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Nr.______ din _________ 2014 

La nr. ______ din _______2014 

  

 

 
                                                        Ministerul Economiei al Republicii Moldova 

 

În contextul scrisorii nr. 11-3816 din 30.06.2014, Camera de Licenţiere – organul public de 

specialitate în subordinea Ministerului Economiei, informează asupra măsurilor derulate de către 

Cameră pentru semestrul I al anului 2014, inserate în Planul de acţiuni pentru anii 2014-2015 

privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015, aprobat prin 

Hotărârea Parlamentului nr. 76 din 16.05.2014 şi desemnate în responsabilitatea Ministerului 

Economiei (pct. pct. 18, 41, 44, 53, 55, 61, 63, 90, 91), după cum urmează: 

 

Componenta de cercetare (întocmirea şi publicarea rapoartelor organelor de drept, ale 

procuraturii şi ale justiţiei despre contracararea corupţiei, precum şi a rapoartelor autorităţilor 

publice privind implementarea măsurilor anticorupţie prevăzute de documentele de politici): 

 

 3.18. – elaborarea şi publicarea rapoartelor de monitorizare a realizării Hotărârii 

Guvernului nr. 778 din 04.10.2013 cu privire la unele măsuri de implementare a ghişeului unic 

în desfăşurarea activităţii de întreprinzător. 

Camera de Licenţiere, pe segmentul de competenţă instituţională, a implementat cele mai 

bune practici asociindu-se la mecanismele necesare: 

- pentru aplicarea principiului aprobării tacite pentru iniţierea şi/sau desfăşurarea activităţii de 

întreprinzător, prevăzut la art.11 al Legii nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la 

principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător şi la art.23, 24 ale Legii 

nr.161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de 

întreprinzător; 

- pentru implementarea principiului liberei declarări, prevăzut în capitolul III al Legii nr.161 

din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de 

întreprinzător, prin excluderea, suplimentar informaţiei declarate, a solicitării actelor 

permisive, precum şi altor acte oficiale care pot fi calificate drept acte confirmative în baza 
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Legii nr.161 din 22 iulie 2011, informaţia declarată fiind verificată de către emitent direct de 

la autoritatea publică care deţine informaţia în cauză, fără implicarea solicitantului de act 

permisiv; 

- informarea solicitantului, la recepţionarea informaţiei declarate, despre responsabilitatea pe 

care o poartă şi despre sancţiunea care se aplică în cazul declarării unei informaţii intenţionat 

false, făcute cu bună-ştiinţă, care ar produce consecinţe juridice pentru sine sau pentru terţi; 

- integrarea în portalul guvernamental unic al serviciilor publice electronice, aferent 

procesului de e-Transformare a Guvernării. 

Astfel, din lista a 27 documente pasibile anexării la declaraţia/cererea pentru eliberarea, 

prelungirea sau reperfectarea licenţei, 52% se verifică prin intermediul Ghişeului unic de 

licenţiere (7 – se verifică online, 6 - în baza informaţiei plasate pe paginile web oficiale ale 

autorităţilor publice, 1 - se verifică şi se confirmă prin poşta electronică de e-mail), 13 acte 

permisive (sau 48%) se verifică de către solicitanţii de licenţă în varianta scriptică. 

 Pliabile Planului Guvernului pentru anii 2013-2016 şi Programului de Dezvoltare Strategică 

a Camerei de Licenţiere pentru anii 2013-2015, acţiunile întreprinse au vizat extinderea 

posibilităţilor de verificare a veridicităţii actelor permisive anexate la declaraţia/cererea pentru 

eliberarea/prelungirea sau reperfectarea licenţei, prin mecanismul Ghişeului unic de licenţiere. 

 În adresa unor autorităţi publice (Ministerul Sănătăţii/Centrul Naţional de Sănătate Publică, 

Ministerul Mediului/Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă a Ministerului Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul 

