nu a fost identificat pe pagina 

web oficială a Agenției. 

Factorii de decizie ai Agenției au asigurat faptul că în perioada anilor 2017-2018 

nu au fost constatate cazuri de încălcare ale normelor de etică și integritate de către angajați, 

corespunzător, nu au fost persoane sancționate disciplinar.  

În contextul respectării acestei măsuri de asigurare a climatului de integritate, de 

asemenea este necesar de menționat rezultatele testării integrității profesionale9 ale 

angajaților APCSP. Acest exercițiu a identificat că unii angajați ai entității publice (care au 

picat testul de integritate) vădit au încălcat reglementările cu privire la comportamentul 

etic al funcționarului public din cadrul APCSP.    

În concluzie, se menționează că deși angajații APCSP dispun pe deplin de 

reglementări cu privire la regulile de etică și deontologie aplicate în cadrul entității publice, 

nu toți le respectă. Acest fapt poate fi explicat atît prin factorul uman (predispus la 

acceptarea actelor de corupție) care în mod deliberat a neglijat (va neglija) cu respectarea 

regulilor de etică și conduită, cât și prin necunoașterea pe deplin a acestor reguli de către 

 
9 A se consulta secțiunea 5.2 Rezultatele testării integrităţii profesionale 
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funcționari. În ambele situații se impune necesitatea întreprinderii de acțiuni concrete din 

partea entității publice: de la instruiri/verificări în vederea cunoașterii de către angajați a 

regulilor de etică și conduită – pînă la identificarea și eliminarea factorilor ce generează 

manifestările de corupție în rândul funcționarilor. 

 

6.2 Regimul cadourilor 

Art.16 din Legea 82/2017 interzice agenţilor publici să solicite sau să accepte 

cadouri (bunuri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj) care le sînt destinate 

personal sau familiei lor, dacă oferirea sau acordarea lor este legată direct sau indirect de 

desfăşurarea activităţii lor profesionale. Solicitarea sau acceptarea cadourilor inadmisibile 

constituie acte de corupţie în sensul legislaţiei penale şi al legii prenotate. 

În conformitate cu prevederile cadrului normativ, prin Ordinul conducerii Agenției 

nr. 44 din 09 decembrie 2018 a fost creat Registrul de evidenţă a cadourilor și constituită 

Comisia de evidenţă şi evaluare a cadourilor. Conform inventarului completat, au fost 

declarate 12 cadouri, inclusiv în anul 2017 - 11 cadouri și în anul 2018 – 1 cadou. 

 

Notă: Respectarea acestei politici de către angajații Agenției a fost verificată prin 

procedura de testare a integrității profesionale, urmare căreia 2 agenți publici au 

înregistrat rezultat negativ, acceptând personal sau prin intermediar cadouri menite 

să influențeze direct desfășurarea activității de serviciu a acestora. (detaliat a se vedea 

secțiunea 5.2. din prezentul raport).  

Din acest fapt derivă probabilitatea ca riscurile de solicitare/acceptare a cadourilor 

inadmisibile de către unii angajați ai Agenției ar putea să se materializeze în viitor, fiind 

generate de unele deficiențe în buna guvernare și/sau necunoașterea/neaplicarea 

procedurilor anticorupție de către agenții publici. 

 

6.3 Influențe necorespunzătoare 

Mecanismul de denunțare şi tratare a influențelor necorespunzătoare este 

reglementat de art.17 din Legea 82/2017 şi HG nr.767/2014 pentru implementarea 

Legii nr.325/2013. În conformitate cu aceste prevederi, prin Ordinul nr.12/08.08.2017 a 

fost aprobat actul departamental privind evidența şi tratarea influenţelor 

necorespunzătoare, iar responsabil de ținerea registrului respectiv fiind nominalizat șeful 

Direcției juridice.  

În contextul respectării acestei măsuri anticorupție, este necesar de menționat 

faptul că angajații entității publice nu au conștientizat pe deplin sensul noțiunii de influență 

necorespunzătoare, acesta fiind confundat cu acordarea anumitor cadouri/favoruri/ 

avantaje în vederea „soluționării” unei anumite probleme.  

Astfel, deși există Registrul de evidență a cazurilor de influență 

necorespunzătoare, la poziția „descrierea influenței” sunt specificate 3 sume (100/500/50 

lei) oferite în calitate de mulțumiri. Este de menționat faptul că toate aceste înscrieri au fost 
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realizate în perioada anului 2015, iar ulterior (pînă în prezent) nu au fost raportate careva 

cazuri de influențe necorespunzătoare.  

În asemenea condiții, se prezumă necunoașterea diferenței dintre corupere activă 

și influență necorespunzătoare, fapt ce impune necesitatea organizării periodice a 

instruirilor și atenționarea angajaților privitor la consecințe în cazul coruperii pasive și în 

cazurile de admitere a influențelor necorespunzătoare.  

 

6.4 Angajarea și promovarea în bază de merit și de integritate 

profesională 

Art.11 din Legea 82/2017 stabileşte că angajarea, dar şi promovarea în funcţie a 

agenţilor în cadrul entităţii publice se efectuează prin concurs public, conform criteriilor 

transparente şi obiective de selectare în bază de merit, calificare profesională, capacitate, 

competenţă şi integritate profesională .... în conformitate cu prevederile legislaţiei speciale 

care reglementează activitatea diferitor categorii de entităţi şi agenți publici.  

În contextul acestei politici, se menționează faptul că în pct.11 din Regulamentul 

cu privire la organizarea și funcționarea Agenției, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.1089/18.12.2017, se specifică că Agenția este condusă de director, numit în funcție și 

eliberat sau destituit din funcția publică, în condițiile legii, de către ministrul economiei și 

infrastructurii, dar nu se face referire la procedura de concurs. În actul normativ nu se 

specifică criteriile/cerințe specifice de accedere în funcție de conducere. Acest aspect a fost 

menționat în Raportul de expertiză al CNA efectuat pe marginea proiectului de 

Regulament, recomandările expertului ne fiind luate în calcul. Astfel, factorii coruptibili 

(ambiguitatea procedurilor administrative și lacunele de drept), specificați în raportul 

de expertiză, mențin în continuare probabilitatea încurajării actelor de conflict de 

interese şi/sau favoritism la numirea persoanelor în funcții de conducere în cadrul 

Agenției.  

