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Raport de monitorizare 

a implementării Planului de integritate al 

Agenției Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței 

 

Centrul Național Anticorupție (CNA) a realizat evaluarea integrității instituționale în 

cadrul Agenției Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței (APCSP) în perioada 

august 2018 – august 2019. Urmare acestei activități, conform recomandărilor oferite de 

CNA, entitatea publică a elaborat un Plan de integritate, aprobat prin ordinul Directorului 

adjunct al APCSP nr.35 din 02.10.2019 și publicat pe pagina web a entității: 

http://consumator.gov.md/uploads/0/images/large/545c0635609f49bfc777cc620daefd99_

2395134-md-plan-de-integr.pdf.  

Obiectivele Planului de integritate cuprind un șir de măsuri, necesar a fi întreprinse în 

vederea excluderii, diminuării sau ținerii la control a eventualelor riscuri, generate de 

neimplementarea măsurilor anticorupție şi a standardelor de control intern, inclusiv 

derivate de anumite activităţi vulnerabile, care ar putea determina materializarea unor fapte 

de corupţie.  

Documentul de politici include 22 de acțiuni dintre care: 

• 13 acțiuni cu termen de realizare „2 luni de zile”, sau pînă în decembrie 2019; 

• 5 acțiuni cu termen de realizare „3 luni de zile”, sau pînă la finele ianuarie 2020; 

• 2 acțiuni necesită a fi realizate „în termen de 5 luni de zile”, sau pînă în martie 2020; 

• 2 acțiuni – cu termen de realizare „Anual”; 

 

Informația detaliată privind realizarea planului de integritate se prezintă astfel: 
 

Nivelul de realizare 

Termenii planificați de realizare a acțiunilor 

Total (%) 
2 luni 

(decembrie 

2019) 

3 luni 

(Ianuarie 

2020) 

4-5 luni 

(Februarie -

martie 

2020) 

Anual 

Realizate,  8 3  1 12 (54.5%) 

Parțial realizate 4    4  (18.2%) 

În curs de realizare  1 2 1 1 5  (22.7%) 

Nerealizate   1  1 (4.5%) 

 13 5 2 2 22 

 

 

Obiectiv I Consolidarea climatului de integritate în cadrul APCSP 

 

Acțiunea 1.1: Revizuirea actelor normative interne cu referire la respectarea politicilor 

anticorupție la modificările legislative survenite  

Indicator de Performanță: Ordine revizuite și aprobate; Agenți publici informați; Responsabili 

de revizuirea ordinelor desemnați. 

Termen de realizare: 2 luni 

Raportare APCSP: Au fost revizuite/aprobate următoarele ordine:  

• Ordinul nr. 46 din 29.11.2019 cu privire la evidența situațiilor de conflict de interese în 

cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieții; 

• Ordinul nr.44 din 29.11.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind avertizorii de 

http://consumator.gov.md/uploads/0/images/large/545c0635609f49bfc777cc620daefd99_2395134-md-plan-de-integr.pdf
http://consumator.gov.md/uploads/0/images/large/545c0635609f49bfc777cc620daefd99_2395134-md-plan-de-integr.pdf


2 

 

integritate în cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței 

• Ordinul nr. 45 din 29.11.2019 pentru aprobarea regulamentului cu privire la evidența 

cazurilor de influență necorespunzătoare în cadrul Agenției pentru Protecția 

Consumatorului și Supravegherea Pieței 

• Ordinul nr. 32 din 11.09.2019 

• Ordinul nr.47 din 29.11.2019 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Se constată adoptarea de 

acte departamentale noi în vederea respectării politicilor anticorupție în conformitate cu 

prevederile actelor normative în vigoare. 

 

Acțiunea 1.2: Implementarea conformă a sistemului de management financiar și control în cadrul 

APCSP, prin aplicarea Standardelor Naționale  de Control Intern în sectorul Public. 

