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Capitolul I. 
DISPOZIŢII  G E N ER A L E

1.1. Regulamentul de ordine internă (în continuare Regulament) al Camerei 

de Licenţiere (în continuare Camera) reprezintă actul juridic cu caracter intern, ce 
determină aspecte privind organizarea activităţii Camerei şi reglementează raporturile 
de muncă ale funcţionarilor publici (de constituire, modificare, suspendare sau 
încetare a raporturilor de serviciu), drepturile, obligaţiile şi răspunderea funcţionarilor 
publici (angajaţi lor) şi personalului de deservire tehnică, angajaţi ai autorităţii, prin 
care se instituie mecanismele  necesare de eficientizare a muncii,  responsabilităţii, 

precum şi de educare a spiritului de disciplină.

1.2. Prezentul Regulament se fundamentează pe dispoziţiile Legii nr. 158- 
XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia  publică şi statutul funcţionarului public . 

Legii nr. 155 din 21 iulie 201 1 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor  
publice , Legii nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Coclul de conduită a 
funcţionarului public, Codului Muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003, Legii nr. 451- 

XV clin 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de 
întreprinzător, Legii nr. 131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra 
activităţii de întreprinzător , Hotărârii de Guvern nr. 201 din 11 martie 2009 privind  
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVl din 04 iulie 2008 cu privire la 
funcţia publică şi statutul funcţionarului public , Hotărârii de Guvern nr. 710 din 26 

septembrie 2012 privind  salarizarea personalului care efectuează deservirea tehnică 
şi asigură funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a procuraturii şi a autorităţilor



administraţiei publice centrale şi locale, Hotărârii Guvernului nr. 779 din 27 

noiembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea Camerei de Licenţiere şi efectivului limită ale acesteia  şi Hotărîrii 

Guvernului nr. 618 din 05 octombrie 1993 pentru aprobarea Regulilor de întocmire a 
documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea 
lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi 
ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova.

1.3. Prevederile prezentului Regulament sînt obligatorii spre executare şi 
devin opozabile tuturor angajaţilor Camerei, din momentul aprobării şi se arhivează în 
cadrul Serviciului resurse umane.

Capitolul II.
O R G A N IZ A R E A  ACTIVITĂŢII  INST IT U Ţ IO N A L E

2.1. în activitatea sa Camera se călăuzeşte de Consti tuţia Republicii Moldova, 
Legi ale Republicii Moldova,  Decrete ale Preşedintelui, Hotărâri, Dispoziţii şi 
Ordonanţe ale Guvernului Republicii Moldova, Ordine,  Dispoziţii, Instrucţiuni şi 

Indicaţii ale conducerii Ministerului Economiei Republicii Moldova şi Camerei de 
Licenţiere, implicit de Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Camerei 
Licenţiere şi efectivului limită ale acesteia (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 779 
din 27.1 1.2009), precum şi prezentul Regulament de ordine internă.

2.2. Principiile fundamentale ale serviciului public:

a. legalităţii;
b. profesionalismului;
c. transparenţei;
d. imparţialităţii;
e. independenţei;
I’. responsabilităţii;

g. stabilităţii;
h. loialităţii;
i. integrităţii;
j. egalităţii în drepturi şi în posibilităţi a angajaţilor;
k. asigurării egalităţii salariaţilor, Iară nici o discriminare, la avansare în serviciu, 

luându-se în considerare productivitatea muncii,  calificarea şi vechimea în 

muncă de specialitate,  precum şi la formare profesională,  reciclare şi 

perfecţionare;
1. asigurării dreptului fiecărui angajat la condiţii echitabile de muncă,  inclusiv la



condiţii de muncă care corespund cerinţelor protecţiei şi igienei muncii, a 

dreptului la odihnă, inclusiv la reglementarea timpului de muncă,  la acordarea 

concediului anual de odihnă,  a pauzelor de odihnă zilnice, a zilelor de repaus şi 

de sărbătoare nelucrate;

m. obligativităţii conformării  dispoziţiilor (ordinelor, indicaţiilor obligatorii spre 
executare ş.a.) primite de la conducătorul său direct şi de la conducerea 
instituţiei;

n. garantării dreptului la asigurarea socială şi medicală obligatorie a angajaţilor.

2.3. Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii constituie 8 ore pe 

zi, timp de 5 zile, cu două zile de repaus (sîmbată şi duminică).

Regimul de muncă: 
începutul zilei de muncă 
Pauza de masă 
Sfârşitul zilei de muncă

2.4. Serviciul resurse umane este responsabil de verificarea respectării de către 
angajaţi a regimului de muncă,  tnformînd la finele fiecării luni conducerea Camerei 
despre starea actuală, precum şi despre încălcările constatate.

2.5. Regimul de muncă poate fi modificat de către conducerea Camerei prin 

ordin, cu acordul angajaţilor,  reieşind din necesităţile de activitate ale instituţiei, sau la 

cererae motivată al angajatului.

2.6. Locul de muncă al angajaţilor Camerei se consideră sediul acesteia (MD: 

2001, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfanţ, 124, etaj 4).

2.7. Părăsirea locului de muncă de către funcţionarii publici (angajaţii) de 
execuţie şi ceilalţi salariaţi ai Camerei se admite numai cu permisiunea şefului de 
subdiviziune şi înscrierea în Registrul special de evidenţă ţinut de către Serviciul 

resurse umane.
Părăsirea locului de muncă de către funcţionarii publici de conducere (şefilor de 

subdiviziuni) se admite numai cu permisiunea conducerii Camerei şi înscrierea în 

Registrul special de evidenţă ţinut de către Serviciul resurse umane.

2.8. Evidenţa prezenţei la locul de muncă a angajaţilor Camerei se face prin 

procedura de înregistrare la sistemul de evidenţă automatizat,  prin atingerea de
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dispozitiv a cheii personale de acces. Serviciul resurse umane monitorizează 

respectarea de către angajaţii Camerei a obligaţiunilor privind înregistrarea la sistemul 
de evidenţă automatizat  şi informează imediat conducerea despre încălcările depistate.

Angajaţii Camerei care nu respectă regimul de muncă se sancţiooaţkJTiează 
conform cadrului legal.

2.9. Pentru încălcarea disciplinei muncii, executarea necorespunzătoare a 
atribuţiilor de serviciu inserate în Fişele de post şi neexecutarea/executarea 
neconformă a obligaţiilor stabilite de prevederile prezentului Regulament,  conducerea 
Camerei aplică următoarele sancţiuni disciplinare: 

avertisment;  
mustrare; 
mustrare aspră; 
concediere;

suspendarea dreptului de a 11 promovat în funcţie în decursul unui an; 

suspendarea dreptului de a fi avansat în trepte de salarizare pe o perioadă
de la unu la doi ani;

desti tuirea din funcţia publică.

2.10. Consti tuirea,  componenţa,  mandatul membrilor, competenţa, atribuţiile 

comisiei de disciplină şi a membrilor acesteia şi modul de sesizare a comisiei de 

disciplină, precum şi cercetarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare, aplicarea şi 
contestarea sancţiunii disciplinare sunt regularizate prin Regulamentul cu privire la 
comisia de disciplină din Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 
2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XV1 din 4 iulie 2008 cu 
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

2.11. Comisia de disciplină  are următoarele atribuţii:
1) asigură activitatea de cercetare a faptelor sesizate ca abateri disciplinare;
2) examinează raportul privind ancheta de serviciu, audiază secretarul/grupul de 

lucru, funcţionarul public sau reprezentantul acestuia, precum şi alte persoane ale căror 

declaraţii pot înlesni soluţionarea cazului;
3) propune aplicarea uneia dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art.58 din 

Legea nr. l58-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public (enumerate la pct. 2.8.) sau, după caz, clasarea cauzei;

4) semnează proeesele-verbale ale fiecărei şedinţe a comisiei de disciplină;
5) constată suspendarea sau încetarea calităţii de membru al comisiei sau, în cazul 

suspendării preşedintelui sau a secretarului, decide exercitarea atribuţiilor acestora de 

către unul din membrii  comisiei.



2.12. In cazul desfăşurării anchetei de serviciu, Comisia de disciplină este 
obligată să ceară funcţionarului public explicaţia scrisă privind fapta comisă. Refuzul 

de a da explicaţii se consem nează într-un proces-verbal. După cercetarea prealabilă, 
comisia de disciplină propune Conducerii Camerei aplicarea sancţiunii funcţionarului 
public. La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi 
gravitatea abaterii disciplinare,  de circumstanţele în care aceasta a fost săvârşită, de 

comportamentul funcţionarului public în timpul serviciului, precum şi de existenţa 
altor sancţiuni disciplinare al căror termen nu a expirat. Raportat  explicaţiei se 
întocmeşte ordinul cu privire la aplicarea sancţiunii disciplinare respective. Ordinul de 
aplicare a sancţiunilor disciplinare cu indicarea motivelor se aduce la cunoştinţa 
funcţionarului public sub semnătură.

