
                                                                                                                                   

 
 

Planul anual de acțiuni 
al Camerei de Licențiere pentru anul 2016 

 
  

Acţiuni Termen 
de 

realizare 

Indicatori de 
produs/rezultat 

Riscuri 
 

Responsabil 
(subdiviziune/funcţionar 

public) 

1 2 3 4 5 
 
Obiectivul nr. 1: Asigurarea unui proces eficient și calitativ de reglementare prin licențiere a activității de întreprinzător 
1.1.Contribuirea la implementarea 
principiului existenței unui organ unic 
de licențiere – Camera de Licențiere; 

Trimestrul 
IV, 2016 

 

• Propuneri la Planul de  
acțiuni pentru optimizarea 
actelor permisive și 
implementarea Sistemului 
informatic de gestionare și 
eliberare a actelor permisive 
(SIA GEP) 

• Lacune şi inexistenţa cadrului 
legal pentru anumite genuri de 
activitate, reglementate de Camera de 
Licenţiere, contrar principiului 
reglementării prin legi a genului supus 
reglementării prin licenţiere; 

• Excluderea unor genuri de 
activitate de sub jurisdicţia Camerei de 
Licenţiere, fără consultările inerente; 

• Incertitudinea onorării complete 
a obiectivelor autorităţii parte din 
Programul de guvernare, pe motive 
obiective; 

• Noi reglementări legale conexe 
domeniului de activitate al autorităţii de 
licenţiere, ca şi imposibilitate de 
implementare şi timp insuficient al 
entităţilor economice de a se conforma 
(lipsa perioadelor tranzitorii de aplicare); 

• Impactul instabilităţii politice 
asupra obiectivelor Camerei; 

• Insuficienţa personalului care ar 
participa la realizarea obiectivelor 
instituţionale; 

• Motivarea pecuniară precară a 

• Direcția juridică; 
• Direcțiile de 

profil. 
 

1.2.Revizuirea condițiilor și 
procedurilor de licențiere, unificarea și 
perfecționarea acestora, inclusiv a 
posibilității de optimizare a numărului 
genurilor de activitate supuse 
licențierii; 

Trimestrul 
IV, 2016 

• Nr. de proiecte de acte 
legislative aprobate;  

• Cel puțin 5% din 
numărul total al genurilor de 
activitate optimizat 

• Direcția juridică; 
• Direcțiile de 

profil. 
 

1.3.Eliberarea, prelungirea, 
reperfectarea, suspendarea, 
recunoașterea nevalabilității și 
retragerea licențelor;  

Permanent • Numărul consultaţiilor 
acordate; 

• Informaţii statistice 
lunare, trimestriale, anuale, 
către data de 10 a lunii imediat 
următoare 

• Direcţia 
gestionarea informaţiei 
de licenţiere; 
• Direcțiile de 

profil. 



personalului; 
• Competenţă profesională redusă, 

inclusiv în domeniul IT; 
• Bază tehnico-materială 

necorespunzătoare sarcinilor 
/obiectivelor instituţiei; 

• Efectul limitat al actelor 
decizionale ale Camerei (cu impact 
negativ): prescripţii, decizii de 
suspendare şi de retragere a licenţelor, 
raportat la reacţia terţelor autorităţi.  

1.4.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; 

Trimestrial, 
către data 

de 5 a lunii 
imediat 

următoare 

• Informaţii statistice 
trimestriale, anuale; 

• Numărul sesizărilor 
adresate Camerei privind 
încălcările condiţiilor de 
licenţiere depistate în 
domeniu. 

• Procese inițiate și nefinalizate de 
către autoritățile publice vizate  

 

• Direcţiile Camerei 
 

1.5.Actualizarea Planului de 
reinginerie a serviciului  public de 
licențiere;  
 

Pe 
parcursul 

anului 

• Nr. date create / 
actualizate; 

• Planul de reinginerie a 
serviciului  public de 
licențiere actualizat; 

• Gradul de satisfacție a 
beneficiarilor serviciului 
acordat 

• Lipsa expertizei profesionale la 
colaboratorii Camerei 
 

• Direcția 
gestionarea informației 
de licențiere; 
• Direcțiile Camerei 

1.6. Elaborarea Sintezei veniturilor de 
la încasarea taxei de licenţă (eliberarea, 
prelungirea, reperfectarea licențelor) pentru 
anumite genuri de activitate, pentru 
anii 2017-2019; 