Indicator de Performanță: Registrul riscurilor instituționale instituit. Declarația de răspundere 

managerială emisă și publicată pe site-ul Agenției; 

Termen de realizare: Anual 

Raportare APCSP: în proces de realizare. A fost elaborat Ordinul cu privire la crearea Registrului 

riscurilor în cadrul Agenției, totodată, comunicăm că, Acțiunea nr. 2 va fi realizată în totalitate în 

I tr. al anului 2020. 

Constatare CNA: Acțiune în curs de realizare. Se constată că entitatea publică a inițiat 

realizarea acestei acțiuni prin ajustarea cadrului normativ intern la prevederilor Standardelor 

Naționale  de Control Intern în sectorul Public. În acest sens, au fost revizuite mai multe procese 

de lucru operaționale precum și a fost instituit registrul riscurilor instituționale în cadrul APCSP. 

Totodată, urmează a definitiva implementarea acțiunii în cauză inclusiv cu emiterea Declarației 

de răspundere managerială în conformitate cu art.16 al.(1) al Legii 229/2010. 

 

Acțiunea 1.3: Instituirea și adoptarea registrului riscurilor de corupție 

Indicator de Performanță: Ordin aprobat. Registru instituit. 

Termen de realizare: 2 luni 

Raportare APCSP: în proces de realizare. Registrul riscurilor de corupție, urmează fi integrat în 

Registrul riscurilor pe instituție, informăm ca aceasta acțiune se va realiza conform pct.1.2 din 

raport. 

Constatare CNA: Acțiune în curs de realizare. Se constată faptul că entitatea publică a adoptat 

ordinul nr. 42 din 28.11.2019 prin care a instituit registrului riscurilor în cadrul APCSP. Totodată, 

s-a stabilit un termen de pînă la 01.02.2020 în care subdiviziunile entității publice vor crea și 

completa respectivul registru atît în formă electronică cît și pe format de hârtie. Registrul riscurilor 

de corupție va constitui parte integrantă a registrului riscurilor a APCSP. În asemenea mod, această 

acțiune urmează a fi realizată pe parcursul lunii februarie 2020. 

 

Acțiunea 1.4: Organizarea instruirilor angajaților APCSP cu privire la măsurile de asigurare a 

integrității instituționale reglementate la art.10 al Legii integrității nr.82/2017, inclusiv despre 

răspunderea pentru lipsa integrității în sectorul public prevăzută la art.43 al Legii 82/2017. 

Indicator de Performanță: Numărul de funcționari publici instruiți. 

Termen de realizare: 2 luni 

Raportare ACSP: Acțiunea nr.1.4 realizată. De către formatorii CNA au fost instruiți 30 de 

angajați ai APCSP; Tematica: ”Măsurile de asigurare a integrității instituționale” ”Răspunderea 

pentru lipsa integrității în sectorul public. 

Constatare CNA: Acțiune parțial realizată. Indicator de performanță parțial atins. Se constată 

că entitatea publică cu suportul CNA a inițiat și desfășurat activități de instruire anticorupție a 

agenților publici din subordine. Totodată, se constată că nu toți angajații APCSP au participat la 

aceste instruiri, fapt care este calificat ca nerealizarea în totalitate a indicatorului de performanță.   

 

Acțiunea 1.5: Instruirea angajaților APCSP cu privire la măsurile anticorupție, cu cooptarea 
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formatorilor din cadrul CNA. Introducerea componentei de cunoaștere a măsurilor anticorupție în 

cadrul evaluării performanțelor profesionale ale agenților publici 

Indicator de Performanță: Numărul persoanelor instruite. Obiective anuale 2020 aprobate. 

Termen de realizare: 2 luni 

Raportare APCSP: Acțiunea nr.1.5 realizată parțial. Pe parcursul tr. III și IV, în cadrul instituției 

au fost desfășurate instruiri cu privire la măsurile anticorupție cu cooptarea formatorilor din cadrul 

CNA.  Au fost instruiți 30 de angajați ai APCSP; Tematica: ”Cunoașterea măsurilor anticorupție 

de către agenții publici”. În perioada de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale 

funcționarilor publici din cadrul APCSP vor fi aprobate obiectivele pentru anul 2020 cu 

întroducerea componentei de cunoaștere a măsurilor anticorupție. 