2.13. Ţinuta vestimentară al funcţionarului public în t impul orelor de serviciu 
trebuie să fie decentă şi adecvată -  în culori neutre, să nu cuprindă articole în stil sport, 
elemente transparente sau care expun într-o formă exagerată unele părţi ale corpului, în 
cazul femeilor, de exemplu,  nu sunt binevenite rochiile cu decolteuri excesive sau cu 
umerii goi, fustele mini, pantalonii scurţi, iar pentru bărbaţi sânt recomandate 

costumele, fiind admisă  şi purtarea unui sacou de culoare diferită de cea a pantalonilor.

2.14. Zilele de sărbătoare nelucrătoare stabilite de Codul muncii al Republicii 
Moldova sunt:

1 ianuarie Anul Nou
7-8 ianuarie Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul pe 

stil vechi)
8 martie Ziua internaţională a fem eii
Prima şi a doua zi de Paşti Conform calendarului bisericesc
Ziua de luni la o săptăm ână după Paşti Poştele blajinilor
1 mai Ziua internaţională a solidarităţii j 

oamenilor muncii
9 mai Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor \ 

căzuţi pentru independenţa Patriei
27 august.............°  .................. Ziua Independentei
3 1 august Sărbătoarea „Limba noastră"
25 decembrie Naşterea lui /sus Hristos (Crăciunul pe  

stil nou)
\ Ziua Hramului Bisericii din localitatea 

respectivă, declarată în modul stabilit de 
consiliul local al municipiului, oraşului,

Hramul bisericii



comunei satului

2.15. Durata zilei de muncă din ajunul zilei de sărbătoare nelucrătoare se reduce 

cu cel puţin o oră pentru toţi angajaţii.

2.16. Programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul următor se face de 

către şeful Serviciului resurse umane, de comun acord cu personalul angajat al 
Camerei, cu cel puţin 2 săptămâni înainte de sfârşitul fiecărui an calendaristic şi se 
aduce la cunoştinţa funcţionarilor sub semnătură.  Concediul pentru primul an de 
muncă se acordă salariaţilor după expirarea a 6 luni de muncă.

2.17. Angajaţi i Camerei pot desfăşură activităţi didactice şi alte activităţi care 
sunt compatibile funcţiei deţinute conform prevederilor Legii nr. 158 din 04 iulie 2008 
cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu informarea conducerii 
Camerei, şi în măsura în care această activitate nu afectează îndeplinirea atribuţiilor 
prevăzute în Fişa postului.

2.18. Chestiunile curente privind activitatea Camerei se examinează în cadru! 

şedinţelor planificate şi cele organizate ad-hoc, la finele cărora, în mod obligatoriu, se 

întocmeşte un proees-verbal.

2.19. Şefii subdiviziunilor,  cu coordonarea prealabilă a conducerii Camerei pot 
convoca şedinţe de lucru interdepartamentale, ce ţin de problemele conexe activităţii 
autorităţii, la finele cărora, în mod obligatoriu, se întocmeşte un proees-verbal.

2.20. La întocmirea documentelor organizatorice şi de dispoziţie, angajaţii 
camerei sînt obligaţi să respecte cu stricteţe prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 618 
din 05.10.1993 pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice 
şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în 
organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadminis trăm locale 

ale Republicii Moldova.

2.21. La sfârşitul orelor de program, angajaţii Camerei au obligaţia să închidă 
geamurile, să deconecteze  echipamentul tehnic şi electric, să stingă lumina şi să încuie 
uşile birourilor.

2.22. Fumatul, în incinta sediului Camerei este strict interzis.



2.23. Condiţiile de muncă trebuie să corespundă standardelor, normelor şi 

regulilor de protecţie şi igienă a muncii, stabili te de legislaţie.

Capitolul III. 
R A PO R T U R IL E  DE SERVICIU

3.1. Raporturi le de serviciu se legalizează în baza ordinului de numire în funcţia 
publică, semnat de directorul Camerei, adus la cunoştinţa angajatului sub semnătură.

3.2. Ordinul de numire în funcţia publică are formă scrisă şi conţine temeiul 

legal al numirii,  referinţa la una din modalităţile de ocupare a funcţiei publice, numele 
funcţionarului public, funcţia publică, data de la care acesta urmează să exercite 
funcţia publică, drepturile salariale, perioada de probă, după caz, alte prevederi 
stabilite de legislaţie. La ordinul de numire se anexează fişa postului pentru care a fost 
angajat în serviciu.

3.3. Raporturile de serviciu se realizează pentru o perioadă nedeterminată,  cu 
excepţiile prevăzute de legislaţie.

3.4. Condiţiile de bază pentru candidatul la o funcţie publică sau ce ţine de 

deservirea tehnică în cadrul Camerei sunt:

a. deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare  interetnică vorbite pe 
teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;

c. are capacitate deplină de exerciţiu;
d. nu a împlinit  vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

e. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei 

publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
f. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă (studii superioare 

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă);
g. îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea unor anumite funcţii;
h. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

i. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită 

activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară,  ca urmare a sentinţei 

judecătoreşti  definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

3.5. Responsabilul din cadrul Serviciului resurse umane al Camerei, odată cu 
exercitarea funcţiei este obligat:

a. să familiarizeze personalul angajat cu specificul muncii încredinţate;
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b. să informeze asupra condiţiilor de muncă şi remunerare;

c. să explice drepturile şi obligaţiunile de serviciu;
d. să aducă la cunoştinţă prevederile prezentului Regulament;

e. să comunice,  de comun cu responsabilul din cadrul Direcţiei juridice, contra 
semnătură,  despre posibilitatea de a fi supuşi testului de integritate profesională, 
raportat prevederilor art. 7 alin. (2) al Legii nr. 325 din 23.12.2013 privind 
testarea integrităţii profesionale:

f. să instruiască la capitolul protecţia muncii şi a regulilor antiincendiare;

g. să verifice respectarea de către angajaţi a regimului de muncă,  informînd ia 
linele fiecării luni conducerea Camerei despre starea actuală şi despre incălcările 
constatate.

Responsabilul din cadrul Direcţiei Juridice se angajează, în virtutea 

obligaţiilor instituite prin Ordinului Camerei nr. 13g din 04.12.2013 cu privire la 

prevenirea şi combaterea  corupţiei:
a. să implementeze acţiuni de prevenire a corupţiei în procesul de recrutare, 

selectare, angajare şi promovare a personalului în funcţiile publice;
b. să asigure acţiuni de instruire, schimb de informaţii, identificarea cauzelor 

actelor de corupţie şi a riscurilor conexe faptelor de comportament  corupţional şi 
raportarea acestora conducerii Camerei,  sensibilizare asupra respectării Legii 

nr.325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale, în 
cazul personalului angajat.

3.6. Raporturi le de serviciu încetează în următoarele condiţii:

a. în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor;

b. eliberare din funcţie;

c. destituire;
d. demisie.

3.7. încetarea raporturilor de serviciu se perfectează prin ordinul conducerii

Camerei.

3.8. Sistemul informaţional automatizat '‘Registrul funcţiilor publice şi al 
funcţionarilor publici - RFPFP"  din cadrul Camerei de Licenţiere (organizarea şi 
funcţionarea acestuia este reglementat printr-un Regulament aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 106 din I 1.02.2014) este parte componentă  a Resurselor informaţionale 
de stat ale Republicii Moldova, destinat colectării, stocării, actualizării şi analizei 
datelor despre funcţiile publice, posturile şi personalul din Camera,  furnizării 

informaţiei privind structura scriptică a autorităţii publice, funcţiile publice şi posturile



acestora, titularii acestor funcţii şi posturi. Sistemul informaţional este, de asemenea,  

un instrument de asigurare a unui management eficient al personalului şi de prezentare 
a informaţiei organelor abilitate.

3.9. Registrul creează un spaţiu informaţional unitar şi constituie unica sursă 
oficială de informaţii privind funcţiile publice/posturile şi persoanele care le deţin 
pentru participanţii la Registru şi pentru toate sistemele informaţionale ale autorităţilor 
publice care utilizează şi prelucrează astfel de tipuri de date.

3.10. Regulamentul aprobai expus supra, formulează sarcinile de bază ale 
Registrului, stabileşte subiecţii raporturilor juridice în domeniul creării şi funcţionării 
acestuia, drepturile şi obligaţiile posesorului, deţinătorului şi ale participanţilor la 

Registru, obiectele informaţionale şi lista datelor incluse în acesta, procedurile de 
colectare şi gestiune a datelor, interoperabilitatea cu alte registre şi sisteme 
informaţionale, modalitatea de ţinere şi asigurare a funcţionării Registrului, precum şi 

metodele de protecţie a datelor din acesta.

3.11. Sarcinile de bază ale Registrului constau în formarea bazei de date 

(colectarea, introducerea şi stocarea datelor), actualizarea pe parcursul formării 
resursei informaţionale, exploatarea (procesarea,  sistematizarea,  generalizarea, 
furnizarea şi analiza datelor) şi asigurarea creării şi funcţionării bazei de date naţionale 
integrate şi distribuite interdepartamental.

