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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

HOT RÎRE 
 

nr. ____   din ___________2016 
 
 

privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 șiănr.ă2ălaăHot rîreaă
Guvernului nr.936 din 9 decembrie 2011 

__________________________________________________________________ 
 
În temeiul articolul 14 alineatul (7) din Legea nr. 98  din  04 mai 2012 privind 

administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2012, nr.160-164, art.537) şi în vederea implementării prevederilor Legii 
nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor” (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.507), cu modificările şi 
completările ulterioare, Guvernul  
 

HOT R ŞTE: 
 

1. Anexele nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 936 din 9 decembrie 2011 
„Privind crearea Agenției pentru Protecția Consumatorilor și aprobarea 
Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale acesteia” (Monitorul Oficial, 2011, 
nr.222-226, art.1022), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 

1) anexa nr.1: 

a) la punctul 8: 

subpunctele 10), 11), 111) și 21) vor avea următorul cuprins: 
„10) efectuează controlul respectării prevederilor legislaţiei în domeniul 

protecţiei consumatorilor, controlul respectării cerinţelor privind siguranţa 
produselor nealimentare, introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă destinate 
consumatorilor;” 

„11) efectuează supravegherea pieţei privind conformitatea produselor 

nealimentare, introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă, cu cerinţele esenţiale 
aplicabile, precum şi controlul conformităţii serviciilor prestate cu cerinţele 
prescrise şi/sau declarate;”  

„111) efectuează prelevări de probe de produse nealimentare puse la 

dispoziţie pe piaţă pentru analize şi încercări în laboratoare acreditate;” 

„21) sesizează autoritatea de licenţiere, în cazul constatării cazurilor de 
comercializare a produselor falsificate (contrafăcute) şi/sau periculoase ori în 

cazul altor încălcări, în scopul suspendării sau retragerii licenţei;”  



 

subpunctul 12) cuvintele „controlul metrologic legal, inclusiv” se exclud; 
subpunctul 22) după cuvîntul „conformităţii” se introduce cuvîntul 

„acreditate”, iar cuvintele „plasate pe piaţă” se substituie cu cuvintele „puse la 

dispoziţie pe piaţă”; 
 

 

2) anexa nr.2 va avea următorul cuprins:  
Anexa nr.2 

                                                                                 la Hotărîrea Guvernului  
                                                                               nr. 936 din 9 decembrie 2011” 

 

 

STRUCTURA  

AGENŢIEIăPENTRUăPROTECŢIAăCONSUMATORILOR 

  

 

Conducerea  

 
Direcția generală supravegherea pieței 
Direcția siguranța produselor 

Direcția metrologie și produse petroliere 

 
Direcția generală protecția drepturilor consumatorilor 

Direcția protecția consumatorilor centru (Chișinău) 
Direcția protecția consumatorilor nord (Bălți) 
Direcția protecția consumatorilor sud (Cahul) 

Direcția supravegherea serviciilor prestate  
 

Direcția juridică  
Direcția coordonare si planificare  

Direcția financiară 

Serviciul cooperare internațională și asistență externă 

Serviciul resurse umane  

Serviciul audit intern 

Serviciul comunicare și relații publice 

Serviciul administrare 

 

                     
 
     PRIM-MINISTRU                      Pavel FILIP 

     Contrasemneaz :     
     Viceprim-ministru, 
     ministru al economiei 

           Octavian CALMÎC 

 

 



NOT ăINFORMATIV  

Laăproiectulăhot rîriiădeăGuvernă„Privind modificarea și completarea  

anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.936 din 9 decembrie 2011” 

 

Prezentul proiect de Hotărîre a Guvernului este elaborat ţinînd cont de prevederile Legii nr. 

98  din  04 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate; Legea nr. 158-XVI  

din  04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; Legea nr. 105-

XV  din  13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor; Hotărîrea Guvernului nr. 690  din  

13.11.2009  pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Economiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia; Hotărîrea Guvernului 
 nr. 1310  din  14.11.2006 cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentelor privind 

organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice şi autorităţii 
administrative din subordinea acestuia. 

