
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                           

PLANUL DE ACTIVITATE  
al Camerei de Licenţiere în subordinea Ministerului Economiei pentru anul 2012 

Nr. 
d/o 

Obiective Acţiuni Indicatori de rezultat  
Termen de 
realizare 

 

Subdiviziunea 
responsabilă 

I. Implementarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător 

1. 
 
 

Dezvoltarea practicii 
aplicării şi implementării 
adecvate a prevederilor 
actelor legislative şi 
normative în domeniul 
reglementării prin 
licenţiere a activităţii de 
întreprinzător şi 
administrarea cotelor 
tarifare pentru activităţile 
de export/import în regim 
preferenţial 

1)Eliberarea, prelungirea, reperfectarea, 
suspendarea temporară, recunoașterea 
nevalabilității, retragerea şi anularea licențelor;  

1) Transparența și eficiența procesului de 
licențiere; 

2) Informaţii statistice lunare, trimestriale, 
anuale, către data de 10 a lunii imediat 
următoare. 

Permanent Direcţia gestionarea 
informaţiei de licenţiere; 
Direcțiile de profil. 
  
 

2) ţinerea Registrului de licenţiere: 
a) varianta electronică; 
b) varianta scriptică; 

1) Sincronizarea datelor în formele manuală și 
electronică a Registrului, dosarele de 
licențiere; 

2) Informații statistice privind numărul  
licențelor valabile.  

Permanent Direcţia gestionarea 
informaţiei de licenţiere; 
Direcțiile de profil. 
 

3) monitorizarea executării în termen a 
declaraţiilor de eliberare, prelungire şi a 
cererilor de reperfectare a licenţelor;  

Informaţii statistice lunare, trimestriale, 
anuale.  

Permanent Direcţia gestionarea 
informaţiei de licenţiere; 
 

4) evidenţa achitărilor taxei de licenţă;  1) Eficiența sistemului de verificare și 
evidență; 

2) Calitatea informațiilor lunare, trimestriale, 
anuale prezentate în termen.  

 

Permanent Direcţia gestionarea 
informaţiei de licenţiere;  
Direcţia licenţiere în 
sectorul real (achitarea  
taxelor trimestriale şi 
anuale).  

5) plasarea pe pagina web a Camerei a 
informației privind  licențele valabile, deciziile 
privind suspendarea temporară, recunoașterea 
nevalabilității şi retragerea licenţelor în 
instanțele de judecată; 

1) Pagina web funcțională; 
2) Actualitatea informaţiilor plasate. 
 

Permanent  Direcţia gestionarea 
informaţiei de licenţiere; 
Direcția juridică. 
 

6) monitorizarea informaţiei conţinute pe pagina 
web a Camerei şi în Registrul de licenţiere 

Note informative privind erorile depistate. Permanent Direcţiile de profil 



(forma electronică); 
 
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; 

Informaţii lunare, trimestriale, anuale.  
 

Permanent Direcţia gestionarea 
informaţiei de licenţiere;  
Direcţiile de profil. 
 

8) implementarea prevederilor actelor normative 
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); 

1) Sistem funcțional  de evidenţă a cotelor 
repartizate; 

2) Raport lunar privind autorizaţiile eliberate, 
prelungite şi anulate. 
 

Permanent  Direcţia licenţiere a 
domeniilor speciale. 
.  

 9) actualizarea zilnică pe pagina web a Camerei 
a informaţiei privind cotele disponibile, precum 
şi cotele a căror utilizare a fost confirmată prin 
declaraţiile vamale; 

1) Pagina web funcțională; 
2) Actualitatea informaţiilor plasate.  
 

Permanent  Direcţia licenţiere în 
domeniile speciale. 

 
II. Protecţia drepturilor legale ale titularilor de licenţă şi ale consumatorilor  
  

1. 
 
 
 
 
 

Perfecționarea 
instrumentelor de control 
asupra respectării de către 
titularii de licență a 
condițiilor de licențiere 
bazate în mod special pe 
managementul riscurilor, 
promovarea spiritului 
bunei credințe şi culturii 
juridice a titularilor de 

1) Colaborarea cu autoritățile publice în vederea 
asigurării respectării legislației în domeniul 
reglementării prin licențiere și efectuării 
contoalelor inopinate şi planificate privind  
respectarea de către titularii de licenţă a 
condițiilor de licențiere; 

Informaţii statistice trimestriale, anuale. Trimestrial, 
către data de 5 
a lunii imediat 
următoare  

Direcţiile Camerei.  
 