3.12. In scopul prevenirii şi combaterii corupţiei în cadrul Camerei este instituită 

procedura ţinerii evidenţei cazurilor de influenţă necorespunzătoare exercitate asupra 
agenţilor publici din cadrul Camerei în conformitate cu Legea nr.325 din 23 decembrie 
2013 privind testarea integrităţii profesionale şi Hotărîrea Guvernului nr.767 din 
19.09.2014 pentru implementarea Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea 
integrităţii profesionale.

Capitolul IV. 
DREPTURI ŞI OBLIGAŢII  G E N ER A L E  ALE A N G A J A Ţ IL O R

întru eficientizarea funcţionării activităţii instituţionale şi exercitării cu 
profesionalism a atribuţii lor de serviciu, funcţionarii publici şi cei de deservire tehnică 
din cadrul Camerei au următoarele drepturi şi obligaţii:

4.1. Drepturi:
a. să examineze probleme şi să ia decizii în limitele competenţelor atribuite;



să solicite, în limitele competenţei sale, şi să primească informaţia necesară de la

alte autorităţi publice, precum şi de la persoane fizice şi juridice, indiferent de
tipul de proprietate şi forma lor juridică de organizare;
să-şi cunoască drepturile şi atribuţiile stipulate în fişa postului;
să beneficieze de condiţii normale de muncă şi igienă de natură să-i ocrotească
sănătatea şi integritatea fizică şi psihică, precum şi de un salariu corespunzător
complexităţii atribuţii lor funcţiei;
să se adreseze Guvernului asupra cazurilor de încălcare a legislaţiei referitoare la 
funcţia publică şi la statutul funcţionarului public;
să beneficieze de stabilitate în funcţia publică deţinută, precum şi de dreptul de a 
fi promovat într-o funcţie publică superioară;

să exprime opinia oficială a autorităţii publice, în condiţiile în care este abilitat 
în acest sens, conform procedurilor stabilite;
să deţină calitatea de membru al partidelor politice sau organizaţiilor social-
politice legal constituite, cu excepţiile prevăzute de lege;
să întemeieze şi să adere, în mod liber, la organizaţii sindicale;
să se asocieze în organizaţii profesionale sau în alte organizaţii care au drept

scop reprezentarea şi protejarea intereselor profesionale;

să i se ofere acces liber la dosarul său personal, la datele personale incluse în 
registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici şi la deciziile care îl 
vizează în mod direct;
să fie protejat de lege în exerciţiul atribuţiilor funcţionale; 
să participe la grevă în corespundere cu legislaţia.

4.2. Obligaţii:
să respecte Consti tuţia, legislaţia în vigoare, precum şi tratatele internaţionale la 
care Republica Moldova este parte şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor; 
să fie loial autorităţii publice în care activează;
să îndeplinească cu responsabilitate, obiectivitate şi promptitudine, în spirit de 

iniţiativă şi colegialitate toate atribuţiile de serviciu;
să păstreze,  în conformitate cu legea, secretul de stat, precum şi 
confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia 
cunoştinţă în exerciţiul funcţiei publice, cu excepţia informaţiilor considerate de 
interes public;
să respecte normele de conduită profesională prevăzute de lege: 

să respecte Regulamentul de ordine internă;
să respecte strict disciplina muncii, să execute obligaţiile prevăzute de fişa 
postului, precum şi ordinele şi dispoziţiile conducerii Camerei privind 
activitatea de muncă;



h. să respecte modul stabilit de păstrare a valorilor materiale şi documentelor de

serviciu;
i. să aibă o atitudine grijulie şi atentă faţă de bunuri şi tehnică la locurile de 

muncă,  raţional să consume materialele şi serviciile oferite;
j. să ocrotească patrimoniul Camerei;
k. să respecte normele referitor la protecţia muncii,  tehnica securităţii, normele 

sanitare, igiena muncii  şi protecţia individuală;
1. să prezinte, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate; 

m. să respecte întocmai regimul juridic al conOiclului de interese; 

n. să asigure confidenţialitatea datelor, inclusiv celor cu caracter personal, la care 
are acces în virtutea exercitării atribuţiilor de serviciu;

o. să respecte regulile de securitate a sistemelor informaţionale în cadrul Camerei; 
p. să denunţe influenţa necorespunzătoare care s-a exercitat asupra sa şi să solicite 

înregistrarea denunţului în Registrul evidenţei cazurilor de influenţă 

necorespunzătoare exercitate asupra agenţilor publici din cadrul Camerei.

Capitolul V.
FLU X U L SISTEM IC AL A C TE L O R

5.1. Corespondenţa  de intrare/ieşire se înregistrează în SI „Managementul 
docum entelor” (sistem informaţional unic de transmitere, recepţionare, înregistrare, 

prelucrare, evidenţă şi păstrare a documentelor în format digital), cu scanarea 
documentelor, întru asigurarea circuitului operativ şi ellcient al documentelor în cadrul 
Camerei.

5.2. Instituirea sistemului SI „e-Licenţiere” şi extinderea funcţionalităţii 

acestuia, este destinat debirocratizării şi simplificării procedurilor de acordare a 

serviciilor publice pentru mediul de afaceri, prin eliminarea constrângerilor de ordin 
administrativ, prin actualizarea listei licenţelor şi autorizaţiilor existente şi revizuirea 
datelor despre acestea,  prin asigurarea optimă a servicii lor on-line şi continuarea 

promovării principiului „ghişeului unic” , şi nu în ultimă instanţă, implementarea 
principiului existenţei unui organ unic de licenţiere -  Camera de Licenţiere, potrivit 
Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 

2013-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1021 din 16.12.2013.

5.3. Serviciul „e-Licenţiere” (lansat la 06.1 1.2012) este un e-Serviciu destinat 
îmbunătăţirii interacţiunii dintre Guvern şi mediul de afaceri, şi eficientizării lucrului 

Camerei.



5.4. Proiectele actelor administrative ale Camerei în cazul deciziilor privind 

eliberarea, prelungirea,  reperfectarea, eliberarea copiilor şi duplicatelor ale licenţelor 
(inclusiv în situaţia în care se utilizează serviciul „e-l icenţiere”) sunt aprobate sau 
respectiv, semnate de conducerea Camerei, fiind contrasemnate de executorul 
nemijlocit ale acestora şi şeful subdiviziunii sau, în absenţa acestuia,  de adjunctul 
acestuia.

5.5. Proiectele prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile 
de licenţiere, deciziilor privind reluarea valabilităţii licenţelor, suspendarea,  retragerea, 
recunoaşterea nevalabilităţii licenţelor, deciziilor privind respingerea declaraţiei pentru 
eliberarea/prelungirea licenţei şi respingerea cererii de reperfectare a licenţei, precum 
şi deciziilor de anulare a deciziei privind eliberarea/prelungirea sau reperfectarea 

licenţei, sunt semnate de conducerea Camerei, iar suplimentar cerinţelor menţionate 
supra (pct. 5.4. din prezentul Regulament),  sunt contrasemnate obligatoriu de către 
şeful Direcţiei juridice,  sau în absenţa acestuia, de către şeful adjunct, precum şi 

Directorul adjunct al Camerei.

5.6. Răspunsurile la scrisorile (sesizări, interpelări, demersuri, petiţii, 

înştiinţări) examinate  sau iniţiate de funcţionarii instituţiei, sunt semnate de către 
conducerea Camerei, după contrasemnarea acestora de executor şi şeful subdiviziunii 
sau. în absenţa acestuia, de adjunctul acestuia.

5.7. în cazul în care prin repartizarea/rezoluţia conducerii Camerei examinarea 
documentelor este pusă în sarcina mai multor subdiviziuni (şefilor acestora sau 

funcţionarilor expres determinaţi) responsabil pentru îndeplinirea corespunzătoare şi în 
termenul stabilit al actului este persoana care este indicată prima în rezoluţie. Alte 
persoane indicate în repartizarea/rezoluţia conducerii Camerei sunt coexecutorii, 
contrasemnează şi poartă răspundere pentru proiectul actului elaborat.

5.8. Executorul nemijlocit al actului este persoana desemnată expres în 

rezoluţie sau repartizată de către şeful subdiviziunii, cu menţiune succintă a măsurilor 
ce urmează a 11 întreprinse.  Persoana desemnată ca executor primeşte contra semnătură 
documentul şi înscrie concomitent data primirii spre executare.

5.9. Executorul nemijlocit,  prezintă spre coordonare şi contrasemnare şefului 

subdiviziunii proiectul actului semnat şi datat.

5.10. Proiectul semnat şi datat de executor se vizează de către şeful 
subdiviziunii, din care face parte executorul şi de către şefii altor subdiviziuni



desemnaţi în rezoluţia conducerei. Toate proiectele actelor se prezintă spre semnare 

conducerii Camerei de către şeful subdiviziunii desemnat în rezoluţia conducerii ca 

fiind primul responsabil de executare (convocare).

5.11. Toate proiectele actelor se prezintă la semnare, cu cel puţin trei zile 
înainte de expirarea termenului, cu excepţia cazurilor în care prin rezoluţia conducerii 
Camerei s-a dispus un alt termen de examinare.

5.12. Termenul de examinare poate fi extins doar cu acordul conducerii in baza 
unei cereri motivate întocmită de către executorul actului şi semnată de către şeful 

subdiviziunii.