Constatare CNA: Acțiune parțial realizată. Indicator de performanță parțial atins. Se constată 

că entitatea publică cu suportul CNA a inițiat și desfășurat activități de instruire anticorupție a 

agenților publici din subordine. Totodată, se constată că nu toți angajații APCSP au participat la 

aceste instruiri, fapt care este calificat ca nerealizarea în totalitate a indicatorului de performanță.   

 

Acțiunea 1.6: Publicarea registrului cadourilor pe site-ul APCSP, în conformitate cu prevederile 

art.16 din Legea  integrității nr.82/2017, începând cu data de 20 noiembrie 2019, la rubrica 

Transparență, în legătură cu reingineria paginii electronice.   

Indicator de Performanță: Registrul cadourilor publicat. 

Termen de realizare: 2 luni 

Raportare APCSP: Acțiunea nr.1.6 realizată. În conformitate cu prevederile art.16 din Legea  

integrității nr.82/2017, APCSP a elaborat registrul cadourilor și în format electronic, acesta fiind 

publicat pe pagina web a instituției. 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Se constată publicarea 

registrului cadourilor pe site-ul web al APCSP la rubrica „transparență”: 

 http://consumator.gov.md/rom/transparenta#tree_551  

 

Acțiunea 1.7: Revizuirea și adoptarea normelor de etică și integritate și  publicarea acestora pe 

site-ul WEB al APCSP la rubrica Transparență 

Indicator de Performanță: Ordin modificat, regulament revizuit și aprobat. 

Termen de realizare: 2 luni 

Raportare APCSP: Acțiunea nr.1.7 realizată. Normele de etică și integritate au fost publicate pe 

site-ul WEB al APCSP la rubrica Transparență. 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Se constată publicarea 

codului de conduită al APCSP pe pagina web a entității la rubrica „transparență”: 

 http://consumator.gov.md/rom/transparenta#tree_552  

 

Acțiunea 1.8: Revizuirea regulamentului intern aprobat prin ordinul nr.2 din 09.01.2017 ”Cu 

privire la aprobarea Regulamentului privind avertizorii de integritate în cadrul Agenției pentru 

Protecția Consumatorilor” 

Indicator de Performanță: Ordin modificat, regulament revizuit și aprobat. 

Termen de realizare: 2 luni 

Raportare APCSP: Acțiunea nr.1.8 realizată. Ordin aprobat nr. 44 din 29.11.2019. Registru 

instituit și regulament revizuit prin prisma Legii nr.122/2018 privind avertizorii de integritate. 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Se constată emiterea 

Ordinului nr.44 din 29.11.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind avertizorii de 

integritate în cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței. 

 

Acțiunea 1.9: Actualizarea permanentă a paginii web a instituției și publicarea informației privind 

activitatea APCSP. 

Indicator de Performanță: Informația actualizata si publicata pe pagina web a APCSP. 

Termen de realizare: 2 luni 

http://consumator.gov.md/rom/transparenta#tree_551
http://consumator.gov.md/rom/transparenta#tree_552
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Raportare APCSP: Acțiunea nr. 1.9 realizată. Agenția, în permanență, actualizează informația 

privind activitatea instituției. Totodată, asigură publicarea celor mai importante informații. 

Constatare CNA: Acțiune parțial realizată. Se constată crearea unei noi pagini web a APCSP 

în conformitate cu recomandările elaborate. Totodată, în conținutul acesteia nu a fost identificată 

rubrica Transparență precum și lipsa unor informații necesare spre publicare precum: Registrul 

cadourilor; Normele de etică și integritate aplicabile angajaților APCSP etc. 

