
                                                                                                                                                                                                                                                          

PLAN DE ACTIVITATE  
al Camerei de Licenţiere în subordinea Ministerului Economiei pentru anul 2011 

Nr. 
d/o 

Obiectivul Acţiuni planificate pentru realizarea obiectivului Termen 

de executare 

Responsabili de 
executare 

Indicatori de performanţă 

I Implementarea 

prevederilor 

legislaţiei în 

vigoare privind 

reglementarea 

prin licenţiere a 

activităţii de 

întreprinzător 

1) Eliberarea, prelungirea, reperfectarea, suspendarea 
temporară, recunoașterea nevalabilității și retragerea 

licențelor;  

permanent 
 

Direcţia gestionarea 
informaţiei de licenţiere; 

Direcțiile de profil. 

  

 

Transparența și eficiența procesului de 
licențiere; 

Note analitice (lunare, trimestriale, 

semestriale, anuale) privind numărul 

licenţelor eliberate, prelungite şi reperfectate, 

suspendate, recunoscute nevalabile, retrase,  

comparativ cu perioada similară a anului 
precedent (pe genuri şi sub-genuri de 

activitate), către data de 5 a lunii imediat 

următoare. 

2) ţinerea Registrului de licenţiere: 

a) varianta electronică; 

b) varianta manuală; 

permanent 

 

Direcţia gestionarea 

informaţiei de licenţiere; 

Direcțiile de profil. 
 

Conformitatea datelor în formele manuală și 

electronică a Registrului, în corespundere cu 

informația conținută în dosarele de licențiere; 
Informații statistice privind numărul  

licențelor valabile, (pe genuri, sub - genuri și 

domenii de activitate; după formele 

organizatorico-juridice, adresele juridice și de 

desfășurare a activității titularilor de licență). 

3) implementarea sistemului electronic de depunere on-line a 

declarațiilor privind eliberarea licențelor pentru desfășurarea 
anumitor genuri de activitate, prelungirea sau reperfectarea 

acestora; 

 

pe parcursul 

anului 

Direcţiile Camerei.  

 

Ajustarea cadrului legal; 

Sistem funcționabil. 

4) monitorizarea executării în termen a declaraţiilor de 

eliberare, prelungire şi a cererilor de reperfectare a licenţelor;  

permanent 

 

Direcţia gestionarea 

informaţiei de licenţiere; 

Direcţiile de profil. 

 

Rapoarte lunare privind calitatea executării  

în termen a declarațiilor/cererilor și 

informații statistice trimestriale, semestriale 

și anuale  privind durata medie a examinării 
unei declarații sau  cereri. 

5) evidenţa achitărilor taxei de licenţă;  pe parcursul 

anului 

Direcţia gestionarea 

informaţiei de licenţiere;  

Eficiența sistemului de verificare și evidență; 

Calitatea informațiilor prezentate în termen;  



Direcţia licenţiere în 

sectorul real (achitarea  

taxelor trimestriale).  

Evidența și monitorizarea achitării taxelor 

trimestriale pentru activitatea în domeniul 

jocurilor de noroc. 

6) plasarea pe pagina web a Camerei a informației privind  

licențele valabile, deciziile privind suspendarea temporară, 
recunoașterea nevalabilității şi retragerea licenţelor, precum şi 

a acțiunilor înaintate  în instanțele de judecată; 

zilnic Direcţia gestionarea 

informaţiei de licenţiere; 
Direcția juridică. 

 

Pagina web funcțională; 

Note  lunare, trimestriale, anuale privind 
dinamica accesării paginii web de către 

vizitatori. 

7) monitorizarea executării în termen a deciziilor de retragere, 

suspendare/sistare temporară a licenţelor, precum şi a 

prescripţiilor emise privind lichidarea încălcărilor condiţiilor 

de licenţiere; 

permanent Direcţia gestionarea 

informaţiei de licenţiere;  

Direcţiile de profil. 

 

Note analitice lunare, trimestriale, 

semestriale, anuale;  

Proiecte de decizii propuse Direcției juridice.  

 

8) elaborarea şi prezentarea: 

- Ministerului Economiei a dărilor de seamă trimestriale și 
anuale.  

 

către data de 

10 a lunii 
următoare 

trimestrului de 

gestiune. 

Direcţia gestionarea 

informaţiei de licenţiere;  
Direcţia juridică; 

Direcţiile de profil.  

 

Rapoarte integrale.  