5.13. Neonorarea executării în termen a atribuţiilor funcţionale se sancţionează 
în condiţiile legii.

Capitolul VI.
P R O C E D U R A  PRIV IN D  O BŢINEREA, PR E L U N G IR E A  SAU/ŞI  

R E P E R FE C T A R E A  L IC E NŢEI/AUTO RIZAŢIEI (INCLUSIV PRIN 
IN T  E R M E DIU L E - LIC E N ŢIE R E)

6.1. Informaţia privind actele necesare în vederea obţinerii/prelungirii sau 
reperfectării licenţei, pentru genurile supuse reglementării prin licenţiere de către 

Camera de Licenţiere,  este transparentă şi accesibilă prin internei, la adresa web a 

Camerei (www.licen tiere .gov.md).

6.2. Pentru obţinerea, prelungirea sau reperfeetarea licenţei prin intermediul 
serviciului e-licenţiere, conducătorul întreprinderii sau al organizaţiei,  ori persoana 

împuternicită de acesta sau persoana fizică, în regim on-line, va accesa site-ul: 

wwvv.servici i. go v . md şi w w w .Iicentiere.go v .m d .

6.3. La declaraţia pentru eliberarea licenţei se anexează copia de pe decizia de 
înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei ori de pe buletinul de identitate al 
persoanei fizice şi documentele  suplimentare,  potrivit prevederilor actelor legislative 
ce reglementează activitatea licenţiată pentru care se solicită licenţa. Documentele se 

depun în original (cu excepţia cazului în care se utilizează serviciul e-licenţiere) sau în 

copii, inclusiv pe suport electronic, cu prezentarea originalelor pentru verificare, cu 
excepţia celor stabilite spre verificare prin procedura ghişeului unic. Solicitarea altor 
acte decât cele prevăzute de legea cadru de reglementare prin licenţiere şi actele 

legislative sectoriale se interzice.

http://www.licentiere.gov.md
http://www.Iicentiere.go


6.4. La declaraţia pentru prelungirea licenţei se anexează  numai documentele 
care necesită actualizare sau conţin date diferite de cele prezentate la momentul 

eliberării licenţei, inclusiv şi prin e-iicentiere.

6.5. La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea licenţei, titularul acesteia, în 
termenul prescris de lege, depune la autoritatea de licenţiere, inclusiv prin intermediul 
serviciului e-licenţiere, o cerere de reperfectare a licenţei însoţită de licenţa supusă 

reperfeetării şi documentele  (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea originalelor 

pentru verificare, cu excepţia cazului în care se utilizează serviciul e-licenţiere), ce 
confirmă modificările în cauză.

6.6. în toate cazurile, recepţionarea documentelor pentru 
eliberarea/prelungirea/reperfectarea/ reluarea valabilităţii licenţei, eliberarea 

autorizaţiilor şi alte proceduri administrative conexe reglementări i prin licenţiere, se 

efectuează de către un angajat ai subdiviziunii de profil, cu antrenarea,  după caz, a 
angajatului Direcţiei juridice.

6.7. Angajaţi i Camerei care participă la recepţionarea actelor în cadrul sălii de 
recepţionare a documentelor,  sunt obligaţi să se informeze de la solicitantul de licenţă 

sau din Registrul de licenţiere, cu privire 1a deţinerea unei ante-licenţe pentru genul de 

activitate pe care intenţionează să-l desfăşoare şi să facă înscrierea respectivă pe 
versoul declaraţiei de eliberare a licenţei. în acelaşi context, angajaţii în procesul de 
documentare, sunt obligaţi pe versoul fiecărei copii a documentului original să facă 
menţiunea - „s-ci verificat cu originalul", să aplice semnătura şi să indice data 
recepţionării actului în cauză, iar pe actele verificate prin Ghişeu se va tace menţiunea 

,/verificat prin ghişeu” , cu excepţia cazului în care se utilizează serviciul e-licenţiere.

6.8. în cazul depunerii declaraţiei de eliberare a licenţei de către o entitate 
economică a cărei licenţă a fost retrasă prin Decizia Camerei şi confirmată printr-o 
hotărâre judecătorească  definitivă şi irevocabilă, funcţionarii care participă la 
recepţionare sunt obligaţi să se documenteze apelând la direcţia juridică, asupra lipsei 

impedimentelor legale în acest sens, până la înregistrarea declaraţiei.

6.9. Angajaţii (sau unul dintre ei) care au participat la recepţionarea 
documentelor anexate la declaraţia pentru obţinerea'reperfeciarea/pre 1 ungi rea 
licenţei/autorizaţiei remite actele recepţionate Direcţiei gestionare a informaţiei de 
licenţiere pentru înregistrarea declaraţiei (cererii) de eliberare/ prelungire/reperfectare 

a licenţei/autorizaţiei, formarea dosarului de licenţiere/autorizaţie (după caz), şi



introducerea datelor în Registrul de licenţiere, ţinut separat pentru fiecare gen de 

activitate licenţiat. Toată  informaţia documentară recepţionată prin intermediul 
serviciului e-licenţiere se arhivează pe serverul administrat de către Centrul de 

Telecomunicaţii Speciale,  care asigură securitatea şi securizrea corespunzătoare a 
acestuia.

6.10. Declaraţia pentru eliberarea/prelungirea licenţei, respectiv cererea de 

reperfectare a licenţei deţinute, şi documentele anexate la acestea se înregistrează 
conform borderoului,  a cărui copie se expediază (înmânează) solicitantului/titularului 
de licenţă, cu menţiunea privind data înregistrării declaraţiei sau a cererii, autentificată 
prin semnătura persoanei responsabile a autorităţii de licenţiere, din cadrul Direcţiei 
gestionarea informaţiei de licenţiere.

6.11. Declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei, respectiv cererea de 
reperfectare a licenţei, depusă prin intermediul serviciului e-licenţiere, este confirmată 
de mesaj electronic expediat  pe adresa electronică a solicitantului/titularului de 
licenţă, ce va conţine numărul şi data înregistrării acesteia.

6.12. Ulterior depunerii declaraţiei/cererii, dosarul de licenţiere se repartizează 

subdiviziunii în gestiunea căreia se află genul de activitate solicitat (potrivit art. 8 alin. 
(1) lit. a) al Legii nr. 451/2001). Şeful subdiviziunii,  iar în lipsa acestuia, adjunctul 
acestuia, repartizează dosarele aleatoriu executorilor spre executare. 6.12. în 
exerciţiul funcţiei şi documentare necesară, dosarele de licenţiere/autorizare pot fi 
ridicate de angajaţii subdiviziunii responsabile de genurile respective de activitate, 

precum şi de către angajaţii Direcţiei juridice.

6.13. Divergenţele apărute în legătură cu documentele prezentate pentru 
recepţionare şi modul de perfectare a acestora se coordonează  cu şeful subdiviziunii 
de profil, şeful Direcţiei juridice, şi în mod obligatoriu cu conducerea Camerei.

6.14. Mecanismul  de distribuire a cotelor la importul/exportul produselor 

originare din Republica Moldova  în ţările Uniunii Europene în cazul cărora au fost 
stabilite cote tarifare este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 134 din 10.02.2009 cu 
privire la importul în regim preferenţial al unor tipuri de zahăr, Hotărârea Guvernului 
nr. 955 din 21.08.2007 privind reglementarea importului în Republica Moldova a 
produselor originare din ţări le-membre ale Acordului Central  European de Comerţ 

Liber (CEFTA), precum şi în scopul punerii în aplicare a prevederilor Regulamentului 

Consiliului Uniunii Europene nr. 55/2008 din 21.01.2008 privind introducerea unor



preferinţe comerciale autonome pentru Republica Moldova şi modificării 

Regulamentului CE nr. 980 /2005  şi a Deciziei Comisiei nr. 2005/924/C E .

6.15. Obţinerea cotelor la exportul produselor în regim preferenţial în ţările- 
membre ale Uniunii Europene se va efectua la Camera de Licenţiere cu prezentarea 
documentelor (cerere cu privire la acordarea cotei de export; declaraţia exportatorului; 
copia contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de livrare; copia actului de 
constituire a întreprinderii,  care stipulează câ exportul este una din activităţile 
specifice ale acesteia), în original sau copii, legalizate conform prevederilor legislaţiei 

în vigoare.

6.16. Şefii subdiviziunilor de profil al Camerei,  în comun cu şeful Direcţiei 
juridice, iar în lipsa aceştia -  de către adjunctul acestuia, sunt responsabili de 
monitorizarea constantă a cadrul legal în domeniul licenţierii pentru a asigura 
identificarea promptă a modificărilor şi completări lor operate la condiţiile şi 
procedura de licenţiere a activităţii de antreprenoriat şi adaptarea proceselor 

operaţionale şi decizionale la amendamentele  intrate în vigoare.

Capitolul VII.
SE C U R IT A T E A  S IST E M E L O R  IN F O R M A Ţ IO N A L E  ÎN C ADRUL

CAMEREI

7.1 Protecţia datelor, inclusiv celor din sistemul e-licenţiere sau datelor cu 
caracter personal, în cadrul Camerei este asigurată printr-un complex de măsuri 
tehnice şi organizatorice de preîntîmpinare a prelucrării necorespunzătoare/'ilicite a 
datelor.