 

Acțiunea 1.10: Organizarea în cel mai scurt timp a unei mese rotunde cu reprezentații mediului 

asociativ din Republica Moldova în domeniul de activitate de protecție a drepturilor 

consumatorului cu care se vor stabili relații de colaborare, în baza acordurilor semnate de ambele 

entități vizate, și reflectarea modului de facilitare a comunicării lacunelor normative și/sau 

deficiențe în activitatea de protecție a drepturilor consumatorului 

Indicator de Performanță: Acorduri de colaborare elaborate și semnate de ambele părți; Bază de 

date de contact electronică creată și valorificată. 

Termen de realizare: 3 luni 

Raportare APCSP: Acțiunea nr. 1.10 realizată parțial. Lipsa interesului manifestat de numărul 

infim de asociații obștești active în domeniul asigurării respectării drepturilor consumatorilor face 

dificilă crearea unei platforme viabile de conlucrare. Este în proces de coordonare proiectele de 

acorduri de colaborare cu reprezentanții societății civile asociative și implicarea acestora în 

procesul de identificare eventualelor lacune normative și/sau deficiențe în activitatea de protecție 

a drepturilor consumatorului. Se atestă un interes scăzut în participarea activităților APCSP, din 

partea reprezentanților asociaților obștești. 

Constatare CNA: Acțiune în curs de realizare. Se constată că entitatea publică a inițiat acțiuni 

în vederea organizării executării acestei acțiuni, totodată lipsa interesului manifestat de societatea 

civilă în domeniu a inviabilizat realizarea completă a acțiunii. Entitatea publică în continuare 

urmează să identifice și să aplice totalitatea posibilităților în vederea antrenării  asociații obștești 

de profil pentru realizarea acțiunii în cauză. 

 

 

Obiectiv II ”Minimizarea impactului riscurilor de corupție în cadrul proceselor de lucru” 

 

Acțiunea 2.1: Publicarea regulamentul privind efectuarea vizitelor de consultanță și publicarea pe 

pagina web a APCSP, la rubrica Transparență, în scopul familiarizării prevederilor acestuia. 

Indicator de Performanță: Regulament publicat și postarea acestuia pe pagina web a Agenției. 

Termen de realizare: 2 luni 

Raportare APCSP: Regulamentul privind efectuarea vizitelor de consultanță este publicat pe 

pagina web a APCSP, la rubrica Transparență, în scopul familiarizării prevederilor acestuia. 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Se constată publicarea 

pe site-ul web al APCSP a Procedurii generale privind modul de efectuare a vizitelor de 

consultanță. 

 

Acțiunea 2.2: Actualizarea tuturor regulamentelor interne ale subdiviziunilor Agenției. 

Indicator de Performanță: Regulamentele interne ale subdiviziunilor actualizate 

Termen de realizare: 3 luni 

Raportare APCSP: Acțiunea nr. 2.2 realizată. Descrierea proceselor de lucru aferente activității 

APCSP, au fost efectuate la nivelul tuturor subdiviziunilor, în acest context, menționăm faptul că, 

regulamentele interne, de asemenea au fost revizuite și aprobate pentru anul 2020. 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Se constată că entitatea 

publică la 30.12.2019 a aprobat: 

• Regulamentul Direcției relații cu consumatorii și mediul de afaceri; 

• Regulamentul Direcției evaluarea riscurilor și planificarea controalelor; 
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• Regulamentul Direcției control metrologic; 

• Regulamentul Direcției control produse industriale și servicii; 

• Regulamentul Serviciului cooperare internațională și comunicare cu mass-media; 

• Regulamentul Serviciului financiar-administrativ; 

• Regulamentul Serviciului juridic și resurse umane; 

• Regulamentul Direcției asigurarea intereselor consumatorilor și siguranța ocupațională; 

 

Acțiunea 2.3: Revizuirea și ajustarea regulamentului privind procedura de efectuare, monitorizare 

și evidență a controalelor de stat; 

Indicator de Performanță: Regulament ajustat și aprobat 

Termen de realizare: 5 luni 

Raportare ANTA: Acțiunea nr. 2.3  în curs de realizare. 