2) analiza periodică a rezultatelor controalelor 
efectuate, a încălcărilor de bază depistate şi 
acţiunilor întreprinse de Cameră, în funcţie de 
genurile de activitate  

Note analitice trimestriale.  Trimestrial, 
către data de 5 
a lunii imediat 
următoare 

Direcţia juridică 
Direcţiile de profil 
Direcţia gestionarea 
informaţiei de licenţiere 



licență (conform planului 
anual); 

3) examinarea petiţiilor adresate Camerei de 
către persoanele fizice şi juridice, precum şi a 
sesizărilor de la autorităţile publice cu funcţii de 
reglementare şi control în limita competenţelor 
Camerei a problemelor abordate 

Informaţii statistice privind executarea în 
termen a petițiilor şi sesizărilor  adresate 
Camerei. 
 
 

Trimestrial, 
către data de 5 
a lunii imediat 
următoare 
 

Direcţia juridică 
Secţia economico-financiară 
şi resurse umane 
Direcţiile de profil 

 
III. Consolidarea capacităţii instituţionale a Camerei de Licenţiere  

 

1. 
 

Consolidarea capacităţii 
instituţionale şi sporirea 
calităţii propunerilor 
elaborate în domeniul 
reglementării prin 
licențiere în baza 
experienței generalizate, în 
scopul înlăturării 
carenţelor şi prevederilor 
legale de natură 
controversată; 
 

Elaborarea propunerilor privind perfecționarea 
cadrului legal ce reglementează procedura de 
licențiere și condițiile de licențiere a anumitor 
genuri de activitate:  
-  Sectorul real 

• Legea nr. 285-XIV din 18.02.1999 cu 
privire la jocurile de noroc; 

• Legea nr. 1100-XIV din 30.06.2000 cu 
privire la fabricarea şi circulaţia 
alcoolului etilic; 

• Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 
10.03.2006; 

• Regulamentul cu privire la producerea 
şi comercializarea vinului ţărănesc; 

• Legea nr. 721 privind calitatea în 
construcţii; 

• Codul subsolului; 
• Legea nr.282 din 22.07.2004 privind 

regimul metalelor preţioase şi pietrelor 
preţioase. 

- Sectorul prestări servicii 
• Codul transporturilor rutiere;  
• Legii nr.778-XV din 27.12.2001 cu 

privire la geodezie şi cartografie;  
• Legii nr. 283 din 19.09.2003 cu privire 

activitatea particulară de detectiv şi de 
pază; 

• Proiectul de Lege cu privire la 
dispozitivele medicale;  

• Proiectul Regulamentului-cadru privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiilor 
medico-sanitare private; 

Propuneri elaborate și prezentate Ministerului 
Economiei  

 

Permanent Direcţia juridică 
Direcţiile Camerei 



• Secţiunea a 25-a a Codului vamal al 
RM privind brokerul vamal. 

 
- Domeniile speciale 

• proiectul de Lege privind substanţele 
chimice; 

• elaborarea proiectului de Lege cu 
privire la ştampile; 

• proiectul de modificare a Legii nr. 267 
din 17.03.1995 privind apărarea 
împotriva incendiilor; 

• elaborarea proiectului de Lege cu 
privire la substanţele explozive; 

• proiectul de Lege cu privire la 
pirotehnică; 

• Legea nr. 1456-XII din 25.05.1993 cu 
privire la activitatea farmaceutică. 

 
- Activitatea juridică 

• Legea nr.451 din 30.07.2001 privind 
reglementarea prin licenţiere a 
activităţii de întreprinzător; 

 

2. 
 
 
 

Implementarea sistemului 
e-Licenţiere, concordată 
cu implementarea 
complexă a Ghişeului 
Unic, prin aplicarea 
extensiei funcţionale la 
autorităţile conexe actelor 
necesare eliberării licenţei 
şi autorizaţiei; asigurarea 
in regim online a  cel puțin 
10% din numărul total al 
solicitărilor pentru 
eliberarea/prelungirea 
licenței primite de către 
Camera de Licențiere 
(ulterior implementării 
sistemului e-Licenţiere) 

1) Implementarea sistemului „e-Licenţiere” 1)  SIA „e-Licenţiere” creat; 
 
2)  Procentul din numărul total al solicitărilor 

pentru eliberarea şi prelungirea licenței 
primite de către Camera de Licențiere, 
recepţionare în regim online; 

   
  3)  Timpul mediu de  procesare a unei  

solicitări; 
 
4)   Numărul  solicitărilor procesate per 

zi/lună. 