Sunt supuse protecţiei prin mijloace/proceduri specifice, toate resursele 
informaţionale ale Camerei gestionate, care conţin date, păstrate pe;
- suporturi magnetice,  optice, laser sau alte suporturi ale informaţiei electronice, 
masive informaţionale şi baze de date;
- sistemele informaţionale,  reţelele, sistemele operaţionale, sistemele de gestionare a 
bazelor de date şi alte aplicaţii, sistemele de telecomunicaţii,  inclusiv mijloacele de 
confecţionare şi multiplicare a documentelor şi alte mijloace tehnice de prelucrare a 
informaţiei;
- ştampilele de strictă evidenţă atrubuite personaler responsabile din cadrul Camerei.

7.2 Măsurile generale de administrare a securităţii informaţionale:
a) în cazul neutilizării temporare a purtătorilor de informaţie pe suport de hîrtie sau 

electronici (digitali) care conţin inclusiv date, inclusiv date cu caracter personal, 
aceştia se păstrează în safetiri sau dulapuri care se încuie.



b) Computerele,  terminalele de acces şi imprimantele sînt deconectate la terminarea 
sesiunilor de lucru.

c) Toţi angajaţii Camerei asigură securitatea punctelor de primire/expediere a 
corespondenţei electronice,  precum şi securitatea contra accesului neautorizat la 
aparatele fax şi de copiere.

d) Serviciul resurse umane (Cancelaria) asigură securitatea punctelor de 
primire/expediere a corespondenţei.

e) Toţi angajaţii Camerei asigură securitatea şi accesul fizic la mijloacele de 
reprezentare a informaţiei care conţin date, inclusiv date cu caracter personal, în 
scopul împiedicării vizualizării acesteia de către persoane neautorizate.

0  Mijloacele de prelucrare a datelor, inclusiv date cu caracter personal, informaţia 
care conţine date cu caracter personal sau soft-urile destinate prelucrării datelor sînt 
scoase din perimetrul  de securitate doar în temeiul unei permisiuni scrise a 
conducerii.

g) Este interzisă instalarea programelor de tip Shareware sau freeware, fară 
administratorul sistemului informatic al Camerei.

W
7.3. Securitatea mediului fizic şi a tehnologiilor informaţionale folosite în 

procesul prelucrării datelor:
a) Accesul în sediile/oficiile/birourile ori spaţiile unde sînt amplasate sistemele 

informaţionale de date, inclusiv sistemul e-licenţiere sau alte sisteme de prelucrare 
a datelor cu securitat personal, este restricţionat, fiind permis doar angajaţilor 
Camerei,  conform listei gestionate de Serviciul resurse umane.

b) Şefii subdiviziunilor asigură monitorizarea accesului fizic în toate punctele de acces 
la sistemele informaţionale de date, inclusiv sistemul e-licenţiere sau alte sisteme 
de prelucrare a datelor cu secret personal, sesizînd imediat  conducerea Camerei 
privind încălcarea regimului de acces.

c) Perimetrul de securitate a Camerei reprezintă perimetru oficiilor în care se 
prelucrează/stochează date, inclusiv sistemul e-licenţiere sau alte sisteme de 
prelucrare a datelor cu secret personal.

d) Perimetrul clădirii sau încăperilor în care sînt amplasate mijloacele de prelucrare a 
datelor, sistemul e-licenţiere sau alte sisteme de prelucrare a datelor cu caracter 
personal, trebuie să fie integru clin punct de vedere fizic, pereţii ai încăperilor 
trebuie să fie rezistenţi, intrările trebuie să fie echipate cu lacăte şi semnalizare.

e) Amplasarea mijloacelor de prelucrare a datelor, sistemul e-licenţiere sau alte 
sisteme de prelucrare a datelor cu character personal, este asigurată de către şefii 
subdiviziunilor astfel îneît să asigure securitatea datelor prelucrate contra accesului 
nesancţionat, furturilor, incendiilor, inundaţiilor şi altor posibile riscuri.

f) Uşile şi ferestrele trebuie să fie încuiate în cazul în care în încăpere lipsesc angajaţii 
Camerei.

g) Accesul în perimetrul de securitate a clădirii Camerei unde se 
prelucrează/stochează date, cu utilaje foto/video neautorizate este interzis, ţinînd 
cont de necesitatea asigurării regimului de confidenţialitate şi securitate a 
prelucrării datelor.



h) Folosirea tehnicii foto, video, audio sau altor mijloace de înregistrare în perimetrul
de securitate este admisă doar în cazul prezenţei unei permisiuni conducerii.

7.4. Identificarea şi autentificarea utilizatorilor:
a) Identificarea şi autentificarea utilizatorilor sistemelor informaţionale de date 

(angajaţii Camerei) ,  inclusiv sistemului e-licenţiere sau altor sisteme de 
prelucrare a datelor cu caracter personal şi a proceselor executate în numele 
acestor utilizatori, este obligatorie.

b) 'foţi utilizatorii (inclusiv personalul care asigură susţinerea tehnică, 
administratorii de reţea, programatorii şi administratorii bazelor de date) au un 
identificator personal (ID-ul utilizatorului), care nu conţine semnalmentele 
nivelului de accesibilitate al utilizatorului.

c) Pentru confirmarea ID-ului utilizatorului sini utilizate parole, mijloace fizice 
speciale de acces cu memorie (token) sau cartel/flash cârduri cu 
microprocesoare.

d) în cazul în care contractul de muncă/raporturi le de serviciu ale utilizatorului au 
fost încetate, suspendate sau modificate şi noile sarcini potrivit fişei postului nu 
necesită accesul la date inclusiv sistemului e-licenţiere sau altor sisteme de 
prelucrare a datelor cu caracter personal ori drepturile de acces ale utilizatorului 
au fost modificate, ori utilizatorul a abuzat de codurile primite în scopul 
comiterii unei fapte prejudiciabile, a absentat o perioadă îndelungată, codurile 
de identificare şi autentificare se revocă sau se suspendă imediat de 
administratorul l.T, despre acest fapt fiind imediat anunţat Serviciul resurse 
umane.

7.5. Utilizarea parolelor în procesul asigurării securităţii informaţionale:

în procesul formării şi folosirii parolelor de acces la calculatoare,  în sistemele de 
gestionare a datelor, inclusiv sistemului e-licenţiere sau altor sisteme de prelucrare a 
datelor cu caracter personal, angajaţii Camerei sînt obligaţi să respecte următoarele 
reguli:

păstrarea confidenţialităţii parolelor,
interzicerea înscrierii parolelor pe suport  de hîrtie, în cazul în care nu se 

asigură securitatea păstrării acestuia,
modificarea parolelor de fiecare dată cînd sînt prezente indiciile 

eventualei compromiter i  a sistemului sau parolei,
alegerea parolelor calitative cu o mărime de min imum 8 simboluri, care 

nu sînt legate de informaţia cu caracter personal a utilizatorului, nu conţin 
simboluri identice consecutive şi nu sînt compuse  integral din grupuri de cifre 
sau litere,

modificarea lunară a parolelor.
dezactivarea procesului automatizat de înregistrare (cu folosirea parolelor 

salvate).



7.6. Accesul de la distanţă
Toate metodele de acces de la distanţă în sistemele de gestionare a datelor, 

inclusiv sistemului e-licenţiere sau altor sisteme de prelucrare a datelor cu caracter 
personal, sunt securizate (utilizîndu-se VPN, criptarea, cifrarea etc.), sînt documentate 
şi supuse monitorizării de către administratorul 1.1'..

Capitolul VIN.  
C O N SU L T A Ţ IIL E  DE SP EC IA LITA TE A F E R E N T E  REGLEM ENTĂRII  

PRIN L IC E N Ţ IE R E /A U T O R IZ A R E  A ACTIVITĂŢII  DE 
ÎNTR EPR IN ZĂ TO R

8.1. Consultaţii le oferite solicitanţilor/titularilor de licenţe/autorizaţii în 
procesul de documentare  sub aspectul reglementării prin licenţiere/autorizare a 
activităţii de întreprinzător, tangent competenţelor instituţionale ale Camerei,  sunt 
organizate în Sala de recepţionare a documentelor.

8.2. Consultaţii le oferite solicitanţilor/titularilor de licenţe/autorizaţii sunt 

asigurate de către un funcţionar din Direcţia de profil şi, după caz, de către funcţionar 
din Direcţia jur idică şi în mod obligatoriu se înregistrează în Registrele de evidenţă a 
consultaţiilor, ţinute de direcţiile de profil şi Direcţia juridică.

In aceeaşi ordine de idei, toate notificările/solicitările funcţionarilor Camerei 
privind examinarea dosarului de licenţiere şi declaraţiilor de eliberare/prelungire a 
licenţei, respectiv cererea de reperfectare a licenţei sunt înregistrate în Registrele de 

evidenţă a consultaţiilor.