Finanţelor, Ministerul Afacerilor Interne) au fost adresate demersuri cu solicitarea de a se oferi 

accesul Camerei la bazele de date în vederea verificării veridicităţii informaţiei prezentate de 

solicitanţii/titularii de licenţe a 12 acte permisive/confirmative (autorizaţia sanitară de 

funcţionare, avizul sanitar la producerea în serie pentru producătorii autohtoni privind 

corespunderea calităţii apei cerinţelor igienice, certificatul de atribuire a perimetrului minier, 

autorizaţia pentru folosinţa specială a apei, avizul expertizei ecologice de stat, confirmarea 

privind respectarea cerinţelor de protecţie a mediului pentru activitatea cu metale preţioase şi 

pietre preţioase, notificarea despre deţinerea capacităţilor minime de producţie, avizul privind 

importul alcoolului etilic, certificatul de atestare (pentru medici şi veterinari), confirmarea 

aprobării contractelor de colaborare cu partenerii străini a agenţiilor private de plasare în câmpul 

muncii peste hotare, regulile de desfăşurare a jocurilor de noroc, cazierul judiciar eliberat 

persoanelor fizice sau juridice pentru practicarea activităţii de antreprenoriat).  

 Prin Legea nr. 26 din 13.03.2014 a fost modificată şi completată Legea nr. 451-XV din 

30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Conform Legii 

menţionate toate procedurile de licenţiere au fost ajustate la serviciul „e-Licentiere” – serviciu 
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electronic/sistem digitizat de licenţiere ce oferă posibilitatea pentru solicitanţii sau titularii de 

licenţă, prin intermediul unei interfeţe web, să expedieze on-line declaraţii/cereri de eliberare, 

prelungire, sau de reperfectare a licenţelor, şi să recepţioneze electronic confirmarea privind 

aprobarea sau respingerea solicitării, procedură cu valoare juridică echivalentă celor prevăzute de 

prezenta lege. 

 Conform Legii modificate, declararea de către solicitantul de licenţă a răspunderii sale 

pentru autenticitatea documentelor prezentate autorităţii de licenţiere constituie unul din 

principiile de bază ale licenţierii. Pentru obţinerea, prelungirea sau reperfectarea licenţei prin 

intermediul serviciului e-Licentiere, conducătorul întreprinderii sau organizaţiei, ori persoana 

împuternicită de aceasta sau persoana fizică, în regim non-stop, poate accesa portalul 

guvernamental - www.servicii.gov.md sau site-ul instituţiei de licenţiere - licentiere.gov.md, 

procedură cu valoare juridică echivalentă celor prevăzute de prezenta lege. Declaraţia de 

eliberare/prelungire a licenţei depusă prin intermediul Serviciului „e-Licentiere”, este confirmată 

de borderoul ce va conţine numărul şi data înregistrării. 

 În continuare, rămâne prioritar pentru Camera de Licenţiere, debirocratizarea procedurilor 

de acordare a serviciilor publice pentru mediul de afaceri prin eliminarea constrângerilor de 

ordin administrativ, actualizarea listei licenţelor şi autorizaţiilor existente, revizuirea acestora şi 

eliminarea dublărilor în vederea asigurării respectării principiilor de bună reglementare, 

asigurarea serviciilor on-line (sistemul „e-Licentiere”) şi continuarea promovării principiului 

„ghişeului unic”, 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. 

 

 Componenta instituţională (prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul autorităţilor, 

instituţiilor şi organizaţiilor): 

 

 7.41. – implementarea planurilor de integritate instituţională, elaborate în conformitate cu 

Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie în instituţiile publice, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 906 din 28.07.2008. 

 Prin Ordinul nr. 145 din 20.09.2012 a fost aprobat Planul de integritate al Ministerului 

Economiei, în scopul realizării Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de 

evaluare a riscurilor de corupţie în instituţiile publice. Planul de integritate menţionat supra 

îmbină cu succes acţiunile din procesul de evaluare a riscurilor de corupţie, controlul financiar 

public intern şi programul de dezvoltare strategică a Ministerului Economiei pentru anii 2012-

2014. 

 În corespundere cu Planul de integritate al Ministerul Economiei, Camera de Licenţiere a 

stabilit riscurile, deficienţele şi vulnerabilităţile legate de activităţile interne şi externe ale 
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instituţiei, pentru perioada de referinţă. Totodată, pentru eliminarea sau diminuarea acestora au 

fost planificate măsuri eficiente cu termeni de executare şi indicatori de performanţă. 

 Planul de integritate al Camerei de Licenţiere pentru anii 2012-2014, include măsuri 

planificate de întreprins pe parcursul anilor 2012-2014 pentru eliminarea/diminuare a 12 

vulnerabilităţi/deficienţe constatate. 