Trimestrul IV Direcţia gestionarea 
informaţiei de licenţiere în 
colaborare cu Centrul de 
Guvernare Electronică 

2) Analiza oportunităţilor privind verificarea 
actelor anexate la declaraţia pentru eliberarea/ 
prelungirea licenţei prin intermediul reţelelor 
electronice de date ale următoarelor autorităţi 
publice de reglementare şi control: 

Notă informativă Trimestrul I Direcţia gestionarea 
informaţiei de licenţiere; 
Direcţiile Camerei. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Ministerul Finanţelor: - Certificatul de 

auditor; 

b) Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor: -  
Ordinul de plată privind achitarea taxei pentru 

licenţă;  

c) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat - 
Certificatul privind lipsa datoriilor la buget;  

d) Ministerul Economiei: -  Permisul de 

exercitare, eliberat persoanei care activează în 

domeniul securităţii industriale; - Autorizaţia 

tehnică pentru obiectivele industrial 

periculoase; 
e) Ministerul Sănătăţii: – aprobarea 

Regulamentului instituţiei medico-sanitare 

private; 
f) Comitetul Permanent de Control asupra 
Drogurilor pe lîngă Ministerul Sănătăţii: - 
Autorizaţia de activitate pentru  utilizarea 

obiectivelor şi încăperilor destinate activităţilor 

legate de circulaţia substanţelor narcotice,  

psihotrope şi a precursorilor;  

g) Centrul de Sănătate Publică a Ministerului 
Sănătăţii: - Autorizaţia sanitară de funcţionare; 
- Certificatul igienic privind corespunderea 

calităţii apei cerinţelor igienice;  
h) Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale 
în subordinea Ministerului Mediului: -  
Certificatul de atribuire a perimetrului minier; 

i) Ministerul Afacerilor Interne: -  Cazierul 

judiciar; 

j) Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor 
Excepţionale pe lîngă Ministerul Afacerilor 
Interne: – Avizul de prevenire şi stingere a 

incendiilor;  

k) Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru: - 
Certificatul de atestare a specialistului în 

domeniul geodeziei şi cartigrafiei; 
l) Agenţia Turismului: – Certificatul de 

absolvire a cursurilor de perfecţionare în 

domeniul turismului; 
m) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă a Ministerului Muncii Protecţiei Sociale 



şi Familiei: – Informația privind coordonarea de 

către agențiile private de plasare în cîmpul 

muncii a contractelor de colaborare cu 

intermediarii/angajatorii din străinătate, și 

proiectelor contractelor individuale de muncă; - 
Informația privind agenții economici ce au 

prezentat rapoartele statistice: 
- 2 - PCM privind plasarea în cîmpul muncii a 

cetățenilor în țară; 

- 3 - PCM privind angajarea provizorie a 

cetățenilor Republicii Moldova în străinătate. 

3) identificarea partenerilor de dezvoltare pentru 
susținrea activităților Camerei vizînd 
consolidarea și dezvoltarea capacităților 
„Ghișeului Unic”. 

1) Parteneriate create cu instituţiile publice 
relevante; 

 2) Sistem de interacţiune în regim online – 
aplicabil; 

 3) Procentul procesării solicitărilor agenţilor 
economici în regim online.  

Trimestrul II Direcţia gestionarea 
informaţiei de licenţiere în 
colaborare cu Centrul de 
Guvernare Electronică şi ÎS 
„CRIS „REGISTRU” 

 
 
 

4) elaborarea propunerilor privind Cadrul de 
interoperabilitate şi coerenţă a sistemelor TI din 
sectorul public – componenta de bază a 
Programului strategic de modernizare 
tehnologică a guvernării (e-Transformare). 