8.3. în registrele menţionate la pct. 8.2. se va indica: denumirea şi forma 
organizatorico-juridică a solicitantului persoană juridică sau numele persoanei fizice 
(după caz), reprezentantul  împuternicit cu dreptul de a depune documentele şi datele 

procurii, genul de activitate, data şi ora contactării, obiecţiile referitoare la 

documentele prezentate şi recomandările pentru înlăturarea neajunsurilor,  semnătura 
solicitantului/ titularului sau a reprezentantului legal, numele prenumele şi semnăturile 
angajaţilor ce au oferit consultaţia.

8.4. Interacţiunea cu societatea civilă şi cetăţenii, pe subiecte de interes public 
specifice reglementări i prin licenţiere, este asigurată prin intermediul telefonului 

pentru informaţii, iar în acest sens. este desemnată zilnic de către şetul subdiviziunii 
câte o persoană responsabilă, care va ţine şi evidenţa consultaţii lor oferite pe marginea 
problemelor abordate de către titularii/solicitanţii de licenţe/autorizaţii în Registrele de



evidenţă a consultaţii lor a subdiviziunilor din care face pertsoana responsabilă care a 

oferit consultaţii/soluţii juridice.

Capitolul IX. 
ASPECTE CE ŢIN DE E X AM IN A RE A  D EC L A R A Ţ IE I  (CERERII) DE 

ELI BERAR E/PRELUNGIRE/RE PE R FE C T A R E  A 
LICENŢE I/A UTO RIZ AŢI EI

9.1. Procedura privind  eliberarea/prelungirea licenţei (autorizaţiei)
9.1.1. Autoritatea de licenţiere, în baza declaraţiei pentru eliberarea/prelungirea 

licenţei şi documente lor anexate,  recepţionate în cadrul sălii de recepţionare a Camerei 
şi/ sau prin utilizarea serviciului e-licenţiere, adoptă decizia privind 
eliberarea/prelungirea licenţei sau privind respingerea declaraţiei în cel mult 5 zile 
lucrătoare de la data înregistrării acesteia.

9.1.2. Prin derogare de la alineatul expus supra, în cazurile expres stabilite de 
legile care reglementează activitatea licenţiată respectivă, poate fi stabilit un alt termen 
pentru adoptarea de către autoritatea de licenţiere a deciziei privind 
eliberarea/prelungirea licenţei sau privind respingerea declaraţiei pentru 
eliberarea/prelungirea licenţei.

9.1.3. Declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei şi actele confirmative anexate 
se examinează de către angajatul subdiviziunii din cadrul Camerei,  specialist pe 
domeniul respectiv şi/sau din cadrul subdiviziunii juridice (în continuare -  executor).

în procesul de examinare,  executorul este obligat să verifice:
(i) corespunderea sau necorespunderea declaraţiei cerinţelor stabilite de cadrul 

legal pertinent (dreptul/ împuternicirile persoanei pentru depunerea/semnarea 

declaraţiei; veridicitatea datelor conţinute în declaraţie: denumirea,  forma juridică de 
organizare, sediul, 1DNO al întreprinderii sau ai organizaţiei,  sau numele,  prenumele, 
adresa şi 1DNP al persoanei fizice);

(ii) valabilitatea şi veridicitatea actelor confirmative anexate la declaraţie;
fiii) licenţa/licenţele eliberate anterior solicitantului pentru genul de activitate 

indicat în declaraţie şi statutul acestora (valabile/expirate, retrase/suspendate);
(iv) existenţa acţiunii pe rolul instanţei de judecată privind retragerea/suspendarea 

unei licenţe eliberate anterior solicitantului pentru acelaşi gen de activitate şi etapa 

procesuală a acţiunii;
(v) verificarea interdicţiilor eliberate din partea autorităţilor competente, către 

solicitant privind obţinerea/prelungirea licenţei.



Executorul elaborează şi semnează proiectul deciziei de  eliberare/prelungire (în 

continuare - proiectul deciziei) şi îl prezintă şefului subdiviziunii pentru coordonare şi 
contrasemnare.

Şeful subdiviziunii  este obligat să verifice legalitatea (temeiul legal) proiectului 
deciziei propus şi respectarea de către executor a obligaţiunilor conexe examinării 
declaraţiei de eliberare/prelungire a licenţei şi actelor confirmative anexate.

După verificarea şi constatarea de către şeful subdiviziunii a aspectelor 
menţionate supra, şeful subdiviziunii contrasemnează proiectului deciziei propus şi îl 
transmite directorului Camerei pentru semnare.

în lipsa şefului subdiviziunii,  atribuţiile date sunt exercitate de către adjunctul 
acestuia, iar în lipsa adjunctului -  de către funcţionarul cu cea mai înaltă funcţie din 

cadrul subdiviziunii.
Executorul şi şeful subdiviziunii sunt responsabili şi poartă răspundere solidară 

conform legii (disciplinară, civilă, contravenţională, penală) pentru 
w  neexecutarea/executarea neconformă a obligaţiilor stabilite de prevederile prezentului 

Regulament.

9.1.4. Informaţia despre adoptarea deciziei privind eliberarea/prelungirea 

licenţei se comunică solicitantului/titularului cel târziu în ziua lucrătoare imediat 
următoare adoptării deciziei.

9.1.5. Temei pentru respingerea declaraţiei pentru eliberarea/prelungirea licenţei 
constituie depistarea de către autoritatea de licenţiere a datelor neveridice în 
documentele prezentate de către solicitantul de licenţă.

9.1.6. în caz de respingere a declaraţiei pentru eliberarea/prelungirea licenţei, 
solicitantul poale depune o nouă declaraţie după înlăturarea cauzelor care au servit 
drept temei pentru respingerea declaraţiei precedente.

9.1.7. Licenţa se consideră eliberată/prelungită dacă autoritatea de licenţiere nu 

răspunde solicitantului de licenţă în termenele prevăzute de lege. După expirarea 
termenului cumulativ stabilit pentru înştiinţarea despre refuzul înregistrării declaraţiei 
pentru eliberarea/prelungirea licenţei, despre respingerea acesteia sau despre adoptarea 
deciziei privind eliberarea/prelungirea licenţei, cu condiţia lipsei unei comunicări 
scrise despre temeiurile refuzului înregistrării şi/sau respingerii declaraţiei pentru 
eliberarea/prelungirea licenţei, solicitantul de licenţa poate desfăşură activitatea pentiu 

care a solicitat licenţa. în cazul în care se atestă situaţia expusă,  autoritatea de 

licenţiere va perfecta licenţa.



9.1.8. Procedura aprobării tacite, se plică tuturor licenţelor, cu excepţia celor 

emise de autoritatea de reglementare în domeniul activităţilor care vizează regimul 
armelor de foc, muniţii lor şi explozibililor. Răspunsul negativ al autorităţii, comunicat  

în termenele prevăzute de lege. nu echivalează eu aprobarea tacită.

9.1.9. Dacă solicitantul, în termen de 30 de zile de la data la care i s-a expediat 
(înmânat) înştiinţarea despre adoptarea deciziei privind eliberarea/prelungirea licenţei, 
nu a prezentat nemotivat  documentul ce confirmă achitarea taxei pentru 
eliberarea/prelungirea licenţei, sau nu s-a prezentat pentru a i se elibera/prelungi 
licenţa perfectată, autoritatea este în drept să anuleze decizia privind 
eliberarea/prelungirea licenţei sau să adopte decizia privind recunoaşterea licenţei ca 
fiind nevalabilă.

9.1.10. în cazul în care titularul de licenţă intenţionează să desfăşoare genul de 
activitate indicat în licenţă după expirarea termenului ei de valabilitate, el este în drept 
să solicite, inclusiv prin intermediul serviciului e-Iicenţiere, prelungirea termenului de 

valabilitate a licenţei pe termenele prevăzute de lege. cu achitarea taxei pentru licenţă 
stabilită, cu cel mult 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a 
licenţei, dar nu mai târziu de ultima zi de expirare a termenului de valabilitate, cu 
indicarea termenului nou. Menţiunea privind prelungirea termenului de valabilitate 
poate li aplicată pe acelaşi formular al licenţei sau, după caz, pe un formular nou. până 
la expirarea termenului anterior de valabilitate a licenţei. în cazul dat, termenul nou de 

valabilitate a licenţei va curge din ultima zi calendaristică în care a expirat termenul 

anterior de valabilitate a acesteia. Menţiunea privind prelungirea valabilităţii licenţei se 
autentifică cu ştampila autorităţii de licenţiere şi cu semnătura conducătorului .

9.1.1 I. Pentru fiecare filială sau altă subdiviziune separată a titularului de licenţă 

la care va fi efectuată activitatea pe baza licenţei obţinute, titularului de licenţă i se 

eliberează copii autorizate de pe acesta. Copiile confirmă dreptul filialei sau al altei 
subdiviziuni separate a titularului de licenţă de a deslăşura activităţi pe baza licenţei 

obţinute.

9.2. Procedura privind reperfectarea licenţei
9.2.1. Regulile reflectat la pct .9.1.3. al prezentului Regulament sînt obligatorii şi 

valabile pentru procedura de reperfectare a licenţei.