Condițiile care au impus elaborarea proiectului  

Unul din principiile organizaționale ale administrației publice centrale stabilite de Legea 

nr.98 din 04 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate îl constituie 
„atribuire clară a responsabilităţilor şi competenţelor, evitînd ambiguitatea, dublarea şi 
suprapunerea acestora;” 

În acest sens un prim amendament adus Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor constă în expunerea atribuțiilor 

corespunzător misiunii stabilite. 
Mai mult, noile amendamente aduse Legii privind protecția consumatorilor, aprobate 

recent de către Parlament, au impus necesitatea ajustării prevederilor HG 936 care instituie 
atribuții Agenției pentru protecția consumatorilor în concordanță cu actul legislativ superior 
acesteia. 

Astfel, alineatele 10), 11), 111) și 21) se expun în redacție nouă, după cum urmează: 
10) efectuează controlul respectării prevederilor legislaţiei în domeniul protecţiei 

consumatorilor, controlul respectării cerinţelor privind siguranţa produselor nealimentare, 

introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă destinate consumatorilor; 

11) efectuează supravegherea pieţei privind conformitatea produselor nealimentare, 
introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă, cu cerinţele esenţiale aplicabile, precum şi controlul 

conformităţii serviciilor prestate cu cerinţele prescrise şi/sau declarate; 
11

1
) efectuează prelevări de probe de produse nealimentare puse la dispoziţie pe piaţă 

pentru analize şi încercări în laboratoare acreditate; 

21) sesizează autoritatea de licenţiere, în cazul constatării cazurilor de comercializare a 
produselor falsificate (contrafăcute) şi/sau periculoase ori în cazul altor încălcări, în scopul 
suspendării sau retragerii licenţei;. 

Este necesar de precizat că, în conformitate cu pct.7 din Regulamentul privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, aprobat prin anexa 
nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.51 din  16.01.2013, Agenția Națională pentru Siguranța 



Alimentelor,  în domeniul siguranţei, calităţii şi igienei produselor alimentare, exercită controlul 

şi supravegherea respectării cerinţelor legislaţiei în vigoare privind siguranţa alimentelor la toate 
etapele de producţie ale lanţului alimentar. 

Întru fortificarea celor expuse remarcăm că, Centrul Național Anticorupție, urmare  

desfășurării procesului de evaluare a riscurilor de corupție la Agenția pentru Protecția 

Consumatorilor, a prezentat Ministerului Economiei spre examinare deficiențele constatate în 

activitatea Agenției printr-o Notă Informativă întocmită în urma evaluării și un plan de 

integritate elaborat în vederea eliminării factorilor potențiali de manifestare a corupției. În acest 

sens, primul obiectiv major al planului de integritate consta în „îmbunătățirea cadrului normativ, 

cu scopul asigurării clarității funcțiilor și atribuțiilor Agenției pentru Protecția Consumatorilor  

prin prisma funcțiilor și atribuțiilor altor autorități publice, cu atribuții similare”. 
De asemenea, în scopul realizării următorului principiu stabilit în art.4 alin.1) lit.e) al  

Legii privind administraţia publică centrală de specialitate, și anume „simplitate şi claritate a 
structurii instituţionale„ proiectul în speță promovează modificarea structurii organizaționale a 

Agenției pentru Protecția Consumatorilor.  

Aceasă inițiativă, de asemenea, este determinată de faptul că, recent, Corporaţia 
Financiară Internaţională (IFC) a prezentat Guvernului Republicii Moldova o serie de reforme a 
tuturor organelor cu funcţii de control, inclusiv şi APC. Astfel, s-a propus reducerea 

considerabilă a autorităţilor cu funcţii de control, iar Agenţiei îi revin noi atribuţii (controlul 
conformităţii pentru activităţile licenţiate de Camera de Licenţiere, protecţia drepturilor 
intelectuale - doar pentru produsele contrafăcute, controlul în domeniul protecţiei 
consumatorului pentru produsele nealimentare, calitatea serviciilor prestate turiştilor în baza 
reclamaţiilor de la consumatori, controlul în domeniul siguranţei produselor nealimentare). 