 

II 
 

Implementarea 

prevederilor 

legislaţiei în 

vigoare privind 

eliberarea, 

prelungirea, 

evidenţa 

autorizaţiilor 

1) implementarea prevederilor actelor legislative în vigoare 

privind monitorizarea şi realizarea acţiunilor legate de 

eliberarea, prelungirea, evidenţa autorizaţiilor pentru : 

-  exportul produselor în regim preferenţial în ţările – membre 
a Uniunii Europene;  

-   importul în regim preferenţial a unor tipuri de zahăr;  

-   importul de zahăr alb şi produse zaharoase; 

- importul produselor originare din ţările – membre ale 

Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA); 

zilnic Direcţia licenţiere a 

domeniilor speciale. 

 

Sistem funcțional  de evidenţă a cotelor 

repartizate; 

Listele autorizațiilor eliberate plasate.  

 
 

2) actualizarea zilnică pe pagina web a Camerei a informaţiei 
privind autorizațiile eliberate, cotele disponibile, precum şi 

cotele a căror utilizare a fost confirmată prin declaraţiile 

vamale. 

zilnic Direcția gestionarea 
informației de licențiere. 

Pagina web funcțională.  
 

III 
 

Protecţia 

drepturilor legale 

ale titularilor de 

licenţă şi ale 

consumatorilor   

1) perfecţionarea sistemului de acordare a asistenţei 

metodologice solicitanţilor şi titularilor de licenţă privind 

reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător,  

(actualizarea/ajustarea compartimentelor „Condiții de 
licențiere”, “Ghidul în licenţiere” și „Verifică statutul licenței” 

din cadrul paginii web a Camerei; îmbunătățirea serviciilor 

oferite în cadrul sălii de recepţionare a documentelor);  

permanent Direcția gestionarea 

informației de licențiere; 

Direcția juridică; 

Direcţiile de profil. 

Calitatea serviciilor prestate;  

Numărul de vizitatori ai paginii; 

Evidență și monitorizarea procesului de 

consultare a solicitanţilor şi titularilor de 
licenţă în cadrul sălii de recepționare a 

documentelor. 

2) colaborarea cu autoritățile publice în vederea asigurării 

respectării legislației în domeniul reglementării prin licențiere 

și efectuării contoalelor privind  respectarea de către titularii 

de licenţă a condițiilor de licențiere; 

permanent   Direcţiile Camerei.  

 

Nivelul conlucrării cu autoritățile publice.  

 

 

3) examinarea petiţiilor şi soluţionarea, în limita permanent Direcţiile de profil;  Calitatea examinării petițiilor executate în 



competenţelor Camerei a problemelor abordate. Direcţia juridică. termen.   

IV Desfăşurarea 

activităţilor în 

domeniul 

reglementării 

activităţii de 

întreprinzător  

1) elaborarea propunerilor privind perfecționarea cadrului 

legal ce reglementează procedura de licențiere și condițiile de 

licențiere a anumitor genuri de activitate;  

permanent Direcţiile Camerei. 

 

Propuneri elaborate și prezentate Ministerului 

Economiei.  

2) elaborarea propunerilor privind posibilitățile de optimizare 

a numărului genurilor de activitate supuse licențierii, sub 
aspectul asigurării controlului riscurilor ce țin de interesele, 

sănătatea și bunăstarea consumatorilor, mediului înconjurător 

și securității statului;  

pe parcursul 

anului 

Direcţiile de profil;  

Direcția juridică. 
 

Propuneri elaborate și prezentate Ministerului 

Economiei. 

3) consolidarea colaborării cu autoritățile publice în vederea 

extinderii conexiunilor la bazele de date electronice ale 

acestora ce au tangență cu procesul licențierii.  

pe parcursul 

anului 

Direcțiile Camerei.  Propuneri elaborate și înaintate autorităților 

publice. 

 

V 

Desfăşurarea 

activităţilor de 

cooperare cu 

organizațiile 

internaţionale în 

domeniul 

reglementării 

activităţii de 

întreprizător 

1) studierea practicilor internaționale, vizînd reglementarea 

prin licențiere a activității de întreprinzător și elaborarea 
propunerilor privind stabilirea unor relații de colaborare cu 

instituțiile de profil sismilar din alte țări; 

 

pe parcursul 

anului 

Direcţia juridică; 

Direcţiile de profil; 
Direcţia gestionarea 

informaţiei de licenţiere. 

 

Note de propuneri elaborate și înaintate 

conducerii Camerei. 

2) consolidarea cooperării cu proiectele de asistență externă 

pentru Republica Moldova, ce au componente tangențiate 

activității Camerei de Licențiere.  

pe parcursul 

anului 

Direcţia juridică; 

Direcţiile de profil; 

Direcţia gestionarea 

informaţiei de licenţiere. 