I. Posibilităţi de efectuare de către managerii de nivel mediu (managerii operaţionali) a unor  

acţiuni arbitrare (din incompetenţă sau  interese personale), fără de control din partea superiorilor 

(managerii top), cu 3 acţiuni planificate: 

- Implementarea sistemului de management financiar şi control; 

- Modificarea sistemului de repartizare a sarcinilor în cadrul subdiviziunilor Camerei 

(Regulamentul Camerei de Licenţiere şi a Direcţiilor de profil din cadrul instituţiei); 

- Transparenţa procesului decizional. 

II. Control formal şi insuficient, din partea managerilor de nivel mediu (managerilor 

operaţionali), al activităţii şi rezultatelor subalternilor (imitarea activităţii, posibilităţi de abuz în 

cazul acţiunilor vulnerabile), cu perfecţionarea procesului de conlucrare a conducătorilor de 

subdiviziuni cu subalternii, precum şi de monitorizare şi raportare în cadrul Camerei. 

III. Informarea insuficientă a funcţionarilor despre consecinţe şi despre combaterea cazurilor de 

încălcare a  integrităţii, despre măsurile de abordare, corectare a acţiunilor care afectează 

integritatea în instituţie, cu acţiunile planificate: 

- Familiarizarea angajaţilor autorităţii cu subiectele tratării conflictelor de interese şi 

conduitei etice în serviciul public; 

- Comunicarea angajaţilor instituţiei cazurile de încălcare a  integrităţii, măsurile de 

abordare, corectare a acţiunilor care afectează integritatea în instituţie. 

IV. Superficialitatea funcţionarilor la îndeplinirea atribuţiilor sale (îndeplinirea sarcinilor fără 

studierea legislaţiei şi riscurilor potenţiale), în tendinţa de a avea rezultat, eficienţă şi a-şi atinge 

scopul, cu obiectivul de asigurare a instituţiei cu personal profesionist, capabil să realizeze 

obiectivele strategice stabilite (recrutare, dezvoltare profesională continuă, evaluare, motivare, 

promovare, etc.);  

V. Cazuri când indicaţiile sau poziţia conducerii nu sânt înţelese şi conştientizate de colaboratori, 

cu preconizarea perfecţionării procesului de conlucrare a conducătorilor de subdiviziuni cu 

subalternii. 

VI. Contacte cu terţii, care include 3 puncte: 

- Familiarizarea angajaţilor Camerei cu subiectele tratării conflictelor de interese şi 

conduitei etice în serviciul public; 

- Instituirea mecanismului privind acceptarea şi transmiterea în gestiunea instituţiei a 

cadourilor şi  privind acţiunile protocolare necesare de efectuat; 
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- Evidenţa cadourilor şi acţiunilor protocolare. 

VII. Existenţa zonelor cenuşii,  fişe de post neadecvate, reflectarea insuficientă a sarcinilor şi 

atribuţiilor de serviciu, cu următoarele măsuri de redresare: 

- Respectarea prevederilor regulamentului de activitate a Camerei, respectiv şi ale fişelor 

de post referitor la modalităţile de conlucrare internă şi cu alte subdiviziuni, cât şi 

modului de raportare în cadrul subdiviziunilor. 

VIII. Riscuri generate de echipament şi programe învechite, care include realizarea activităţilor 

de: 

- Procurare de utilaj şi echipament  modern, programe informaţionale şi SOFT şi de 

comunicare interne contemporane, inclusiv pentru implementarea serviciului e-licenţiere; 

- Instituire a unei secţii/serviciu separat privind tehnologiile informaţionale şi 

managementul informaţiei; 

- Asigurare a unui flux de lucru eficient în cadrul instituţiei prin renovarea parcului tehnicii 

de calcul şi de birotică, optimizarea procesului de evidenţă a corespondenţei şi de control 

asupra executării documentelor, etc. 

IX. Insuficienţa informării în mass-media despre activitatea Camerei, lipsa interacţiunii eficiente 

cu societatea civilă şi cetăţenii, diminuată prin fortificarea unităţii de informare şi comunicare cu 

mass-media. 

X. Riscuri de greşeli în alcătuirea bugetului, greşeli de calcul şi întârzieri în efectuarea plăţilor, 

eliberarea certificatelor şi mijloacelor financiare, cu excludere/diminuare prin: 

- Asigurarea evidenţei contabile şi a sistemului de dări de seamă, integrităţii valorilor 

materiale şi eficienţei utilizării mijloacelor financiare alocate; 

- Conlucrarea cu Ministerul Finanţelor; Planuri de finanţare şi devize de cheltuieli; 

Întocmirea notelor de contabilitate lunare şi registrelor de evidenţă. 