Notă (1): Conform informației prezentate de către Agenție, directorul entității a 

fost numit prin Ordinul Ministrului economiei și infrastructurii nr.542p din 27.12.2017. 

La întrebarea din inventar dacă managerul instituției a fost numit urmare unui concurs, 

răspuns nu a fost oferit. Informații privind organizarea unui concurs în vederea ocupării 

funcției publice de conducere în cadrul Agenției nu au fost identificate în sursele media.  

Conform unei note de serviciu, prezentate în iulie 2018 Ministrului economiei și 

infrastructurii de către auditorul intern al MEI, de către factorii de decizie ai Agenției se 

admit unele derogări de la procedura legală de angajare prin concurs, fapt ce generează 

riscul favorizării anumitor persoane la numirea în funcții publice.  

Notă (2): Conform informației prezentate de către Agenție, Comisia de concurs 

a fost instituită prin Ordinul 55-p din 5.02.2018. Cât privește procedura, trimitere se face 

la Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului 

public și la Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2013 privind punerea în aplicare a 

prevederilor Legii 158/04.07.2008. 
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În anul 2018 au fost organizate 3 concursuri. Contestații de către candidați nu au 

fost depuse. În total, în anul 2018 au fost angajate 15 persoane, inclusiv prin organizarea 

concursului public - 11 persoane și în lipsa organizării concursului - 4 persoane. 

 

 

6.5 Denunțarea/neadmiterea manifestărilor de corupţie şi protecţia 

avertizorilor de integritate 

Conform informației prezentate de către Agenție, prin Ordinul nr.02 din 

09.01.2017 a fost instituit Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale şi al avertizărilor de 

integritate.  

Responsabil de înregistrarea avertizărilor de integritate a fost nominalizat Șeful 

Serviciului Audit Intern, aspect ce contravine art.27 din Legea privind controlul 

financiar public intern, nr.229/2010, care impune unele restricții în exercitarea funcției 

de auditor intern, inclusiv interzicerea realizării sarcinilor operaționale ale entităţii publice, 

precum şi alte activităţi care pot constitui obiect al auditului intern.  

Totodată, se menționează ca la etapa de realizare a evaluării integrității 

instituționale, funcția de auditor intern a fost vacantă. 

Reieșind din cele expuse, dar și din faptul că a fost aprobată Legea privind 

avertizorii de integritate, nr.122/12.07.2018, care legiferează dezvăluirile practicilor 

ilegale și procedura de examinare a acestora, drepturile avertizorilor de integritate şi 

măsurile de protecţie a lor, obligaţiile angajatorului etc., se impune necesitatea modificării 

cadrului normativ departamental, inclusiv prin conformarea Registrului la modelul expus 

în anexa 3 din lege și nominalizarea subdiviziunii/persoanei responsabile de implementarea 

procedurii legale stabilite.  

6.6 Managementul riscurilor instituţionale de corupţie 

În conformitate cu art. 15, 16 din Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul 

financiar public intern, managerul entităţii publice este responsabil de organizarea 

sistemului de management financiar şi control în entitatea publică, iar în rezultatul 

autoevaluării, apreciază organizarea sistemului de management financiar şi control şi emite 

anual, pentru anul precedent, o declarație apreciind gradul de conformitate. Această 

atribuție revine Directorului Agenției și în condițiile pct.13 al.3) din Regulamentul cu 

privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Protecția Consumatorilor și 

Supravegherea Pieței, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1089/18.12.2017. 

De asemenea, prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 4 din 09.01.2019 cu privire 

la aprobarea regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern 

managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială, entitatea publică este 

obligată să efectueze autoevaluarea în scopul determinării funcționalității sistemului de 

control intern managerial, aprecierea gradului de conformitate a acestuia cu cadrul 

normativ în domeniu, elaborarea raportului anual privind controlul intern managerial, 

precum și emiterea Declarației de răspundere managerială.  
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Din Raportul anual privind controlul intern managerial, prezentat de către Agenție 

pentru anul 2018, rezultă implementarea parțială a sistemului de control intern managerial. 

În special, se menționează neimplementarea SNCI 9 ”Managementul riscurilor”. Astfel, 

contrar art.10 din Legea nr.229/2010 și art.27 din Legea nr.82/2017, conducătorul 

Agenției nu a asigurat implementarea procesului de management al riscurilor, 

inclusiv managementul riscurilor instituționale de corupție. 

Anumite riscuri aferente atingerii obiectivelor instituționale se regăsesc în Planul 

anual de acțiuni a APCSP pentru anul 2019. Totuși, acestea nu au fost evaluate, 

prioritizate, analizat impactul și modul de diminuare/lichidare a acestuia în conformitate 

cu prevederile SNCI 9 „Managementul riscurilor” 

În acest context se menționează, că managementul riscurilor de corupție este un 

proces desfășurat în cadrul entităților publice prin care are loc evaluarea internă a riscurilor 

de corupție aferente activităților profesionale. Responsabilitatea pentru organizarea 

activităţilor de identificare și gestionarea riscurilor de corupție, conform prevederilor Legii 

nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern, îi revine exclusiv conducătorului 

entității publice.  

Acest mecanism reprezintă un instrument pro-activ de prevenire a ilegalităților în 

cadrul unei entități publice, iar neglijența în aplicarea procedurii menționate poate periclita 

îndeplinirea obiectivelor de activitate stabilite, dar și poate să compromită climatul de 

integritate instituțională și, corespunzător, buna guvernare. 

Concluzii: În cadrul APCSP este deficitar asigurată implementarea sistemului de 

management financiar şi control în modul stabilit de Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind 

controlul financiar public intern şi ordinele Ministerului Finanţelor. Neexecutarea 

politicilor şi procedurilor de consolidare a sistemul de management financiar şi control 

generează apariția riscurilor de corupţie şi pot afecta  realizarea obiectivelor strategice şi 

operaționale. 