9.2.2. La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea licenţei (schimbarea denumirii 
titularului de licenţă, modificarea altor date ce se conţin în licenţă), titularul acesteia, 
în termenul prescris de lege, depune ia autoritatea de licenţiere, inclusiv prin



intermediul serviciului e-licenţiere, o cerere de reperfectare a licenţei însoţită de 

licenţa supusă reperfectării şi documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea 
originalelor pentru verificare), ce confirmă modificările în cauză.

9.2.3. Autoritatea de licenţiere, în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
depunerii, inclusiv prin intermediul serviciului e-licenţiere, a cererii de reperiectare a 
licenţei şi a documente lor anexate la ea, adoptă decizia privind reperfectarea licenţei şi
o comunică solicitantului. Licenţa reperfectată se eliberează pe acelaşi formular sau, 

după caz, pe un formular nou, ţinându-se cont de modificările indicate în cerere; 

totodată se eliberează copiile necesare de pe această licenţă.

9.2.4. Licenţa se consideră reperfectată dacă autoritatea de licenţiere nu-i 
comunică solicitantului de licenţă decizia în termen de 10 zile. După expirarea 
termenului de adoptare a deciziei privind reperfectarea licenţei şi în lipsa unei 

comunicări în scris privind respingerea cererii de reperfectare a licenţei, se consideră 

că licenţa a fost reperfectată.

9.2.5. în cazul în care titularul de licenţă creează o nouă filială sau o altă 
subdiviziune separată,  el este obligat să depună la autoritatea de licenţiere o cerere, 
inclusiv prin intermediul serviciului e-licenţiere, de reperfectare a licenţei în vederea 

includerii în anexa la licenţă a unei noi adrese de desfăşurare a activităţii, cu solicitarea 

copiei (copiilor) autorizate de pe licenţă, precum şi documentele  suplimentare 
prevăzute de legile sectoriale. în caz de lichidare a filialei sau a altei subdiviziuni 
separate a titularului de licenţă care a desfăşurat activităţi conform licenţei obţinute, 
acesta depune la autoritatea de licenţiere a cerere, inclusiv prin intermediul serviciului 
e-licenţiere, de reperfectare a licenţei, în vederea excluderii adresei respective din 

anexa la licenţă. Modificări le respective se includ în registrul licenţelor nu mai târziu 

de ziua imediat următoare zilei în care a fost adoptată decizia privind reperfectarea 
licenţei.

9.2.6. Reperfectarea licenţei pentru genul transport rutier contra cost, precum şi 
eliberarea copiilor conforme ale licenţelor de transport rutier se efectuează în termen 
de 3 zile lucrătoare în corespundere cu prevederile ari. 18 alin. (6) ale Legii nr. 451 din 
30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător; an. art. 
24, 28 alin. (3), 153 alin. (1) lit. d) şi anexa nr. I ale Legii nr. 150 din 14.07.2014 cu 
modificările şi completări le ulterioare.

Pentru operatorii de transport rutier care desfăşoară activităţi de transport în trafic 
internaţional, la prezentarea copiilor certificatelor de înmatriculare, pentru fiecare



vehicul rutier pentru care este confirmată capacitatea financiară se eliberează cîte o 

copie conformă a licenţei de transport rutier.

Pentru operatorii de  transport rutier care desfăşoară activităţi de transport rutier în 

trafic naţional, copia conformă a licenţei de transport rutier se eliberează pentru fiecare 
vehicul rutier, cu indicarea expresă a numărului de înmatriculare a vehiculului.

Eliberarea copiei conforme a licenţei de transport rutier pentru remorci şi 

semiremorci se efectuează fără necesitatea îndeplinirii pentru acestea a condiţiei 
privind capacitatea financiară.

Pentru reperfectarea licenţei în legătură cu includerea şi/sau excluderea unităţilor 
de transport în/din anexa la licenţă şi eliberarea copiei de pe aceasta nu se percep taxe.

9.2.7. Termenul de valabilitate a licenţei reperfectate nu poate depăşi termenul 

de valabilitate indicat în licenţa precedentă.

9.2.8. La reperfectarea licenţei, în cazul în care licenţa reperfectată se eliberează 
pe un formular nou, autoritatea de licenţiere adoptă decizia despre recunoaşterea 
nevalabilităţii licenţei precedente, introducând modificările respective în registrul de 
licenţiere, nu mai târziu de ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei.

9.2.9. în perioada examinării cererii privind reperfectarea licenţei, titularul 
acesteia îşi poate continua activitatea în baza unui certificat eliberat de autoritatea de 
licenţiere.

9.2.10. Licenţa care nu a fost reperfectată în termenul stabilit se recunoaşte 

ca fiind nevalabilă.

9.2.11. Temei pentru respingerea cererii privind reperfectarea licenţei este 
depistarea de către autoritatea de licenţiere a datelor neveridice în documentele 
prezentate de către titularul de licenţă.

9.2.12. Prelucrarea ulterioară a datelor conţinute în declaraţia privind 
eliberarea/reperfectarea/prelungirea licenţei precum şi a actelor ataşate la aceasta se 
efectuează numai conform prevederilor prezentului Regulament şi în condiţiile 
prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter 

personal.

Capitolul X.
C O N T R O L U L  ÎN D OM ENIUL LICENŢIERII



10.1. Camera de Licenţiere organizează controlul respectării condiţiilor de 

licenţiere de către titularii de licenţă pe genurile de activitate supuse reglementării 
prin licenţiere, potrivit art. 8 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 

privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.

10.2. întru organizarea controlului asupra respectării de către titularii de licenţă 
a condiţiilor de licenţiere, Camera se cadrează juridic şi instituţional în domeniul 
efectuării controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător, Legii nr. 131 din 
08.06.2012, Legii nr. 451/2001, Regulamentului  privind Registrul de stat al 
controalelor şi privind registrele controalelor ţinute de organele de control, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 147 din 25.02.2013, şi altor legi sectoriale definitorii 
competenţei atribuite, efectuând în acest sens: controale inopinate (care nu sunt 
planificate din timp şi care se efectuează,  în baza evaluării riscurilor, în scopul 
constatării efective a proceselor activităţii persoanei supuse controlului, pentru 
neadmiterea încălcării legislaţiei), planificate (efectuate conform datelor Registrului de 
stat al controalelor, şi despre care persoana supusă controlului este notificată cu cel 

puţin 5 zile lucrătoare până la data desfăşurării lui) şi comune (control la care participă 
simultan controlori din partea a două sau mai multe organe de control).

10.3. Camera de Licenţiere (instituţia cu funcţii de reglementare şi control) 
întocmeşte trimestrial (până la data de 10 a ultimei luni din trimestrul de gestiune) 
graficul controalelor planificate pentru trimestrul următor, şi-l remite în vederea 

aprobării, Cancelariei de Stat (autoritatea de monitorizare a controalelor) şi 
introducerii datelor respective în registrul de stat al controalelor. Ulterior aprobării. 
Camera,  va publica respectivul grafic pe pagina sa electronică, fiindu-i interzisă 
modificarea graficului controalelor planificate şi/sau efectuarea de controale 
planificate ne induse  în grafic. Informaţia relevantă controlului. în modul stabilit de 

lege, va 11 inserată obligatoriu într-un Registru al controalelor.

10.4. Procedura  de control întruneşte următoarele elemente:
a. decizia de control - act administrativ emis de un organ de control, în limitele 

competenţelor,  prin care se desemnează persoana care va fi supusă controlului 
şi prin care se emite delegaţia de control;

b. delegaţia de control - act emis în temeiul deciziei de control prin care se 
certifică dreptul controlorului de a exercita un control asupra unei persoane 

supuse controlului;
c. mandatul de control -  act administrativ emis de organul de control şi eliberat 

unei autorităţi cu funcţii de supraveghere pentru efectuarea controlului asupra 
corespunderii activităţii persoanei supuse controlului anumitor condiţii;



d. actul de control - act administrativ întocmit în formă scrisă de către controlor 

după încheierea procedurii de control:
c. prescripţia privind lichidarea încălcărilor condiţiilor de licenţiere; 
f. alte sancţiuni (decizie de suspendare, retragere, recunoaştere a nevalabilităţii 

licenţelor) aplicate în temeiul actului de control.

10.5. Desemnarea funcţionarilor pentru efectuarea controlului se face de şeful 
subdiviziunii al domeniului  supus controlului, de regulă cu participarea a unui 

funcţionar din cadrul Direcţiei juridice,  şi în coordonare prealabilă cu conducerea 
Camerei. După caz, în efectuarea controlului pot fi atraşi specialişti din cadrul altor 
autorităţi.

10.6. Controlul  asupra respectării condiţiilor de licenţiere se efectuează numai 
în zilele lucrătoare, între orele 8iM) - 17°°.

10.7. Procedura de control se încheie prin întocmirea de către controlori a unui 
act de control: în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data încheierii controlului
-  în cazul controalelor planificate, şi de cel mult  3 zile lucrătoare de la data încheierii 
controlului -  în cazul controalelor inopinate.