XI. Favorizarea unor agenţi economici la achiziţiile de bunuri şi servicii, cu stabilirea măsurii de 

implementare a procedurilor de audit intern asupra proceselor de realizare a politicilor, prin 

stabilirea atribuţiilor de control intern de către managerii operaţionali şi de top din cadrul 

Camerei. 

XII. Posibilităţi de favorizare a unor candidaţi la concurs pentru ocuparea funcţiei publice 

vacante, care includ: 

- Implementarea procedurilor de audit intern asupra proceselor de realizare a politicilor; 

- Transparenţă în procesul de recrutare, selectare, angajare şi promovare a personalului în 

funcţiile publice. 

 În concluzie, comunicăm că, sub aspect general, acţiunile prevăzute în Planul de integritate 

au fost realizate, subsidiar respectării principiului transparenţei, iar documentele justificative în 
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vederea confirmării executării măsurilor planificate, fapt ce denotă o atitudine responsabilă a 

instituţiei de resort, atât la planificarea activităţilor, cât şi la realizarea lor. 

 În altă ordine de idei, indicatorii de performanţă obţinuţi de Camera de Licenţiere ca rezultat 

al implementării Planului de integritate rezultă din numărul actelor administrative emise şi/sau 

supuse modificărilor, numărul şedinţelor consultative şi de instruire organizate, misiunile de 

control intern desfăşurate,  îmbunătăţirea proceselor de lucru, contingentul instruit la capitolul 

anticorupţie, etc. 

 

 7.44. – implementarea unui sistem eficient de gestiune a riscurilor şi de control intern în 

autorităţile publice centrale. 

Potrivit pct. 2 al Hotărârii de Guvern nr. 779 din 27.11.2009 pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Camerei de Licenţiere şi efectivului limită 

ale acesteia, Camera de Licenţiere este organul public de specialitate în subordinea Ministerului 

Economiei, care implementează politica statului în domeniul reglementării prin licenţiere a 

activităţii de întreprinzător, conform competenţei, şi care asigură controlul asupra respectării de 

către titularii de licenţe a condiţiilor stabilite prin legile ce reglementează expres activităţile 

licenţiate, a căror respectare este obligatorie la desfăşurarea genului respectiv de activitate.  

Principiile bunei guvernări se transpun în transparenţă şi răspundere, economicitate, 

eficienţă şi eficacitate, legalitate şi echitate, etică şi integritate în activitatea entităţii publice, iar 

managerului entităţii publice i se atribuie răspunderea managerială pentru asigurarea principiilor 

bunei guvernări. 

 Obiect al managementului financiar şi de control constituie, astfel cum rezidă din art. 7 al 

Legii nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, toate activităţile şi 

procesele din cadrul entităţii publice, inclusiv elaborarea şi executarea bugetelor, elaborarea 

programelor, evidenţa contabilă, raportarea şi monitorizarea. 

Prin Ordinul nr. 8g din 16.07.2013 cu privire la organizarea sistemului de management 

financiar şi control în subdiviziunile Camerei de Licenţiere a fost instituit un sistem coerent de 

management financiar şi control, de modificare a sistemului de repartizare a sarcinilor în cadrul 

subdiviziunilor Camerei (Regulamentul Camerei de Licenţiere şi a Direcţiilor de profil din 

cadrul instituţiei) şi de consolidare a răspunderii manageriale pentru gestionarea optimă a 

resurselor conform obiectivelor entităţii publice, pe baza principiilor bunei guvernări. 

 În cadrul realizării prevederilor art. 15, 16 ale Legii nr. 229/2010 privind controlul financiar 

public intern şi adresei Ministerului Economiei nr. 07-3997 din 15.07.2013 (instrucţiunii pentru 

identificarea şi descrierea proceselor operaţionale – aplicarea SCI nr. 11 şi 12), prin scrisoarea 

Camerei nr. 01/1617 din 29.10.2013 a fost remis anexat Diagramele proceselor operaţionale şi 

descrierea narativă a acestora şi registrul riscurilor subsecvent fiecărei subdiviziuni din cadrul 

instituţiei, aferent organizării sistemului de management supra menţionat. 
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Întru realizarea prevederilor alin. (1) al art. 16 al Legii de referinţă (nr. 229/2010), 