Constatare CNA: Acțiune în curs de realizare. Entitatea publică este în termen de pînă la 

02.03.2020 în vederea realizării acestei acțiuni. 

 

Acțiunea 2.4: Implementarea mecanismului preventiv de informare a consumatorului/agentului 

economic privind oferirea posibilității de denunțare a unui eventual comportament ilicit admis de 

către agentul public: 

- completarea formularului Delegației de control (pe partea verso) cu informația pentru 

agentul economic, în vederea denunțării unui eventual comportament non integru al 

agentului public; 

- actualizarea informației publicată pe pagina web a Agenției, compartimentul 

„semnalează acte de corupție”, accesibilă publicului larg. 

Indicator de Performanță: Formularul Delegației de control, completat și aprobat.  Informația 

actualizată și publicată pe pagina web a Agenției. 

Termen de realizare: 2 luni 

Raportare APCSP: Acțiunea nr.2.4 realizată. A fost completat formularul Delegației de control 

(pe partea verso) cu informația pentru agentul economic, în vederea denunțării unui eventual 

comportament non-integru al agentului public (Ordinul nr.39/22.11.2019, formularul Delegației 

de control completat, copii anexate). În acest context, au fost operate și modificări pe pagina web 

a Agenției, la compartimentul ,,semnalează acte de corupție”. Informația actualizată, privind 

oferirea posibilității consumatorilor / agenților economici, de denunțare a unui eventual 

comportament ilicit admis de către agentul public, este accesibilă publicului larg. 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Se constată că entitatea publică a implementat modificări 

la formularul Delegației de control prin care a inclus în subsolul documentului următorul text: 

„Conform principiului de aplicare a Legii integrității nr. 82/25.05.2017, privind cultivarea 

integrității în sectorul public și prevenirea apariției manifestărilor de corupție, persoanele 

juridice în procesul de interacțiune cu sectorul public sunt în drept să denunțe în formă scrisă, la 

adresa Agenției un eventual comportament non integru al agentului public manifesta în cadrul 

controlului.”  

Totodată, se constată faptul că actualmente, delegația de control este generată prin 

intermediul platformei guvernamentale unice e-controale, în formatul unei blanchete tipizate 

aprobate, fără a exista posibilitatea de modificare a conținutului acesteia. În acest sens, se constată 

că entitatea publică  nu are posibilitatea realizării în continuare a acțiunii în cauză, fiind necesare 

actualizări la nivelul platformei guvernamentale. 

 

Acțiunea 2.5: Instruirea repetată a funcționarilor privind drepturile și obligațiile de activitate, 

precum și respectarea principiului de integritate în cadrul activității. 

Indicator de Performanță: Numărul funcționarilor publici instruiți. 

Termen de realizare: 2 luni. 

Raportare APCSP: Acțiunea nr. 2.5 realizată. Pe parcursul tr.IV, în cadrul instituției au fost 

desfășurate instruiri cu privire la respectarea principiului de integritate în cadrul activității 
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desfășurate, cu cooptarea formatorilor din cadrul CNA (lista participanților și tematicile instruirilor 

se anexează). Au fost instruiți 30 de angajați ai APCSP; Tematica: ”Măsurile de asigurare a 

integrității instituționale” ”Răspunderea pentru lipsa integrității în sectorul public. 

Constatare CNA: Acțiune parțial realizată. Indicator de performanță parțial atins. Se constată 

că entitatea publică cu suportul CNA a inițiat și desfășurat activități de instruire anticorupție a 

agenților publici din subordine. Totodată, se constată că nu toți angajații APCSP au participat la 

aceste instruiri, fapt care este calificat ca nerealizarea în totalitate a indicatorului de performanță.   

 

Acțiunea 2.6: Actualizarea ordinului nr.25/22.05.2015 în conformitate cu prevederile Legii 

nr.131/2012 cu  privire la controlul de stat a activității de întreprinzător 

Indicator de Performanță: Ordin  ajustat și aprobat. 