 

6.7 Gestionarea transparentă şi responsabilă a patrimoniului public, 

a finanțelor rambursabile şi nerambursabile 

Una din măsurile de asigurare a integrităţii instituţionale reprezintă gestionarea 

transparentă şi responsabilă a patrimoniului public, a finanțelor rambursabile şi 

nerambursabile. Gestionarea patrimoniului public include atît patrimoniul existent al 

entității publice cât și efectuarea de achiziții publice. 

Cu referire la realizarea acestei măsuri anticorupţie la APCSP în perioada 2017-

2018 s-au constatat10 deficiențe majore în gestionarea responsabilă a finanțelor alocate. 

Astfel, entitatea publică a admis cheltuieli nejustificate din banii publici pentru procurări 

inutile (echipamente și consumabile care nu au fost niciodată folosite), „deplasări de 

serviciu” cu tematică de vizitare turistică a unor anumitor țări, editarea de pliante și 

materiale promoționale în cantității excesive care nu sunt distribuite în conformitate cu 

scopul acestora, etc. 

 
10 Nota de Serviciu al MEI nr. 31 din 30.07.2018 
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Admiterea unor asemenea deficiențe a fost posibilă și datorită unei transparențe 

reduse privind cheltuielile efectuate/necesare de efectuat. Or, în vederea valorificării 

raționale, eficiente și durabile a resurselor publice, precum și a mijloacelor din fonduri 

externe, conducătorul entității publice și agenții publici sunt obligați să asigure 

gestionarea alocațiilor bugetare și extrabugetare, în baza principiilor bunei 

guvernări, inclusiv garantând transparența realizării achizițiilor publice. 

Cadrul legal instituie obligația plasării pe pagina web a rapoartelor 

trimestriale/semestriale/anuale cu privire la monitorizarea executării contractelor de 

achiziţii publice11. În acest context, se constată că pe site-ul APCSP nu se regăsesc 

informații cu privire la achizițiile publice realizate de către entitatea publică. 

Asigurarea publicării pe pagina web a informaţiei complete şi depline cu privire la 

inițierea procedurilor de achiziţii publice, atribuirea contractelor, monitorizarea executării 

acestor contracte va spori substanțial gradul de transparență unor asemenea proceduri și va 

contribui substanțial la minimalizarea impactului factorilor de risc ce afectează domeniul 

achizițiilor publice.  

 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 

Urmare a evaluării integrității instituționale la Agenția pentru Protecția 

Consumatorului și Supravegherea Pieței au fost identificate o serie de factori de risc în 

activitatea entității publice. În deosebi, se menționează că în perioada de referință, APCSP 

nu a efectuat controale de stat, (respectiv a diminuat involuntar manifestările unor 

eventuale riscuri de corupție) substituind această activitate cu efectuarea vizitelor de 

consultanță - proces care a generat multiple riscuri de corupție, multe dintre care nefiind 

controlate de entitate.  

De asemenea, se constată că APCSP nu a realizat în totalitate posibilitățile sale în 

vederea minimalizării impactului celorlalți factori de risc, fapt care a admis prezența și 

manifestarea unor asemenea riscuri precum: 

• Riscul admiterii abuzului de serviciu - Risc cu o probabilitate înaltă de materializare 

în multe circumstanţe profesionale, în special în cadrul efectuării vizitelor de 

consultanță. Riscul este prezent în mod constant datorită lipsei cadrului de 

reglementare a acestui proces de lucru. Riscul în cauză prin consecințele sale 

afectează drepturile și interesele legitime ale agenților economici precum și 

facilitează ori determină agenții publici să se angajeze în manifestări de corupție. 

Necesită concentrarea atenției conducătorului entităţii publice pentru adoptarea şi 

implementarea urgentă a unor măsuri adecvate de lichidare a acestui risc. 

• Riscul depășirii atribuțiilor de serviciu – de asemenea reprezintă un risc cu o 

probabilitate înaltă de materializare de rînd cu riscul admiterii abuzului în serviciu. 

 
11 pct. 34 din HG nr. 667/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru 

achiziţii 
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Se manifestă în deosebi în cadrul desfășurării proceselor de lucru vulnerabile la acte 

de corupție și persistența punctelor slabe în cadrul acestor procese. Necesită 

implicarea managerului entității publice în vederea identificării și lichidării 

punctelor slabe în cadrul proceselor de lucru, precum și adoptarea unor măsuri 

suplimentare de control a acestor procese. 

• Riscul protecționismului – a fost catalogat cu o probabilitate medie de materializare 

generat de unele deficiențe în buna guvernare şi persistența punctelor slabe în 

climatul de integritate, precum și existența a mai multe cazuri de corupție în ultimii 

ani în alte entităţi publice din acelaşi sector sau domenii similare de activitate. 

Riscul în cauză a fost confirmat în trecut în entitatea publică în cauză, prin admiterea 

incidentelor de integritate. Prin consecințele sale, riscul în cauză aduce atingere 

drepturilor și libertăților fundamentale ale omului (în aspectul protecției 

consumatorilor), pune în pericol funcționarea eficientă a entității publice și reduce 

din credibilitatea acesteia. Necesită implicarea permanentă a managerului entității 

în vederea adoptării unor măsuri suplimentare de prevenire/control. 

• Riscul coruperii active/pasive – confirmat și materializat în trecut prin admiterea 

incidentelor de integritate și rezultatele testării integrității instituționale. Risc cu 

probabilitate medie de manifestare în viitor îndeosebi datorită specificului activității 

de control de stat asupra activității de întreprinzător în domeniul protecției 

consumatorilor. Manifestarea riscului poate avea efect semnificativ asupra 

reputației entității publice, reducerea esențială a credibilității acesteia și capacitățile 

de a-și atinge obiectivele. Necesită a fi controlat prin eficientizarea măsurilor 

existente sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de 

prevenire/control a acestui risc. 

• Riscul falsului în acte publice – risc cu probabilitate de manifestare mică, dar 

nu imposibilă. Acest risc este susceptibil de a se produce în împrejurări de 

determinare la un anumit comportament așteptat, fie din partea agenților economici, 

fie din partea agenților publici. Riscul va avea un impact înalt asupra capacității 

entității publice de a-și atinge obiectivele. Necesită a fi controlat prin aplicarea și 

eficientizarea măsurilor de control intern. 