“managerul entităţii publice, în rezultatul autoevaluării, apreciază organizarea sistemului de 

management financiar şi control şi emite anual, pentru anul precedent, o declaraţie privind buna 

guvernare”, Camera de Licenţiere a desfăşurat procedura de auto-evaluare a sistemului existent 

de management financiar şi de control (formularul de autoevaluare a sistemului de management 

financiar şi control), a elaborat raportul privind funcţionalitatea sistemului de management 

financiar şi control (aprobat de directorul camerei la 14.02.2014, pe componentele/standardele 

naţionale de control intern de: mediu de control, management al performanţelor şi al riscurilor, 

activităţi de control, informaţie şi comunicare, monitorizare şi conturi, tranzacţii şi tehnologii 

informaţionale), emițând în acest sens, declaraţia privind buna-guvernare (nr. 01/332 din 

14.02.2014), în conformitate cu prevederile Regulamentului privind evaluarea, raportarea 

sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare, 

aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 49 din 26.04.2012. 

Conchidem prin a indica că prin scrisoarea nr. 01/609 din 19.03.2014 adresată Ministerului 

Finanţelor, Camera de Licenţiere a comunicat susţinerea documentului propus spre avizare 

instituţiei (proiectul Ordinului ministrului finanţelor cu privire la modificarea şi completarea 

Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control, şi 

emiterea declaraţiei de bună guvernare), în contextul procesului de auto-evaluare a sistemelor de 

management financiar şi control desfăşurat în trimestrul I al anului 2013. 

  

 7.53. – asigurarea respectării transparenţei în procesul decizional în cadrul autorităţilor 

publice centrale şi locale. 

În scopul realizării imperativelor stabilite prin Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, Legea nr. 982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la 

informaţie, şi Hotărârea de Guvern nr. 96 din 16.02.2010 cu privire la acţiunile de implementare 

a Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Camera de 

Licenţiere consecvent se conformează obligaţiilor stabilite la  art. 7 al Legii nr. 239/2008, în 

vederea asigurării posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în 

corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, inclusiv prin:  

- diseminarea informaţiei referitoare la programele (planurile) anuale de activitate prin 

plasarea acestora pe pagina web oficială a autorităţii publice, prin afişarea lor la sediul 

acesteia într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau prin difuzarea lor în mass-media;   

- informarea, în modul stabilit, asupra organizării procesului decizional; 

- instituţionalizarea mecanismelor de cooperare şi de parteneriat cu societatea;  

- recepţionarea şi examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor şi ale altor părţi 

interesate în scopul utilizării lor la elaborarea de propuneri de îmbunătăţire a proiectelor de 

decizii;  
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- consultarea opiniei tuturor părţilor interesate de examinarea proiectelor de decizii. 

       Eficienţa procesului decizional, transparenţa activităţii instituţionale şi responsabilizarea 

Camerei de Licenţiere faţă de societatea civilă sporeşte prin:  

- informarea multilaterală asupra procesului decizional din cadrul autorităţii, prin plasări de 

anunţuri oferă posibilitatea participării nemijlocite a cetăţenilor, asociaţiilor şi a altor 

părţi interesate la procesul decizional, stimulând integrarea opiniilor acestora în procesul 

decizional, pe platforma de licenţiere a activităţii de întreprinzător. 

- deschiderea unei legături (link) pe pagina oficială a Camerei de Licenţiere pentru 

publicarea rapoartelor de activitate şi punerea lor în discuţie on-line, inclusiv, alocarea 

unui spaţiu cu genericul „Anticorupţia” (subcompartimente: Planul de acţiuni; 

Semnalări), completarea cu o adresă electronică destinată sesizărilor despre eventualele 

acte de corupţie comise de colaboratorii Camerei – anticorupţie@licentiere.gov.md (vezi 

site-ul Camerei de Licenţiere – www.licentiere.gov.md). 

- elaborarea şi publicarea rapoartelor semestriale şi/sau anuale de activitate al Camerei de 

Licenţiere întru asigurarea respectării transparenţei în procesul decizional în cadrul 

autorităţii publice privind implementarea politicii statului în procesul de reglementare 

prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (Legea nr. 451/2001). 

- asigurarea transparenţei în procesul de adoptare a deciziilor administrative ce comportă 

caracter inovativ (prin completări şi modificări de acte legislative), de interes pentru 

solicitanţii/titularii de licenţe, prin publicarea pe pagina web a anunţurilor de referinţă. 