Termen de realizare: 2 luni 

Raportare APCSP: Acțiunea nr.2.6 realizată. În conformitate cu  prevederile Legii nr.131/2012 

cu  privire la controlul de stat a activității de întreprinzător, a fost aprobat Ordinul cu privire la 

delegarea aleatorie a inspectorilor pentru efectuarea controlului de stat Nr. 40 din 25.11.2019   

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. 

 

Acțiunea 2.7: Sesizarea autorităților publice/semnarea acordurilor de colaborare, în vederea 

obținerii informațiilor necesare privind activitatea agenților economici: 

• Elaborarea scrisorilor către CS și MEI, în vederea asigurării accesului la informațiile 

generate de Registrul de Stat al Controalelor (RSC) în vederea analizei criteriilor de 

risc conform formulei stabilite de metodologie; 

• Alternativă, semnarea unui Acord de colaborare cu SFS, în vederea obținerii 

informațiilor necesare, în cazul unor eventuale probleme tehnice de interconexiune cu 

RSC. 

Indicator de Performanță: (1) Scrisori către CS și MEI, transmise; (2) Acord de colaborare cu 

SFS, încheiat. 

Termen de realizare: 3 luni 

Raportare APCSP: Acțiunea nr.2.7 realizată 

Agenția, pentru înlăturarea deficiențelor la capitolul de cunoaștere a informației actualizate privind 

activitatea agenților economici, în vederea planificării controalelor conform Metodologiei privind 

controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor (Metodologie), a 

întreprins următoarele acțiuni: 

1. Au fost sesizate autoritățile publice centrale (scrisoarea către CS și MEI nr. 27/03-2929 din 

27.09.2019, anexată), în vederea asigurării accesului la informațiile generate de Registrul 

de Stat al Controalelor (RSC), pentru analiza riscurilor în baza criteriilor de risc și 

planificarea controalelor conform Metodologiei; 

2. Au fost efectuate solicitări către Agenția de Guvernare Electronică (scrisoarea nr. 27/03-

2677 din 09.09.2019, anexată), Biroul Național  de Statistică (scrisoarea nr. 07/03-2678 

din 09.09.2019, anexată), Serviciul Fiscal de Stat (scrisoarea nr. 27/03-2679 din 

09.09.2019, anexată), în vederea obținerii informațiilor necesare privind activitatea 

agenților economici pasibili controlului, în domeniile de competența Agenției. 

 

Urmare a solicitărilor, SFS (scrisoarea nr. 26-19/2-09/15413 din 14.11.2019, anexată), 

BNS (scrisoarea nr. 07-1/456 din 23.09.2019, anexată), AEGov (scrisoarea nr. 3004-370 

din 23.10.2019, anexată), au prezentat Agenției informația necesară, în vederea analizei 

riscurilor în baza criteriilor de risc.  

În urma prelucrării informației parvenite, DERPC în strânsă colaborare cu CS, a  elaborat 

Graficul controalelor pentru anul 2020, conform prevederilor Legii nr. 131/2012 și 

Metodologiei, fără implicarea factorului uman la calcularea gradului de risc. 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. 
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Obiectiv III ” Perfecționarea cadrului normativ existent” 

 

Acțiunea 3.1: Elaborarea și adoptarea  regulamentului privind efectuarea vizitelor de consultanță, 

aprobarea și publicarea acestuia în scopul familiarizării prevederilor. Prevenirea încălcării 

legislaţiei prin aspectul consultativ va fi prevăzut cu stipularea expresă a aspectului diferit de cel 

al controlului și că nu se vor solda cu sancțiuni sau măsuri restrictive.. 

Indicator de Performanță: Regulamentul privind efectuarea vizitelor de consultanță aprobat și 

publicat. 

Termen de realizare: 2 luni 

Raportare APCSP: Acțiunea nr. 3.1 realizată. Regulamentul privind efectuarea vizitelor de 

consultanță a fost elaborat și aprobat prin Ordinul nr. 41 din 28.11.2019 și publicat în scopul 

familiarizării prevederilor. 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. 