Propuneri acceptate Trimestrul I Direcţia gestionarea 
informaţiei de licenţiere; 
Direcţiile Camerei 

3. Activizarea relaţiilor de 
conlucrare cu partenerii 
de dezvoltare (Centrul 
Guvernării Electronice şi 
ÎS “CRIS “REGISTRU”) 
întru îmbunătăţirea şi 
modernizarea Sistemului 
Informaţional 
Automatizat “Registrul 
unic de licenţiere”; 
 

1) Operarea modificărilor întru  lichidarea 
defectelor depistate în funcţionarea SIA 
„Registrul unic de licenţiere”; 

  Sistem informaţional  funcţional 
 
 

Trimestrul I 
 

Direcţia gestionarea 
informaţiei de licenţiere în 
colaborare cu ÎS „CRIS 
„REGISTRU” 

  2) elaborarea propunerilor  privnd dezvoltarea 
SIA „Registrul unic de licenţiere”; 
 

  Sarcina tehnică modificată 
 

Trimestrul II Direcţia gestionarea 
informaţiei de licenţiere în 
colaborare cu ÎS „CRIS 
„REGISTRU” 

3) modernizarea/elaborarea SOFT – ului  
„Registrul de licenţiere”. 

  Sarcina tehnică  privind 
modernizarea/elaborarea soft-lui aprobată.  

 

Trimestrul IV Direcţia gestionarea 
informaţiei de licenţiere în 
colaborare cu Centrul de 
Guvernare Electronică  

 

IV. Mediatizarea activităţii Camerei  de Licenţiere 

 

1. 
 
 

Asigurarea transparenței 
activității Camerei și 
dezvoltarea unui dialog 
permanent cu 

1)  Actualizarea şi ajustarea compartimentelor 
din cadrul paginii web a Camerei („Condiții de 
licențiere”, “Ghidul în licenţiere” și „Verifică 
statutul licenței”, etc.);  

1) Numărul informaţiilor plasate;  
2) Numărul de vizitatori ai paginii. 
 

permanent Direcția gestionarea 
informației de licențiere; 
Direcția juridică; 
Direcţiile de profil 



 
 

reprezentanții surselor 
mass-media, mediul de 
afaceri şi societatea civilă.   
 
 

2) Organizarea întrunirilor de lucru cu titularii 
de licenţă pe genuri de activitate; 

Note informativ-analitice; 
Comunicat de presă plasat pe pagina web a 
Camerei 

A doua zi după 
evenimentul 
desfăşurat 

Direcția juridică; 
Direcţiile de profil 

3) Organizarea conferinţelor de presă, meselor 
rotunde privind activitatea Camerei; 

Comunicat de presă plasat pe pagina web a 
Camerei 

A doua zi după 
evenimentul 
desfăşurat 

Direcția juridică; 
Direcţiile de profil 

4) Organizarea întrunirilor informale cu  

reprezentanţii autorităţilor publice, în scopul 
înlăturării carenţelor şi prevederilor legale de 
natură controversată în domeniul reglementării 
prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. 

Note informativ-analitice. 
Comunicat de presă plasat pe pagina web a 
Camerei 

Perioada 
imediat 
următoare 
evenimentului 
desfăşurat 

Direcția juridică; 
Direcţiile de profil 

2. Identificarea partenerilor 
de dezvoltare pentru 
redesignul paginii web a 
Camerei şi ajustarea 
acesteia la principiile de 
funcţionare a paginii web 
a autorităţii centrale (ME) 
şi portalul guvernamental 
(data.dov.md), în contextul 
procesului de e-
Transformare a 
guvernării; 

Elaborarea condiţiilor tehnice privind redesignul 
paginii web a Camerei de Licenţiere  

 Propuneri elaborate. 
 Partenri identificaţi. 

Pe parcursul 
anului  

Direcția gestionarea 
informației de licențiere 
 

 
V. Capacitatea administrativă a Camerei de Licenţiere  
  

1. 
 
 

Elaborarea și 
implementarea unor 
programe comune cu 
reprezentanții altor 
autorități publice și 
organizațiilor profesionale 
interesate de segmentul 
licenţierii în vederea 
perfecţionării 
colaboratorilor Camerei; - 
motivarea personalului 
pentru aplicarea 
cunoştinţelor în activitatea 
de serviciu; - asigurarea 
participării a întregului 

1)Elaborarea şi aprobarea obiectivelor 
individuale de activitate şi a indicatorilor de 
performanţă ale funcţionarilor publici pentru 
anul 2012; 
 

Obiectivele individuale de activitate ale 
funcţionarilor publici pentru anul 2012 – 
aprobate. 
 