 

 7.55. – implementarea acţiunilor de prevenire a corupţiei în procesul de recrutare, 

selectare, angajare şi promovare a funcţionarilor publici. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public, ocuparea funcţiilor publice vacante se efectuează prin 

concurs, transfer şi promovare. Prin ordinul Camerei nr. 05-g din 01.03.2010 a fost instituită 

Comisia de concurs a Camerei de Licenţiere. În procesul derulării concursului, secretarul 

Comisiei asigură plasarea informaţiilor cu privire la lansarea concursului în Monitorul Oficial şi 

pe pagina web a Camerei. În acelaşi sens, Camera onorează întocmai şi prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI 

din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, tangent procedurii 

de desfăşurare a concursului, iar rezultatele acestuia sunt nemijlocit plasate pe pagina web a 

instituţiei de licenţiere. 

 În acest sens, facem menţiune asupra Ordinului nr. 46 p din 01.04.2014 cu privire la numirea 

în funcţia de specialist principal a Direcţiei Juridice a dnei Ana Samson, desemnându-se şi un 

mentor pentru perioada de probă a ultimei, şi Ordinul nr. 40 p din 17.03.2014 cu privire la 

numirea în funcţia de specialist superior al Direcţiei Juridice a dnului Vladimir Negru. 

mailto:anticorupţie@licentiere.gov.md
http://www.licentiere.gov.md/
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 7.61. – crearea ghişeelor unice-pilot pentru autorizarea activităţii din comerţ. 

La 06.11.12 a fost lansat Serviciul “e-Licenţiere”, ce prevede eliberarea, prelungirea şi 

reperfectarea licenţei în regim on-line. Pe parcursul perioadei 01.01.2014 – 30.06.2014 au avut 

loc mai multe ședințe de lucru dedicate problemelor reglementării prin licențiere a activității de 

întreprinzător, implementării Serviciului ”e-Licențiere” și extinderii posibilităților de verificare a 

veridicității documentelor pasibile anexării la declarația, cererea pentru eliberarea, prelungirea 

sau reperfectarea licențelor prin ghișeul unic de licențiere. 

De asemenea, au avut loc ședințe de lucru cu reprezentanții ÎS ”CRIS ”REGISTRU”” 

privind extinderea accesului Camerei de Licențiere la datele din SIA ”Registrul de stat al 

unităților de drept”, prin intermediul SIA ”Acces-web” și SIA ”Common Object Interface”. 

 Perfecţionarea serviciului „e-Licentiere” şi consolidarea capacităţilor Ghişeului Unic prinde 

contur prin: semnarea acordului privind obţinerea accesului la baza de date a Trezoreriei de Stat 

privind veniturile la buget ce ţin de achitarea taxei pentru licenţă, în corelaţie cu Ordinul 

Ministerul Finanţelor nr. 98 din 28.11.2005, elaborarea unui nomenclator al conturilor 

trezoreriale cu utilizarea ulterioară a sistemului „e-Licentiere”, în cadrul implementării plăţilor 

electronice sau a registrelor de stat (acord cu Centrul „e-Guvernare”), modificarea specificaţiilor 

tehnice ale sistemului prin crearea posibilităţii pentru operatorii tehnici ai Camerei de a adăuga 

documente în dosarul electronic de licenţiere, crearea posibilităţii pentru solicitanţii care doresc 

ca formularele de licenţă să fie livrate prin poştă şi permiterea semnării digitale a 

declaraţiilor/cererilor pentru eliberarea/prelungirea şi reperfectarea licenţei prin uzul semnăturii 

mobile (prin extinderea contractului încheiat între SRL Endava şi Centrul „e-Guvernare”) şi 

delimitarea procedurilor de recepţionare, înregistrare şi respingere a declaraţiilor/cererilor cu 

ajustarea mesajelor respective pentru solicitanţi. 

 În pofida  reușitelor Serviciului ”e-Licențiere”, acesta deocamdată nu poate fi utilizat la 

capacitatea necesară determinată de scop, fiind prezente multe ”acte de manoperă” realizate de 

angajații Camerei la prelucrarea datelor în cadrul serviciului, confruntându-se cu problema 

gestiunii a două tipuri de dosare - cele recepționate prin intermediul Serviciului “e-Licenţiere” și 

tradiţionale, procesate  pe suport hârtie, inclusiv și până la lansarea ”e-Licențierii”.   