Trimestrul  
II, 2016 

• Sinteza elaborată şi 
aprobată 

 
 
 

 
• Predictibilitatea neasigurată a 

prognozei pe termen scurt şi mediu la 
eliberarea, reperfectarea şi prelungirea 
licenţei 

 
 
 

 

 
• Direcţia 

gestionarea informaţiei 
de licenţiere; 
• Subdiviziunile 

structurale ale Camerei 1.7. Elaborarea propunerilor pentru 
Planul de acţiuni al Guvernului RM şi 
pentru Planul de activitate al 
Ministerului Economiei şi 
monitorizarea realizării acestora; 

Decembrie • Propuneri elaborate şi 
aprobate; 

• Numărul de rapoarte de 
monitorizare/evaluare 
elaborate; 

1.8. Elaborarea Propunerilor de buget Trimestrul  • Program elaborat şi 



pe programe pentru anii 2017-2019 şi 
monitorizarea realizării acestora 
(formularul nr.1PR.); 

II, 2016 aprobat; 
• Numărul de rapoarte de 

monitorizare/evaluare 
elaborate; 

• Numărul de note 
informative elaborate. 

1.9. Organizarea licitaţiilor privind: 
• editarea formularelor de 

declarații, cereri; 
• editarea formularelor de anexă 

la licență; 
•  editarea formularelor de 

licenţă; 

Trimestrul 
II; 

Trimestrul 
III; 

Trimestrul 
IV, 

2016 

• Numărul de formulare; 
• % acoperirii 

necesităților 
 

• Aspecte de integritatea 
membrilor Comisiei responsabilă pe 
procesul de achiziţii publice, la 
selectarea ofertelor câștigătoare; 

• Capacitatea profesională redusă 
la elaborarea cerinţelor tehnice în cadrul 
achizițiilor publice; 

• Neasigurarea unei finanţări 
ritmice pe bugetul aprobat, în cazul 
diverselor licitaţii, proiecte, programe 
etc.;  

• Dotarea insuficientă a Camerei 
de Licenţiere cu consumabile. 

• Serviciul evidenţă 
contabilă; 
• Direcția 

gestionarea informației 
de licențiere 

1.10. Organizarea licitaţiilor privind 
achiziţiile publice a mărfurilor şi 
serviciilor: 

• procurarea rechizitelor de 
birou; 

• procurarea combustibilului; 
• procurarea tehnicii de calcul; 

Pe 
parcursul 

anului 

• %  acoperiri 
necesităților 
 

• Serviciul evidenţă 
contabilă; 
• Membrii Comisiei 

responsabile de 
achizițiile publice 

1.11. Organizarea procedurilor de 
evaluare a performanţelor profesionale 
ale funcţionarilor publici ai Camerei și 
de elaborare a Obiectivelor 
individuale ale colaboratorilor 
Camerei; 

Ianuarie - 
februarie 

• Procedura de evaluare 
executată în termen; 

• Raport privind 
rezultatele evaluării; 

• Obiectivele aprbate. 

 
• Lipsa transparenţei în procesul 

de recrutare, precum şi de integritate a 
membrilor Comisiei de concurs; 

• Neocuparea funcţiei pe motiv de 
neatractivitate salarială; 

 
 
• Sarcină administrativă 

necorelată cu statul de personal. 

 
• Serviciul resurse 

umane; 
• Subdiviziunile 

Camerei 

1.12. Instruirea profesională continuă 
a funcţionarilor publici în cadrul 
Camerei de Licenţiere, participarea la 
activităţile de instruire externe (cursuri, 
seminare, mese rotunde, vizite de studii etc.); 

Pe 
parcursul 

anului 

• Numărul de  seminare 
de instruire desfăşurate;  

• Numărul activităţilor de 
instruire; 

• Numărul de persoane 
instruite. 

1.13.Organizarea procedurii de 
depunere a declaraţiilor cu privire la 
venituri şi proprietate a funcţionarilor 
publici al Camerei  pe anul 2015 şi 
declaraţiilor de interese personale; 

Trimestrul  
I, 2016 

• Numărul declaraţiilor 
depuse în termen. 