Februarie  Secţia economico-financiară 
şi resurse umane 
Direcţiile Camerei 

2) elaborarea planului de instruire profesională a 
colaboratorilor Camerei; 

 

Planul de instruire elaborat şi aprobat Ianuarie  Secţia economico-financiară 
şi resurse umane 

3) organizarea  instruirii colaboratorilor Camerei 
în cadrul instituţiei şi în afara ei; 

1) Numărul activităţilor de instruire, inclusiv 
în cadrul Camerei  (activităţi; ore; 
participanţi); 
2) Numărul de prelegeri ţinute în faţa 
aparatului Camerei, de către colaboratorii ei,   
pregătite în baza cursurilor absolvite la  

Permanent   Secţia economico-financiară 
şi resurse umane; 
Direcţiile Camerei  



efectiv de  cadre al 
Camerei  la programele de 
instruire în domeniile 
tehnologice ale 
eGuvernării şi eLicenţierii 
 

Academia de Administrare Publică.   
 

4) organizarea concursurilor pentru suplinirea 
funcţiilor vacante.  

 
Persoane selectate şi angajate în serviciu 

La apariţia 
funcţiilor 
vacante   

Secţia economico-financiară 
şi resurse umane; 
Direcţiile respective 

2. 
 
 
 
 
 
 

Eficientizarea cheltuielilor  
financiare și consolidarea 
disciplinei executorii a 
instituției 
 

1) Consolidarea eforturilor de eficientizare a 
cheltuielilor și de consolidare a disciplinei 
financiare;  

1) Nivelul de executare a planului de 
finanțare;  

2) Utilizarea eficientă a mijloacelor financiare 
distribuite de la bugetul de stat pentru anul 
2012; 

3)  Rapoarte financiare. 

Trimestrial Secţia economico – 
financiară şi resurse umane. 

2) organizarea achiziţiilor de bunuri şi servicii, 
conform necesităţilor, în conformitate cu 
cerinţele legale şi contractele încheiate cu 
furnizorii de mărfuri şi servicii; 

1) Achiziționarea bunurilor şi serviciilor 
conform planului de finanțare;  

2)  Sistem stabilit pentru evidenţa utilizării 
eficiente a acestora. 

Permanent  Secţia economico – 
financiară şi resurse umane. 

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; 

1) Executarea  în termen  a documentelor 
(rapoarte săptămînale referitor la documentele 
aflate la control);  
2) Informații statistice privind numărul 
documentelor  executate. 

Trimestrial Secţia economico – 
financiară şi resurse umane 

4) efectuarea selectării, expertizei valorice și 
ordonării dosarelor cu termen permanent și 
termen lung de păstrare; 

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. 

Trimestrul I Direcţia gestionarea 
informaţiei de licenţiere;  
Secţia economico – 
financiară şi resurse umane.  

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

Procesul verbal privind selectarea, expertiza 
valorică şi ordonarea  dosarelor cu termen 
expirat pentru nimicire, coordonat cu Arhiva 
Națională. 

Trimestrul I Direcţia gestionarea 
informaţiei de licenţiere;  
Secţia economico – 
financiară şi resurse umane.  

6) asigurarea funcţionalităţii reţelei electronice 
interne a Camerei; 

Rețeaua electronică internă funcțională.   Permanent  Secţia economico – 
financiară şi resurse umane 

7) elaborarea şi prezentarea Ministerului 
Economiei a rapoartelor şi  dărilor de seamă 
trimestriale, și anuale: 
- privind totalurile activităţii Camerei; 
- privind implementarea Subprogramului 
„Reglementarea prin licenţiere a activităţii de 
întreprinzător; 

- privind îndeplinirea Planului de activitate a 

Rapoarte integrale.  
 

Trimestrial, 
anual 

Direcţia gestionarea 
informaţiei de licenţiere;  
Direcţia juridică; 
Direcţiile de profil.  
 



Ministerului Economiei; 
- privind activităţile desfăşurate de Camera de 
Licenţiere privind punerea în aplicare a 
Planului de acţiuni privind eliminarea 
constrîngerilor de ordin administrativ pentru 
anul 2012; 

- privind bugetul pe programe pentru anii 2013 – 
2015;  

- Sinteza veniturilor de la incasarea taxei de 
licenţă. 

 