• Riscul neglijenței în serviciu – risc cu probabilitate de manifestare înaltă în 

special generată de imperfecțiunile cadrului normativ. Riscul se poate materializa 

în principal în condițiile în care entitatea publică nu dispune de mecanisme reale de 

control în anumite domenii ale protecției consumatorului, aspecte care vor fi 

neglijate de către inspectorii de control. Riscul în cauză dacă nu va fi oprit ar putea 

pune în pericol succesul unei activități care va genera efect semnificativ asupra 

reputației entității. Necesită atenție sporită managerială în vederea controlării 

manifestării acestuia. 

• Riscul manipulării de informații în vederea favorizării sau defavorizării unor 

agenți economici – Riscul ar putea să se materializeze în condițiile desfășurării 

activității entității publice. Deși nu au existat cazuri de materializare a acestui risc 
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în trecut în cadrul entității publice, există probabilitate de manifestare în viitor cu 

impact mediu asupra activității entității în special datorită existenței a mai multe 

cazuri de corupție în ultimii ani în alte entităţi publice din acelaşi sector sau domenii 

similare de activitate. Necesită a fi controlat prin aplicarea conformă a  măsurilor de 

control intern. 

• Riscul primirii de recompense nelegitime – materializare confirmată prin 

rezultatele testării integrității instituționale. Deși riscul în cauză poartă un caracter 

neînsemnat asupra capacității entității publice de a-si atinge obiectivele, acesta poate 

facilita sau determina agenții publici să se angajeze în manifestări de corupție. 

Necesită a fi controlat prin aplicarea corectă a măsurilor anticorupție existente. 

• Riscul utilizării neconforme a patrimoniului – risc cu probabilitate mică de 

materializare (dar nu exclusă) și impact scăzut asupra activității entității. Poate 

provoca imagine negativă și pierderi financiare minime sau chiar moderate. Riscul 

în cauză necesită a fi controlat, aplicând eficient măsurile existente de 

prevenire/control. 

 

Matricea analizei acestor riscurilor de corupție conform nivelului de expunere a 

entității bazată pe o combinație dintre nivelul probabilității de apariție şi a nivelului 

impactului riscului se prezintă astfel: 

 

IMPACT 

ÎNALT 

Riscul falsului în 

acte publice 

Riscul 

protecționismului 

Riscul abuzului de 

serviciu 

IMPACT 

MEDIU 

Riscul manipulării 

de informații în 

vederea favorizării 

sau defavorizării 

unor agenți 

economici 

Riscul coruperii 

active/pasive 

Riscul depășirii 

atribuțiilor de 

serviciu 

IMPACT 

SCĂZUT 

Riscul utilizării 

neconforme a 

patrimoniului 

Riscul primirii de 

recompense 

nelegitime 

Riscul neglijenței în 

serviciu 

 
PROBABILITATE 

MICĂ 

PROBABILITATE 

MEDIE 

PROBABILITATE 

ÎNALTĂ 

 

Urmare a acestei analize se constată necesitatea prioritară de intervenție în vederea 

eliminării sau minimalizării impactului acestor riscuri în activitatea entității publice.  
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Astfel, în vederea excluderii vulnerabilităților instituţionale şi riscurilor de corupţie 

menţionate se recomandă: 

 

În domeniul consolidării climatului de integritate: 

1. Revizuirea tuturor actelor normative interne cu referire la respectarea 

politicilor anticorupție și ajustarea acestora la modificările legislative survenite;  

2. Implementarea conformă a sistemului de management financiar şi control în 

cadrul APCSP prin aplicarea adecvată a Standardelor Naţionale de Control Intern în 

sectorul public şi a prevederile art.27 al Legii integrităţii nr.82/2017, cu ajustarea cadrului 

normativ intern la capitolul dat; 

3. Instituirea și completarea periodică a registrului riscurilor entității publice, 

inclusiv care să conțină registrul riscurilor de corupție; 

4. Instruirea repetată și continuă a angajaţilor APCSP privind măsurile de 

asigurare a integrităţii instituţionale reglementate la art.10 al Legii integrităţii 

nr.82/25.05.2017, inclusiv despre răspunderea pentru lipsa integrităţii în sectorul public 

prevăzută la art. 43 al Legii 82/2017.  

5. Introducerea componentei de cunoaștere a măsurilor anticorupție în cadrul 

evaluării performanțelor profesionale ale agenților publici; 

6. Asigurarea publicării registrului cadourilor pe site-ul APCSP în conformitate 

cu prevederile art. 16 din Legea integrității nr. 82/2017; 

7. Asigurarea publicării pe site-ul web al entității a normelor de etică și 

integritate adoptate; 

8. Elaborarea şi aprobarea de reglementări interne privind înregistrarea şi 

examinarea dezvăluirilor de practici ilegale în cadrul APCSP, reieșind din prevederile 

Legii nr.122/2018 privind avertizorii de integritate. Promovarea şi implementarea acestor 

proceduri în practică; 

9. Asigurarea transparenței activității, inclusiv prin publicarea periodică pe site-

ul entității publice a informațiilor publice privind activitatea APCSP; 

10. Asigurarea permanentă a unei conlucrări eficiente cu organizațiile 

neguvernamentale de profil în vederea identificării eventualelor lacune normative și /sau 

deficiențe în activitatea de protecție a drepturilor consumatorului; Identificarea unui 

mecanism de antrenare a ONG-urilor de profil în această activitate, eventual semnarea de 

acorduri de colaborare în acest sens. 

 

În domeniul minimizării impactului riscurilor de corupție în cadrul proceselor de 

lucru: 

1. Reglementarea procesului de efectuare a vizitelor de consultanță; Includerea 

garanțiilor necesare (enumerate la descrierea procesului) în vederea delimitării acestui 

proces de controlul de stat asupra activității economice; 

2. Asigurarea diseminării și publicării pe site-ul APCSP a Regulamentului 

privind efectuarea vizitelor de consultanță; 
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3. Descrierea grafică și narativă a tuturor proceselor de lucru aferente activității 

APCSP și diseminarea acestora agenților publici în corespundere cu atribuțiile funcției; 

4. Identificarea domeniilor vulnerabile aferente executării fiecărui proces de 

lucru și instituirea unui control separat asupra corectitudinii executării acestuia; 

5. Revizuirea proceselor de lucru privind efectuarea controlului de stat al 

activității de întreprinzător prin introducerea obligativității informării preventive a 

agentului economic privind existența mecanismului de denunțare a unui eventual 

comportament non-integru al agentului public. 