 

• Serviciul resurse 
umane 
• Serviciul evidență 

contabilă 



1.14. Renovarea parcului tehnicii de 
calcul; 

Pe 
parcursul 

anului 

• Program de evidenţă şi 
control funcţional; 

• Neasigurarea unei finanţări 
ritmice pe bugetul aprobat 

• Serviciul evidenţă 
contabilă; 
• Serviciul resurse 

umane 
1.15. Asigurarea funcţionalităţii 
calculatoarelor şi celorlalte 
echipamente; 

Permanent • Program de schimb de 
informaţii intern funcţional 

• Insuficiența competențelor 
tehnice la colaboratorii Camerei 
 

• Serviciul evidenţă 
contabilă; 
• Serviciul resurse 

umane 
1.16. Dezvoltarea SI  “Managementul 
documentelor”; 

Permanent • % numărului de 
documente executate în 
termen, în proporţie cu 
numărul total al acestora; 

• Disfuncţionalitatea sistemului 
informaţional în  parametri optimi 

• Serviciul resurse 
umane 

1.17. Elaborarea rapoartelor privind 
executarea calitativă şi în termen a 
documentelor, organizarea şedinţelor 
de lucru dedicate acestui proces. 

Lunar • Nr. de rapoarte și 
şedinţe organizate 

• Serviciul resurse 
umane  

 
Obiectivul nr. 2: Extinderea accesului beneficiarilor la datele Camerei de Licenţiere 
2.1.Publicarea lunară și semestrială pe 
Portalul guvernamental 
„date.gov.md” a informațiilor ce țin 
de activitatea de licenţiere a Camerei; 
 

Lunar • Numărul de seturi de 
date publicate pe Portalul 
„date.gov.md” 
 

 

• Disfuncţionalitatea sistemelor 
informaţionale parametri optimi 

  

 

• Direcţia 
gestionarea informaţiei 
de licenţiere;  
• Subdiviziunile 

Camerei  
 

2.2.Publicarea pe pagina web a 
Camerei a rapoartelor şi planurilor de 
activitate,  precum  și celor de 
finanțare; 

Semestrial,  
anual 

• Numărul de rapoarte, 
planuri  publicate; 

• Numărul de vizitatori. 

2.3. Plasarea pe pagina web a 
Camerei a informației privind  
licențele valabile, deciziile privind 
suspendarea acestora, recunoașterea 
nevalabilității şi retragerea licenţelor; 

Permanent • Periodicitatea 
actualizării datelor 
 

2.4. Monitorizarea informaţiei plasate 
pe pagina web a Camerei şi în 
Registrul de licenţiere (forma 
electronică); 

Permanent • Numărul de note 
informative privind erorile 
depistate 



2.5.Inițierea procesului de optimizare 
a paginii web a Camerei, 
actualizarea, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, a informaţiilor 
privind activitatea de licențiere. 

Permanent • Informaţiile actualizate 

2.6. Participarea la şedinţele de lucru 
privind revizuirea cadrului legal în 
vederea reducerii poverii 
administrative asupra mediului de 
afaceri (“Ghiliotina ”); 

Permanent • Nr. de participări la 
şedinţele de lucru; 

• Informaţii trimestriale 

• Lipsa de avizare transparentă a 
proiectelor de acte legislative/normative 
ale tuturor instituţiilor; 

• Pasivitatea autorităţilor publice 
specializate în vederea transparentizării 
actelor şi condiţiilor de activitate 
transpuse în legi. 

• Surprinderea entităţilor vizate de 
modificările neasigurate  prin procesul 
decizional lipsitde transparenţă; 

• Disfuncţionalitatea sistemelor 
informaţionale parametri optimi. 

• Direcţia juridică 

2.7. Elaborarea propunerilor de 
completare a legilor de specialitate cu 
prevederi privind condiţiile de 
eliberare, suspendare sau retragere a 
licenţei; 

Permanent • Nr. de proiecte de acte 
legislative şi administrative 
consultate; 

• Nr. de propuneri 
elaborate; 

• Informaţii trimestriale  

• Direcţia juridică; 
• Direcţiile de profil 

2.8. Publicarea proiectelor actelor 
legislative și normative tangențiale 
activității Camerei de Licenţiere pe 
web site-ul instituţiei. 