Note de propuneri elaborate/întrevederi 

desfășurate pentru prezentarea propunerilor 

Camerei. 

VI Mediatizarea 

activităţii 

Camerei  de 

Licenţiere  

1) Ajustarea și modernizarea paginii web; permanent Direcţia gestionarea 

informaţiei de licenţiere; 

Direcția juridică; 
Direcțiile de profil.  

Nivelul de actualizare a informațiilor 

plasate/Redesign-ul paginii web. 

2) asigurarea funcţionalităţii reţelei electronice interne a 

Camerei.  

permanent Direcţia gestionarea 

informaţiei de licenţiere; 

Secţia economico – 

financiară şi resurse 

umane.  

Rețeaua electronică internă funcțională.  

 
VII 

Consolidarea 

capacităţii 

administrative a 

Camerei de 

1) elaborarea şi aprobarea obiectivelor individuale de 
activitate şi a indicatorilor de performanţă ale funcţionarilor 

publici pentru anul 2011; 

Ianuarie  Secţia economico – 
financiară şi resurse 

umane; 

Direcțiile Camerei.  

Obiectivele individuale de activitate ale 
funcţionarilor publici pentru anul 2011 – 

aprobate. 

 



Licenţiere 2) asigurarea instruirii profesionale continuie a personalului 

Camerei (în cooperare cu alte instituţii publice); 

conform 

planului  

calendaristic 

de instruire 

Secţia economico – 

financiară şi resurse 

umane; 

Direcțiile Camerei.  

Planul calendaristic  de instruire,  

aprobat de către Directorul Camerei;  

Informații statistice trimestriale, anuale 

privind executarea planului. 

3) pregătirea informaţiei de sinteză privind respectarea 
cerințelor legale de executare a documentelor adresate 

Camerei de către autorităţile publice, agenţii economici, 

precum şi persoanele fizice; 

trimestrial Secţia economico – 

financiară şi resurse 

umane. 

Executarea  în termen  a documentelor 

(rapoarte săptămînale referitor la 

documentele aflate la control);  

Informații statistice privind numărul 
documentelor  executate. 

4)  ajustarea Nomenclatorului dosarelor Camerei; februarie  Secţia economico – 

financiară şi resurse 

umane;  
Direcţia gestionarea 

informaţiei de licenţiere; 

Direcțiile Camerei. 

Nomenclatorul dosarelor Camerei, 

aprobat de către Directorul Camerei şi  

coordonat cu Arhiva Naţională. 

5) efectuarea selectării, expertizei valorice și ordonării 

dosarelor cu termen permanent și termen lung de păstrare 

pentru anul 2010; 

februarie Direcţia gestionarea 

informaţiei de licenţiere;  

Secţia economico – 

financiară şi resurse 
umane.  

Inventarul nr.1 al dosarelor cu termen 

permanent de păstrare și Inventarul nr.2-p al 

dosarelor cu termen lung de păstrare, 

coordonate cu Arhiva Națională. 

6) efectuarea selectării, expertizei valorice şi ordonării  
dosarelor cu termen expirat, pentru nimicire; 

februarie  Direcţia gestionarea 

informaţiei de licenţiere;  

Secţia economico – 

financiară şi resurse 
umane.  

Procesul verbal privind selectarea, expertiza 

valorică şi ordonarea  dosarelor cu termen 

expirat pentru nimicire, coordonat cu Arhiva 

Națională. 

7) consolidarea eforturilor de eficientizare a cheltuielilor și de 
consolidare a disciplinei financiare;  

 

permanent 

Secţia economico – 

financiară şi resurse 

umane. 

Nivelul de executare a planului de finanțare;  

Utilizarea eficientă a mijloacelor financiare 

distribuite de la bugetul de stat pentru anul 
2011. 

8) organizarea achiziţiilor de bunuri şi servicii, conform 
necesităţilor, în conformitate cu cerinţele legale şi contractele 

încheiate cu furnizorii de mărfuri şi servicii; 

 

permanent 

Secţia economico – 

financiară şi resurse 

umane. 

Achiziționarea bunurilor şi serviciilor 

conform planului de finanțare;  

Sistem stabilit pentru evidenţa utilizării 
eficiente a acestora. 



9) elaborarea Planului de activitate al Camerei  pentru anul 

2012; 

trimestrul  IV Direcţia gestionarea 

informaţiei de licenţiere;  

Direcția juridică; 

Direcțiile de profil. 

Plan  aprobat. 

10) elaborarea proiectului  bugetului  Camerei pentru anul 
2012. 

trimestrul  IV Secţia economico – 
financiară şi resurse 

umane. 

Buget aprobat. 

 