6. Instruirea agenților publici privind executarea proceselor de lucru, privind 

drepturile și obligațiile acestora în cadrul executării atribuțiilor de serviciu. Instruirea 

privind necesitatea respectării componentei de integritate în cadrul realizării procesului de 

lucru; 

7. Revizuirea ordinului nr. 25 din 22.05.2015 privind delegarea aleatorie a 

controlorilor și ajustarea acestuia în vederea diminuării riscurilor de corupție identificate; 

Formarea ad-hoc a echipelor mobile de control prin procedura de rotire a personalului;  

8. Modificarea procedurii de încheiere a controlului și (eventual) aplicarea 

sancțiunilor pentru agentul economic doar în baza procesului verbal de control; 

9. Identificarea unui mecanism intern de contrasemnare obligatorie cu Direcția 

juridică a deciziilor de anulare a aplicării sancțiunilor contravenționale; 

10. Semnarea acordurilor de colaborare cu entitățile publice specializate în 

vederea obținerii informațiilor necesare privind activitatea agenților economici; 

11. Revizuirea procedurii de calculare a gradului de risc pentru fiecare agent 

economic, astfel încît acest proces să fie executat în mod automat (fără implicarea 

factorului uman); 

 

În domeniul perfecționării cadrului normativ existent: 

1. Elaborarea și adoptarea de acte normative interne identificate ca fiind lipsă 

(Regulamentul privind efectuarea vizitelor de consultanță); 

2. Revizuirea procedurii de examinare a petițiilor în vederea acordării de 

explicații suficiente petiționarului privind domeniul de competență acordat entităților 

publice în aspectul protecției consumatorului; Neadmiterea emiterii de răspunsuri oficiale 

vagi cu formulări standard; 

3. Evaluarea posibilității de modificare a procesului de instruire continuă a 

agenților publici, în vederea formării de specialiști în diverse domenii de competență ale 

entității publice; 

4. Promovarea modificărilor la actele normative conform deficiențelor 

constatate în Raportul de evaluare a cadrului normativ aferent activității APCSP. 

5. Evaluarea periodică a cadrului normativ în vederea identificării de deficiențe 

și promovarea continuă a modificărilor necesare; Antrenarea ONG-urilor de profil și 

eventual a societății civile în acest aspect. 
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Anexa I: Raport de evaluare a cadrului normativ aferent activităţii 

Agenției pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței 

 

Evaluarea cadrului normativ aferent activității Agenției pentru Protecția 

Consumatorului și Supravegherea Pieței a fost efectuată în contextul evaluării integrității 

instituționale la entitatea publică menționată și a avut loc în baza Metodologiei de efectuare 

a expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și normative12.  

În procesul de expertizare a actelor normative aferente activității APCSP au fost 

identificate deficiențe ale cadrului normativ care au servit drept temei pentru 

„inactivitatea” entității publice în vederea efectuării controlului de stat asupra activității de 

întreprinzător. Problemele descrise sunt comune și pentru alte entități publice care 

realizează controale de stat în conformitate cu domeniului de competență. 

Astfel, ca urmare a acestui exercițiu au fost identificate principalele acte normative 

ce reglementează direct sau tangențial activitatea APCSP, textul cărora a fost expertizat în 

vederea identificării potențialilor factori de risc de corupție, precum și identificarea 

factorilor care au stat la baza manifestării anumitor riscuri de corupție în cadrul entității. 

 

Analiza detaliată a factorilor de risc și a riscurilor de corupţie: 

Hotărîrea de Guvern Nr. 1089/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei 

 Pct. 10 Agenţia este învestită cu următoarele drepturi: 

7) să organizeze şi să efectueze vizite de consultanță în vederea familiarizării agenţilor 

economici şi consumatorilor cu cerințele actelor normative ce ţin de protecţia 

consumatorilor. 

 Obiecții: Se constată o depășire a cadrului de reglementare a Hotărîrii de Guvern în 

coraport cu prevederile art.27 al.(3) lit.(d) al Legii 105/2003 care stabilește atribuția 

APCSP în organizarea activităţii de informare, consiliere şi educare a consumatorilor 

în ceea ce priveşte drepturile lor legitime. Totodată, în conformitate cu lit. (t) al aceluiași 

articol, se constată posibilitatea acordării de consultanță de specialitate în domeniul 

protecţiei consumatorilor persoanelor fizice şi juridice. În acest context se menționează 

că prevederile cadrului legal fac referire în general la organizarea activității de instruire 

a consumatorilor, (inclusiv a agenților economici) însă fără a specifica modul în care 

aceste activități vor avea loc. Analiza cadrului legal în acest aspect a stabilit existența de 

reglementări similare și în textul altor legi după cum urmează: 

• Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior: art.5 al.(3) lit.(d): 

organizează cursuri de instruire a personalului implicat în comercializarea 

produselor și serviciilor; 

 
12 Metodologia de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și normative aprobată prin 

Hotărîrea Colegiului CNA Nr.6 din 20.10.2017 
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• Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 art. 232 al.(1) Atribuțiile 

autorităților competente în domeniul siguranței ocupaționale - lit.(b) 

realizează activități de pregătire, instruire și informare a angajatorilor și 

salariaților angajați în unitățile din domeniile lor de competență privind 

securitatea și sănătatea în muncă. 

Urmare a celor expuse supra se constată că Hotărîrea de Guvern 1089/2017 extinde 

cadrul de reglementare a prevederilor legale. Prin includerea noțiunii de vizită de 

consultanță se legiferează posibilitatea „deplasării” agentului public la sediul agentului 

economic în vederea efectuării unor consultanțe, or acest lucru nu este prevăzut în cadrul 

legal. 

 Recomandări: Ajustarea prevederilor H.G.1089/2017 la prevederile legale și 

substituirea textului pct. 10 al.(7) cu textul „să organizeze şi să efectueze cursuri în 

vederea acordării de consultanță de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor 

persoanelor fizice şi juridice” 

 Factori de risc: 

• Concurența normelor de drept; 

• Introducerea termenilor noi 

neprevăzuți în cadrul legal; 

Riscuri de corupție:  

• Riscul depășirii atribuțiilor de 

serviciu; 

• Riscul abuzului în serviciu. 