Reieşind din necesitatea consolidării capacităţilor instituţionale şi eficientizarea 
activităţii, Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, aceasta şi-a stabilit priorităţi, obiective şi 
iniţiative de modernizare a instituţiei, de dezvoltare a capacităţilor instituţionale, identificînd 
oportunităţi pentru ajustarea rapidă a noilor abordări.  

Modificările survenite la nivelul structurii organizaţionale reies din necesitatea de a 
coordona şi organiza activitatea instituţiei într-o manieră mai clară şi eficientă. 

Schimbările pornesc de la crearea a două direcții generale cu competențe clare în 

domeniul de gestiune: 

 Direcţia generală supravegherea pieţei;  
 Direcţia generală protecția drepturilor consumatorilor. 

Chiar dacă în structura organizatorică actuală nu se găsesc asemenea unităţi ca „Direcţie 
generală” aceste modificări sunt argumentate din necesitatea de organizare mai productivă a 
proceselor de lucru pe interior şi o delimitare mai clară a spectrului de acţiune a fiecărei Direcţii. 

În cadrul Direcţiei generale supravegherea pieţei vor fi instituite două direcţii: 
 Direcţia siguranţa produselor; 
 Direcţia metrologie și produse petroliere. 



Direcţia generală protecția drepturilor consumatorilor va avea în componenţa sa patru 

direcţii distincte: 
 Direcţia protecţia consumatorului Centru (Chişinău); 
 Direcţia protecţia consumatorului Nord (Bălţi); 
 Direcţia protecţia consumatorului Sud (Cahul); 
 Direcţia supravegherea serviciilor prestate. 
 

Direcţia generală protecția drepturilor consumatorilor va avea misiunea de contact 

direct cu consumatorii prin recepţionarea petiţiilor şi reclamaţiilor, acordarea consultaţiilor atît 
telefonice cît şi la Ghişeul unic precum şi realizarea vizitelor de consultanţă. Acestea vor fi direct 

responsabile de protecţia consumatorului şi de furnizarea la timp şi calitativ a tuturor 
informaţiilor către consumatori. 

Din subdiviziunile autonome care se supun direct Directorului, Serviciul finanţe şi 
contabilitate capătă statut de Direcţie. Această schimbare este argumentată de volumul prea mare 
de lucru şi procedurile contabile care devin de la an la an tot mai complicate, precum şi 
gestionarea compartimentului logistică. De asemenea, se creează Secția cooperare internațională 
și asistență externă.  

La elaborarea noii structuri organizaţionale s-au luat în considerare experienţele trecute şi 
riscurile prognozate, direcţiile prioritare de dezvoltare pe termen mediu, recomandările 
Proiectului TWINNING „Suport Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor” şi cerinţele de 
aliniere la normele UE. 

În contextul celor expuse, modificările și completările promovate preconizează 
eficientizarea activităţii Agenției în contextul cadrului normativ în domeniul supravegherii pieței și 

protecția drepturilor consumatorilor.  

Concomitent remarcăm că promovarea proiectului Hotărîrii de Guvern în cauză asigură 
continuitatea reformelor structurale în domeniul economic, crearea premiselor ce țin de realizarea 

angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere UE-RM . 

Fundamentarea economico-financiar  

În urma reorganizării efectivul limită al APC va rămîne acelaşi în număr de 78 de funcţii, 
astfel că fondul anual de remunerare a muncii rămîne în limita aprobată pentru anul 2016, în 
acest caz nu este necesară finanţare suplimentară. 

Avizarea și consultarea proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa 
în procesul decizional, proiectul va putea fi accesat pe pagina web oficială a Ministerului 
Economiei (compartimentul „Transparenţa”, directoriul „Consultări publice/Anunţuri de proiecte 
şi consultări publice”) şi pe portalul guvernamental particip.gov.md. 

 

Luînd în consideraţie cele expuse, considerăm oportun şi necesar promovarea proiectului 
Hotărîrii de Guvern în cauză, care va contribui la creşterea calitativă a activităților desfășurate de 

autoritatea responsabilă de implementarea politicii în domeniul protecţiei consumatorilor.  
 



      

Viceministru                                                                        Vitalie IURCU 