10.8. Actul de control va conţine, în mod obligatoriu:
a. denumirea completă a organului de control, numele complet  şi funcţia persoanelor 
care au efectuat controlul;
b. copia deciziei, a delegaţiei şi a mandatului de control;
c. denumirea completă (numele) a persoanei supuse controlului;

d. tipul controlului;

e. obiectul şi temeiul efectuării controlului;
f. date privind toate aspectele,  documentele,  bunurile, încăperile, produsele,  utilajele şi 
obiectele de altă natură care au fost supuse controlului, relevante scopului controlului;
g. constatările şi rezultatele controlului;
h. referinţa expresă la prevederile actelor legislative şi normative pe care Ic-a încălcat 

persoana supusă controlului;
i. copiile documentelor examinate care confirmă încălcarea legii; 

j. date privind durata controlului;
k. explicaţiile în scris ale persoanei supuse controlului şi/sau ale angajaţilor acesteia.

10.9. Actul de control se întocmeşte în două exemplare,  se numerotează şi se 
semnează pe fiecare pagină de toţi controlorii care au efectuat controlul şi de persoana 

supusă controlului. Un exemplar al actului de control se înmânează,  contra unei



continuări  scrise pe actul de control, persoanei supuse controlului.  în cazul în care 

persoana supusă controlului refuză să semneze şi să primească actul de control, sub 
semnătura controlorului se face menţiunea: "A refuzat să semneze şi să primească 
actul de control .” , iar persoanei în cauză actul i se expediază prin scrisoare 
recomandată în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data încheierii controlului. 
Al doilea exemplar  al actului de control se prezintă conducătorului  organului de 
control spre examinare  şi adoptarea deciziei.

10.10. Persoana supusă controlului are dreptul, în termen de 10 zile lucrătoare 
de la semnarea actului de control, să prezinte dezacordul cu actul de control, aducând 
probe suplimentare ce confirmă poziţia sa. Controlorii examinează  materialele 
prezentate şi, după caz, întocmeşte un act de control adiţional, Iară a opera rectificări 
în actul de bază. în actul de control adiţional se indică actul de control de bază, iar în 

partea constatatoare se reflectă poziţiile modificate, cu respectarea procedurii de 
întocmire a actului de control,  inclusiv a celei de anexare a documentelor.

10.1 1. Actul de control intră în vigoare la expirarea a 30 de zile lucrătoare 
de la data comunicării lui persoanei vizate în act dacă nu a fost contestat în ordine de 
contencios administrativ. Ulterior, în termen maxim de 15 zile lucrătoare, autoritatea 

de licenţiere va emite sancţiunea aplicabilă raportat încălcărilor de legislaţie, constatate 
prin actul de control efectuat. Rezultatele controlului se consideră nule şi nu pot servi 
drept temei pentru executarea prescripţiei privind lichidarea încălcări lor condiţiilor de 
licenţiere şi/sau pentru aplicarea altor sancţiuni de rigoare (decizie de suspendare, 
retragere, recunoaştere a nevalabilităţii licenţelor), în cazul în care organul de control a 
aplicat actele administrative menţionate,  cu încălcarea termenilor de emitere a acestora 

şi a altor prevederi legale.

10.12. în cazul în care, în cadrul controlului efectuat, se constată încălcări ale 
legislaţiei, Camera va emite în adresa persoanei supuse controlului (titular de licenţă) o 
prescripţie privind lichidarea încălcărilor condiţiilor de licenţiere sau actul prevăzut de 

lege conex situaţiei.

10.13. Monitorizarea şi verificarea executării prescripţiei se efectuează de către 
şeful subdiviziunii de profil, din care face parte controlorul care a întocmit şi a semnai 
anterior actul de control,  şi doar în privinţa aspectelor menţionate în prescripţie. 
Monitorizare se efectuiază constant, potrivit sistemului de management a) 

subdiviziunii, în coordonare cu Direcţia gestionarea intormaţiei de licenţieic.



10.14. Prescripţia privind lichidarea încălcărilor condiţiilor de licenţiere va

stabili:
a. expres şi clar, încălcările comise de persoana supusă controlului cu referinţe directe 
la prevederile legale încălcate;
b. recomandări (indicaţii) privind înlăturarea încălcărilor şi natura recomandărilor;
c. prevederile normative în al căror temei au fost emise recomandările;
d. termenul în care urmează a fi înlăturate încălcările.

10.15. Prescripţia se înmânează  contra semnătură persoanei supuse controlului 
ori se expediază prin scrisoare recomandată. Persoana supusă controlului este obligată 
să înlăture încălcările indicate în prescripţie în termen de cel mult o lună de la data 
înmânării acesteia contra semnătură sau de la data expedierii ei prin scrisoare 

recomandată ori în alt termen, mai mic şi/sau mai mare, stabilit expres în prescripţie. 
La expirarea termenului stabilit, persoana supusă controlului va prezenta organului 
care a emis prescripţia confirmările de rigoare privind înlăturarea încălcărilor 
legislaţiei.

10.16. In cazul în care persoana supusă controlului nu înlătură încălcările 

legislaţiei în termenul prescris, organul de control este obligat să emită repetat 
prescripţia, cu stabilirea unui nou termen de până la o lună sau alt termen, de la 
expirarea termenului fixat în prima prescripţie.

10.17. In cazul în care persoana supusă controlului nu înlătură încălcările 
legislaţiei în termenul stabilit după emiterea repetată a prescripţiei, Camera aplică 

sancţiunile prevăzute de legislaţie.

10.18. în cazul în care se constată înlăturarea încălcărilor respective, persoana 
supusă controlului esie liberată, total sau parţial, de sancţiunea de care era pasibilă 

conform legii.

10.19. Prin derogare,  în cazul existenţei unui pericol pentru viaţa şi sănătatea 
oamenilor sau pentru ordinea publică ori în cazul în care a fost depistai un prejudiciu 
evident cauzat persoanelor terţe în urma încălcărilor, Camera  poate aplica sancţiunea 

susceptibilă, imediat după emiterea actului de control.

10.20. Se interzice organului de control să facă publice constatările 

cuprinse în actul de control până la intrarea în vigoare a acestuia.



10.21. Este inadmisibilă efectuarea controalelor neincluse în Registrul de stat al 

controalelor (https://controale.qov.md). Astfel, rezultatele controalelor neincluse în 
Registru se consideră nule şi nu pot servi drept temei pentru executarea prescripţiei 
privind înlăturarea încălcări lor şi/sau pentru aplicarea sancţiunilor respective, iar 
declararea nulităţii rezultatelor controlului are ca efect nulitatea prescripţiilor emise şi 
sancţiunilor aplicate în temeiul rezultatelor controlului şi iminenţa survenirii 
răspunderii personale,  conform legislaţiei în vigoare, pentru consecinţele cauzate de 
controale declarate nule.

IU.22. Unul şi acelaşi organ nu este în drept să exercite controlul asupra uneia şi 
aceleiaşi persoane, mai mult  decât o dată într-un an calendaristic, cu excepţia 

controalelor inopinate şi/sau repetate.

Capitolul XI. 
B O R D E R O U L  INFO R M AŢIILO R  PUBLICE

11.1. Adresă poştală: mun. Chişinău, bd. Ştefan ce! Mare, 124 (MD: 2001).

II .2. Adresă email: 1 i c e n t i e re @ 1 i c e n t i e re . a o v . m d .

11.3. în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 689 din 13.11.2009 „cu 
privire la organizarea audienţei cetăţenilor", primirea cetăţenilor în audienţă de către 

conducerea Camerei,  este stabilită după cum urmează:

Director -  prima şi a trei-a zi de luni a lunii curente,  orele I4U"-1700. cu 

înscrierea preventivă la nr. de telefon: 820 755;
Director adjunct - prima şi a doua zi de luni a lunii curente, orele 14iN!-17l<\  cu 

înscrierea preventivă la nr. de telefon: 820 755.

11.4. Acordarea consultaţiilor şi depunerea actelor aferente licenţei se 

efectuează prin intermediu! Sălii de recepţionare a documentelor,  în zilele lucrătoare 

de la orele: 083° -  15°°.

1 1.5. Eliberarea formularelor de licenţă: 08°° - 15°".

i i / n j 00 ţ ou11.6, Pauza de prânz: 12 -  1j> .

1 1.7. Telefoane de contact:
Anticamera: 820 755;
Fax: 277 276;

https://controale.qov.md


Tel. Informaţii: 820 750;

Tel. Linia fierbinte/anticorupţie: 820 767; 
Tel. Anticorupţie: 820 777.

Capitolul XII.
DISPOZIŢII FINALE

12.1. Oricare alte situaţii neprevăzute de prezentul Regulament se soluţionează 
în coordonare cu conducerea Camerei şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.

12.2. încălcarea prevederilor prezentului Regulament atrage după sine aplicarea 
măsurilor corespunzătoare de sancţionare (disciplinară/civilă/contravenţională/penală).

12.3. Controlul respectării prezentului Regulament se pune în sarcina şefului 

Serviciului resurse umane.

12.4. Prezentul Regulament va fi adus la cunoştinţa personalului angajat al 
Camerei, sub semnătură,  conform anexei.
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