Legea Nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat 

asupra activităţii de întreprinzător 

 Anexa 1. Lista organelor de control şi domeniile aferente acestora 

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei - 

Supravegherea pieţei privind produsele nealimentare şi conformitatea serviciilor 

(inclusiv turistice), protecţia consumatorilor, inclusiv în activitatea în domeniul jocurilor 

de noroc, metrologie, jocuri de noroc, siguranţa ocupaţională. Respectarea condiţiilor 

de licenţiere conform domeniului aferent 

Obiecții: Se constată faptul că prin Legea nr. 185 din 21.09.2017 pentru modificarea 

şi completarea unor acte legislative, entității publice i-au fost acordate noi competențe 

privind constatarea contravențiilor prevăzute de următoarele articole din Codul 

Contravențional: Articolul 97. Utilizarea ilegală a mărcii; Articolul 971. Utilizarea 

ilegală a denumirii de origine a produsului şi a indicaţiei geografice; Articolul 972. 

Utilizarea ilegală a denumirilor specialităţilor tradiţionale garantate.  

În asemenea mod, Agenția în cadrul controalelor efectuate urmează să constate și să 

documenteze aceste eventuale încălcări admise de agenții economici. Totodată, se 

constată că domeniile de competență ale APCSP prevăzute în Anexa 1 din Legea 

131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nu a suferit 

modificări.  
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Astfel, s-a creat o incoerență în prevederile actelor normative fapt care poate genera o 

situație de incertitudine cu referire la mecanismele de realizare a drepturilor, de 

îndeplinire a obligațiilor, ambiguitatea atribuțiilor agenților publici și a procedurilor 

administrative de care ei sînt responsabili etc. De asemenea, acest factor de risc poate 

genera situații în care entitatea responsabilă de executarea legii respective se poate 

prevala de această deficiență pentru a comite abuzuri. 

Recomandări: Completarea Anexei 1 al Legii 131/2012 privind controlul de stat 

asupra activității de întreprinzător cu competențele noi atribuite către APCSP. 

Factori de risc: 

• Lacună de drept; 

• Concurența normelor de 

drept; 

Riscuri de corupție:  

• Riscul împiedicării exercitării 

controlului; 

• Riscul contestării controlului și/sau a 

rezultatelor acestuia 

 Articolul 18. Notificarea delegației de control 

(1) Organul de control va expedia persoanei supuse controlului un exemplar al 

delegației de control astfel încît între momentul primirii efective a exemplarului şi 

momentul începerii controlului să treacă cel puţin 5 zile lucrătoare, dar nu mai mult 

de 15 zile lucrătoare. Delegația de control se comunică persoanei supuse controlului 

prin orice modalitate care permite organului de control confirmarea recepționării de către 

persoana respectivă. Comunicarea la adresa electronică indicată a persoanei controlate şi 

recepţionarea delegației de control în format electronic, semnată cu semnătură 

electronică avansată calificată, se consideră comunicare la sediul acesteia. 

 Obiecții: Se constată existența unui termen maxim de 15 zile în care organul de 

control trebuie să înceapă controlul agentului economic. În acest sens se indică asupra 

posibilității apariției unor deficiențe practice în aspectul ce ține de indicarea corectă a 

datei începerii controlului în delegația de control. Or, conform articolului 20 al.2 lit.(e) 

al aceluiași act normativ, delegația de control va conţine în mod obligatoriu informaţii 

privind data începerii controlului și durata preconizată a acestuia. Astfel indicarea corectă 

a datei de începere a controlului va depinde de data recepționării „de facto” a delegației 

de control, or procesul în cauză nu este de competența entităţii de control. Eventualele 

neconcordanțe în datele înscrise (necesare de respectat) servesc drept temei pentru 

contestarea delegației de control și/sau a controlului efectuat. De asemenea, în 

conformitate cu prevederile art. 22 al. (21) controlul planificat care nu a fost început în 

termenul prevăzut la art.18 alin.(1), indiferent de temeiul invocat, nu mai poate fi 

efectuate iar delegaţia de control îşi pierde valabilitatea după expirarea acestui termen. 

În asemenea mod, nu este exclus faptul tergiversării intenţionate în vederea încălcării 

acestor termene, tergiversare care nu întotdeauna poate fi imputată organului de control, 

dar care poate avea consecințe asupra activităţii acestuia. 
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 Recomandări: Revizuirea necesității existenței unui termen maxim de 15 zile pentru 

notificarea delegației de control. Examinarea posibilității extinderii (sau chiar a 

excluderii) acestui termen în vederea facilitării activităţii organelor de control în aspectul 

ce ține de notificarea delegației de control. 

 Factori de risc: 

• Cerinţe excesive pentru 

exercitarea atribuțiilor; 

Riscuri de corupție:  

• Riscul împiedicării exercitării 

controlului; 

• Riscul contestării controlului și/sau a 

rezultatelor acestuia 

 Articolul 22. Durata controlului 

(1) Indiferent de temeiul invocat şi de tipul controlului, acesta nu poate fi efectuat şi 

delegaţia de control nu mai este valabilă la expirarea a 5 zile calendaristice de la data 

începerii controlului. 

 Obiecții: Se constată existența unui termen maxim de efectuarea a controlului de 5 

zile calendaristice, fără posibilitatea prelungirii acestuia în cazul controalelor planificate. 

Existența unui astfel de termen restrâns nu este întotdeauna benefică realizării 

controlului, iar în anumite cazuri chiar diminuează rolul și scopul acestuia (controlului).  

Astfel, în cadrul realizării unor controale în domeniul protecţiei consumatorului 

și/sau supravegherii pieței, deseori se constată necesitatea dispunerii efectuării unui 

raport de încercări și/sau a unei expertize privind calitatea și/sau conformitatea 

produselor. Realizarea unor asemenea acţiuni necesită o perioadă de timp mai mare (în 

medie 10 zile lucrătoare pentru realizarea unui raport de încercări13, iar în cazul 

dispunerii unei expertize acest termen se stabileşte de către conducătorul instituţiei de 

expertiză14 în dependență de genul expertizei, gradul de complexitate etc.) care deseori 

nu se include în termenul prevăzut pentru realizarea controlului.  