Permanent 
 

• Nr. de proiecte plasate 
pe pagina web a Camerei 

• Direcţia juridică 

 
Obiectivul nr. 3: Asigurarea recepţionării a 100% din declaraţiile/cererile pentru eliberarea, prelungirea şi reperfectarea licenţei prin Serviciul 
„e-Licenţiere 
3.1.Extinderea capacităților de 
aplicare de către beneficiarii SI„e-
Licenţiere”, excluderea definitivă  a 
dosarelor pe suport de hîrtie prin 
transferul pe platforma digitală a 
cadrului operațional; 
 

Trimestrul  
IV, 2016 

• Informaţii statistice 
privind numărul declaraţiilor 
şi cererilor recepţionate în 
regim online comparativ cu  
numărul total al acestora, în 
funcţie de genurile şi 
domeniile de activitate; 
• Ponderea numărului 

declaraţiilor, cererilor  
recepţionate prin serviciul 
„e-Licenţiere” (comparativ cu 
numărul total al acestora 
înregistrate în perioada respectivă) 

 
• Disfuncţionalităţi ale sistemelor 

informaţionale; 
 

• Neasigurarea mentenanţei 
sistemelor informaţionale pe motive 
financiare (planificare corectă 
financiară); 

 
• Imposibilitatea angajării 

personalului tehnic specializat 
suficient. 

 
• Direcția 

gestionarea informației 
de licențiere; 

• Direcțiile de profil 



3.2. Aplicarea și procesarea integarală 
a  procedurilor de licențiere în cadrul 
dosarului electronic; 

Trimestrul  
IV, 2016 

• Procesarea în format 
electronic a declaraţiilor şi 
cererilor în proporţie de cel 
puţin 95% din numărul total 
al acestora; 

3.3. Atașarea documentelor 
electronice la dosar, privind 
controalele planificate și inopinate;  

Trimestrul 
IV, 2016 

• Documentele atașate 
pentru 100% acțiuni de 
control  

• Disfuncţionalităţi ale SI ”e-
Licențiere” 

•  

• Direcția juridică 

3.4. Acordarea suportului de 
specialitate Unității de 
implementare  a proiectului Băncii 
Mondiale de ameliorare a 
competitivității, în vederea derulării 
proiectului de modernizare directă a 
sistemului informațional  ale 
Camerei (SI „e-Licenţiere”). 

Trimestrul 
IV, 2016 

• Livrarea/informarea 
100% de 
deficiențe/modernizări  

• Insuficiența competențelor 
tehnice la colaboratorii Camerei 

 

• Direcția 
gestionarea informației 
de licențiere; 

• Direcțiile de profil 

Obiectivul nr. 4: Asigurarea verificării în regim on-line a 70% din actele permisive şi confirmative pasibile anexării la declaraţia/cererea 
pentru eliberarea/prelungirea şi reperfectarea  licenţei prin intermediul Ghişeului unic de licenţiere 
4.1. Consolidarea şi dezvoltarea 
capacităţilor „Ghişeului unic în 
licenţiere” prin crearea de parteneriate 
cu instituțiile publice relevante 
privind verificarea în regim on-line a 
actelor permisive și confirmative 
pasibile anexării la declarația/cererea 
pentru eliberarea/prelungirea și 
reperfectarea licenței prin intermediul 
Ghișeului unic. 

 

Trimestrul  
IV, 2016 

 

• ponderea numărului 
actelor permisive pasibile 
anexării  la declaraţiile și 
cererile pentru eliberarea, 
prelungirea și reperfectarea 
licenței, verificate  prin  
intermediul ghişeului unic 
(comparativ cu numărul total 
al acestora) 

• Lipsa bazelor de date în cadrul 
altor autorităţi publice (cu funcţii de 
reglementare şi control, emitente de acte 
permisive) şi a interconexiunii tehnice, 
fapt ce are ca efect nefuncţionalitatea 
în parametrii optimi a Ghişeului Unic; 

 

• Direcţia 
gestionarea informaţiei 
de licenţiere;  
• Subdiviziunile 

Camerei  
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