 

Acțiunea 3.2: Modificarea în conformitate cu prevederile Codul administrativ al Republicii 

Moldova și alte prevederi relevante a procedurii generale privind modul de evidenţă şi examinare 

a petiţiilor. 

Indicator de Performanță: Procedura generală privind modul de evidenţă şi examinare a 

petiţiilor aprobată și publicată. 

Termen de realizare: 3 luni 

Raportare APCSP: Acțiunea nr. 3.2 realizată. Procedura generală privind modul de evidenţă şi 

examinare a petiţiilor aprobată și publicată a fost elaborată și aprobată prin Ordinul APCSP și 

publicată în scopul familiarizării prevederilor. 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. 

 

Acțiunea 3.3: Evaluarea posibilității de modificare a procesului de instruire și totodată instruirea 

continuă a agenților publici în vederea formării de specialiști în diverse domenii specializate 

Indicator de Performanță: Proces de instruire revizuit și aprobat. Agenți publici instruiți. 

Termen de realizare: Anual 

Raportare APCSP: Acțiunea 3.3 realizată. La data de 4 noiembrie 2019  de către Conducerea 

Agenției a fost aprobată ”Strategia de instruire în cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor 

și Supravegherea Pieței” în care una din direcțiile strategice prioritare este: Dezvoltarea continuă 

a capacităţilor profesionale a funcţionarilor publici, îmbunătăţirea programelor şi tehnologiilor de 

instruire în baza necesităţilor de noi performanţe, și anume: Cunoașterea măsurilor anticorupție de 

către agenții publici; 

Măsurile de asigurare a integrității instituționale etc. 

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță parțial atins. Se impune 

continuarea realizării acțiunii în vederea atingerii complete a indicatorului de performanță. 

 

Acțiunea 3.4: Elaborarea propunerilor cu privire la completarea și modificarea actelor legislative 

și normative care reglementează principiile de lucru în instituție. 

Indicator de Performanță: Propuneri înaintate privitor la deficiențele depistate în cadrul aplicării 

actelor legislative și normative de către instituție și implementate. 

Termen de realizare: 4 luni 

Raportare APCSP: Acțiunea nr. 3.4 în curs de realizare. 

Constatare CNA: Acțiune nerealizată. Indicator de performanță neatins.  

 

Acțiunea 3.5: Organizarea în timpul apropiat a unei mase rotunde, cu o periodicitate trimestrială, 

cu reprezentații mediului asociativ din Republica Moldova în domeniul de activitate de protecție 

a drepturilor consumatorului cu care se vor stabili relații de colaborare, în baza acordurilor semnate 



8 

 

de ambele entități vizate, și reflectarea modului de facilitare a comunicării lacunelor normative 

și/sau deficiențe în activitatea de protecție a drepturilor consumatorului 

Indicator de Performanță: Acordurile de colaborare semnate. Scrisori de intenție transmise către 

instituțiile abilitate. 

Termen de realizare: 3 luni 

Raportare APCSP: Acțiunea nr. 3.5 realizată parțial. Numărul infim de asociații obștești active, 

în domeniul asigurării respectării drepturilor consumatorilor, și lipsa interesului manifestat face 

dificilă crearea unei platforme viabile de conlucrare. Este în proces de coordonare proiectele de 

acorduri de colaborare cu reprezentanții societății civile asociative și implicarea acestora în 

procesul de identificare eventualelor lacune normative și/sau deficiențe în activitatea de protecție 

a drepturilor consumatorului. Se atestă un interes scăzut în participarea activităților APCSP, din 

partea reprezentanților asociaților obștești. 

Constatare CNA: Acțiune în curs de realizare. Se constată că entitatea publică a inițiat acțiuni 

în vederea organizării executării acestei acțiuni, totodată lipsa interesului manifestat de societatea 

civilă în domeniu a inviabilizat realizarea completă a acțiunii. Entitatea publică în continuare 

urmează să identifice și să aplice totalitatea posibilităților în vederea antrenării  asociații obștești 

de profil pentru realizarea acțiunii în cauză. 

 