Totodată, este de menţionat că Legea 131/2012 nu prevede posibilitatea extinderii 

și/sau a suspendării controlului pentru perioada necesară efectuării de încercări/expertize 

sau a altor acţiuni necesare în vederea verificării calității și conformităţii produselor.  

În asemenea condiţii există riscul ca inspectorii de control din lipsa posibilității 

suspendării termenului de control să „treacă cu vederea” anumite aspecte ale controlului 

de stat, în special cele ce țin de calitatea și conformitatea produselor.    

 Recomandări: completarea art. 22 al Legii 131/2012 privind controlul de stat 

asupra activității de întreprinzător cu prevederi în aspectul de prelungire/suspendare a 

 
13 Termen prevăzut în Procedura de prezentare a probelor pentru încercări în Laboratorul încercări chimic-

tehnologic din cadrul Centrului Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare. 
14 Art. 13 din Legea Nr. 68/2016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar 
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termenului de efectuare a controlului în cazul necesității dispunerii unor încercări sau 

expertize. 

 Factori de risc: 

• Cerinţe excesive pentru exercitarea 

atribuțiilor; 

Riscuri de corupție:  

• Riscul efectuării controalelor formale; 

• Riscul împiedicării exercitării 

controlului. 

Concurența normelor de drept 

Legea Nr. 131 din 08.06.2012 privind 

controlul de stat asupra activităţii de 

întreprinzător 

Hotărîrea Guvernului Nr. 464 din 

23.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului 

privind ținerea 

Registrului de stat al controalelor 

 Art. 21 (1) Inspectorul are dreptul 

să înceapă controlul conform procedurii 

stabilite de prezenta lege doar în cazul 

cînd sînt întrunite cumulativ 

următoarele condiţii: 

f) înregistrarea delegației de 

control în Registrul de stat al 

controalelor. 

Regulamentul privind ținerea 

Registrului de stat al controalelor 

Pct. 57 În caz de disfuncționalitate a 

Registrului, organul de control întocmește 

documentele aferente controlului conform 

modelului generat de Registru şi aprobat prin 

anexa la prezentul Regulament şi are 

obligația ca, în termen de pînă la 2 zile 

lucrătoare de la data reluării activităţii 

Registrului, să introducă în Registru 

documentele întocmite, în ordinea semnării 

lor. 

Dacă Registrul a fost disfuncțional o 

perioadă mai mare de o săptămână, organul 

de control introduce materialele în Registru 

în termene restrânse, fără a admite însă 

întârzierea din neglijenţă sau intenționată a 

introducerii lor în Registru. 

În perioada de disfuncționalitate a 

Registrului, organul de control ține manual 

evidenţa controalelor efectuate şi a 

rezultatelor acestora. 

Cancelaria de Stat monitorizează 

respectarea prevederilor prezentului punct de 

către organele de control şi, după caz, le 
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sesizează în vederea înlăturării erorii sau 

neconformității admise. 

În perioada de disfuncționalitate a 

Registrului, organele de control prezintă 

Cancelariei de Stat, la solicitare, informaţii 

privind controalele efectuate şi evidenţa 

ținută. 

Nerespectarea prevederilor prezentului 

punct atrage răspunderea disciplinară. 

Obiecții: Se constată că prevederile Regulamentului privind ținerea Registrului de 

stat al controalelor (în continuare – Regulament) contravin cu prevederile Legii 

131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător ceea ce constituie 

un conflict extern între două norme de drept cu forță juridică diferită. În speță, textul 

Regulamentului oferă posibilitatea organului de control de a iniția un proces de control 

fără ca aceasta să fie înregistrată electronic în Registrul de stat al Controalelor (RSC). 

Prevederile pct. 57 din regulament admit „apriori” o perioadă de disfuncționalitate a 

Registrului de stat al controalelor, perioadă în care organele de control în mod manual 

vor întocmi documentele necesare controlului conform anexei prevăzute în același 

regulament, ca mai apoi în termen de cel mult 2 zile acestea să fie înregistrate în RSC. 

Totodată, dacă Registrul a fost disfuncțional o perioadă mai mare de o săptămână, 

organul de control introduce materialele în Registru în termene restrânse, fără a admite 

însă întârzierea din neglijenţă sau intenționată a introducerii lor în Registru. Prezența în 

textul actului normativ a unor asemenea noțiuni precum „termene restrânse” reprezintă 

factori de risc dat fiind faptul posibilității interpretării acestora în lipsa unor termene 

concrete. Este de menționat că în cazul prezenței unor asemenea formulări este imposibil 

de constatat „întârzierea” fie aceasta din neglijență sau intenționată. 

Textul actului normativ este în contradicție cu prevederile Legii 131 care stipulează 

foarte clar că inspectorul are dreptul să înceapă controlul conform procedurii stabilite 

de prezenta lege doar în cazul cînd sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii : ... 

înregistrarea delegației de control în Registrul de stat al controalelor, fără a menționa 

careva perioade de disfuncționalitate a registrului. Mai mult, Legea 131/2012 în art. 31 

stipulează ”nulitatea rezultatelor controlului şi a sancțiunilor aplicate în temeiul 

acestora în cazul în care controlul a fost efectuat de organul de control şi/sau de 

colaboratorii acestuia cu încălcarea prevederilor prezentei legi. Totodată, conform 

prevederilor art. 350 al. (2) al Codului contravenţional al RM survine răspunderea 

contravențională pentru persoanele cu funcţii de răspundere pentru ”Neînregistrarea, 

înregistrarea incompletă sau netransmiterea pe cale electronică pentru stocare a 

delegației de control şi/sau a procesului-verbal de control în Registrul de stat al 

controalelor, conform procedurii şi limitelor de timp stabilite de lege”.  
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Disfuncționalitatea Registrului de stat al controalelor poate genera în esență riscul 

încălcării conceptuale a Legii 131/2012. Astfel, se constată faptul că printre principiile 

fundamentale ale Legii supra este neadmiterea afectării şi/sau suspendării activităţii 

persoanei supuse controlului, principiu garantat prin imperativul verificării posibilității 

de efectuare de controale comune (ale mai multor organe de control) și respectarea 

periodicității controalelor planificate. Totodată, în cazul disfuncționalității RSC, pentru 

un organ de control este practic imposibil respectarea art.15 al.(4) din Legea 131/2012 

în aspectul obligației de contrapunere a propriei liste a controalelor planificate cu listele 

altor organe de control în scopul planificării de controale comune. Datorită numărului 

impunător de agenți economici pasibili controlului de stat, precum și a multitudinii de 

entității publice care efectuează acest control de stat, este absolut necesar existența și 

funcționalitatea unui registru informațional comun (Registrul de stat al controalelor) care 

să faciliteze identificarea eventualelor contrapuneri și/sau posibilități de unificare a 

controalelor.  

Un alt aspect necesar de analizat în contextul disfuncționalității RSC, este stoparea 

totală în efectuarea de controale de stat. Astfel, pe de o parte entitățile publice investite 

cu dreptul de a efectua controale nu le pot efectua sub sancțiunea nulității absolute a 

rezultatelor acestora și posibila răspundere contravențională pentru agenții publici 

responsabili, pe de altă parte asigură efectuarea controlului respectării legislației de către 

agenții economici în vederea protecției drepturilor cetățenilor. În asemenea mod, 

disfuncționalitatea RSC poate afecta indirect mecanismul de protecție a drepturilor 

cetățenilor în calitatea lor de beneficiari finali și/sau consumatori. 

Rezumând cele expuse supra, se constată existența de diferite reglementări pentru 

procesul de efectuare a controlului de stat în cazul disfuncționalității RSC, respectiv 

proceduri diferite, fapt care poate facilita apariția unor asemenea riscuri precum: 

• Falsul în actele publice – manifestat prin posibilitatea manipulării cu documentele 

necesare efectuării controlului, dat fiind faptul neînregistrării acestora anterior 

începerii controlului în modul prevăzut de Legea 131/2012; 

• Depășirea atribuțiilor de serviciu – posibilitate ce se poate manifesta atît la etapa 

de planificare a controalelor, cât și nemijlocit în procesul efectuării acestuia. Acest 

risc se poate manifesta și prin comunicarea intenționată agentului economic supus 

controlului despre lacunele actelor normative, fapt care va anula rezultatele 

controlului și sancțiunile aplicate. 

• Irosirea nefondată a banilor publici – prin alocarea de resurse financiare și umane 

în scopul efectuării controalelor care, eventual pot fi anulate în conformitate cu 

art. 31 al Legii 131/2012 care prevede nulitatea rezultatelor controlului și a 

sancțiunilor aplicate în temeiul acestora în cazul în care controlul a fost efectuat 

de organul de control și/sau colaboratorii acestuia cu încălcarea prevederilor 

legii. 
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Deși, aparent soluționarea conflictului de norme în cauză, este unul simplu - prin 

aplicarea prevederilor legislative (dat fiind faptul că Legea este un act normativ adoptat 

de Parlament în temeiul normelor constituționale, iar Hotărîrea Guvernului este un act 

care se adoptă de Guvern pentru exercitarea atribuțiilor sale și pentru organizarea 

executării legilor), se constată o reglementare mai „oportună” aspectul prevăzut în 

Hotărîrea de Guvern, dat fiind faptul că Legea nu prevede nici un mecanism în cazul 

disfuncționalității RSC, or acest risc este iminent. În acest context este de menționat 

faptul că riscul apariției disfuncționalității RSC poate fi generat din diferite motive, 

inclusiv pentru o perioadă mai îndelungată (fapt constatat în procesul evaluării 

instituționale). În asemenea situație prevederile Legii 131/2012 nu oferă nici o altă 

soluție decît suspendarea totală a controalelor, fapt, care la rândul său generează riscuri 

suplimentare.  

Este absolut necesar de prevăzut în textul Legii 131/2012 posibilitatea efectuării 

controalelor cu ulterioara înregistrare (în cazul disfuncționalității RSC), în vederea 

asigurării continuității activității organelor de control. 

Recomandări: Modificarea Legii 131/2012 prin admiterea posibilității efectuării 

controalelor cu ulterioara înregistrare a acestora în Registrul de Stat al Controalelor.  

Factori de risc: 

• Concurența normelor de drept; 

Riscuri de corupție:  

• Riscul falsului în acte publice; 

• Riscul depășirii atribuțiilor de 

serviciu; 

• Riscul irosirii nefondate a banilor 

publici. 

 Art. 15 Planul controalelor 

(2) Planul controalelor se înregistrează de către fiecare organ abilitat cu funcţii de 

control în Registrul de stat al controalelor pînă la data de 1 decembrie a anului care 

preceda anul calendaristic la care se referă planul controalelor. 

(3) Pînă la finele anului de gestiune, organul de control aprobă planul controalelor 

pentru anul următor şi îl publică pe pagina sa electronică şi în Registrul de stat al 

controalelor. Planul se aprobă prin decizia organului de control şi stabileşte un număr 

exact de controale planificate asupra unui număr prestabilit de persoane pe parcursul unui 

an calendaristic. 

Obiecții: Se constată existența de termene diferite pentru procedura de aprobare-

înregistrare-publicare a planului controalelor pentru anul calendaristic următor. Astfel, 

este de competența organului abilitat cu funcții de control elaborarea planului 

controalelor în baza criteriilor de risc (listei agenților economici ce vor fi supuși 

controlului), cu ulterioara publicare a acestuia în Registrul de stat al controalelor și pe 

propria pagină web. În redacția actuală a art. 15 din Legea 131/2012 se instituie o 
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concurență a normelor de drept ce creează premise pentru alegerea subiectivă și abuzivă 

a normei „convenabile” care se va aplica într-o situație concretă. Astfel, organul abilitat 

cu funcții de control poate să publice planul controalelor pentru anul următor pînă în 

ultima zi al anului curent, fapt care va diminua considerabil dreptul agentului economic 

la informare cu privire la controalele planificate. 

Recomandări: Reformularea art.15 al.(3) în vederea unificării termenilor limită 

propuși.   

Factori de risc: 

• Concurența normelor de drept. 

Riscuri de corupție:  

• Abuz de serviciu 

 

 