 În conformitate cu  Programul Dezvoltării Strategice a Camerei pentru anii 2013 – 2015,  

Camera și-a propus aplicarea Serviciului ”e-Licențiere”  în proporție de sută la sută, începând cu 

anul 2016, concomitent efectuându-se, până în anul 2015, digitizarea totală a dosarelor formate 

în varianta scriptică. Acest lucru  va putea fi realizat doar odată ce tehnologiile informaționale 

vor fi dezvoltate rațional și permanent, pentru excluderea carențelor și optimizarea proceselor. 

 Pentru a exclude eventualele consecințe ale riscurilor ce derivă din problemele existente, 

Camera a consultat experții din cadrul Centrului de Guvernare Electronică vis-à-vis de 

modalitatea optimă de soluționare a problemelor de ordin tehnic și posibilitățile existente de 
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depășire a acestora și a solicitat CGE extinderea funcționalității SI ”e-Licențiere”,  prin 

înglobarea informației ce urmează a fi digitizată, dar care se și conține în SIA ”Registrul unic de 

licențiere”.  

Camera de Licenţiere a întreprins acțiunile de rigoare privind utilizarea Serviciului Mpay 

pentru încasarea plăților de la persoanele fizice și juridice în procesul prestării serviciilor, fiind 

semnat Acordul MPAY/012/PS. În prezent, specialiștii Centrului de Guvernare Electronică 

finalizează procesul de identificare a soluției tehnice de aplicare a codurilor trezoreriale 

corespunzătoare fiecărei localități a republicii, în conformitate cu adresele juridice ale agenților 

economici - solicitanți de licență.  

 

 7.63. – elaborarea şi aprobarea de către autorităţile publice a regulamentelor interne 

privind avertizorii de integritate. 

 În scopul executării pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 707 din 09.09.2013 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind avertizorii de integritate, a fost emis Ordinul nr. 08g din 

22.04.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind avertizorii de integritate în cadrul 

Camerei de Licenţiere. Astfel, a fost aprobat Regulamentul privind avertizorii de integritate în 

cadrul Camerei de Licenţiere (potrivit anexei nr. 1 la actul administrativ de referinţă) şi a fost 

desemnată persoana responsabilă de ţinerea Registrului special de evidenţă a avertizorilor despre 

posibilele ilegalităţi comise în cadrul autorităţii publice – Camera de Licenţiere (Anexa nr. 2). În 

sarcina acesteia a fost pusă asigurarea confidenţialităţii datelor înscrise în Registrul special de 

evidenţă a avertizorilor despre posibilele ilegalităţi comise în cadrul autorităţii publice – Camera 

de Licenţiere. 

 Regulamentul privind avertizorii de integritate în cadrul Camerei de Licenţiere menţionat 

supra este compartimentat structural în 4 capitole: dispoziţii generale, procedura de depunere şi 

examinare a avertizării, măsurile de protecţie şi răspunderea pentru încălcarea prevederilor 

regulamentului de referinţă. Acesta stabileşte procedura de depunere şi de verificare a 

avertizărilor despre ilegalităţile săvârșite în cadrul Camerei, precum şi de aplicare a măsurilor de 

protecţie faţă de persoanele care avertizează benevol, cu bună-credinţă şi în interes public despre 

ilegalităţile comise. Prevederile Regulamentului se aplică funcţionarilor publici şi personalului 

angajat în temeiul contractului de muncă, care informează cu bună-credinţă despre comiterea 

actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, a faptelor de comportament corupţional, despre 

nerespectarea regulilor privind declararea veniturilor şi a proprietăţii şi despre încălcarea 

obligaţiilor legale privind conflictul de interese (avertizori de integritate).  

 

 Componenta educaţională şi de comunicare publică (încurajarea denunţării corupţiei): 

 

 11.90. - asigurarea funcţionării sistemului de linii telefonice anticorupţie. 
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 În scopul realizării prevederilor Legii nr. 252 din 25.10.2013 pentru aprobarea 

Regulamentului de funcţionare a sistemului liniilor telefonice anticorupţie, prin ordinul nr. 13g 

din 04.12.2013, în cadrul Camerei de Licenţiere a fost desemnată persoana responsabilă de 

comunicarea cu cetăţenii în cadrul liniei guvernamentale anticorupţie, şi înregistrarea apelurilor 

în „Registrul de evidenţă a apelurilor la telefonul de încredere”. Pentru perioada concediului 

anual sau de boală este asigurată funcţionarea continuă a telefonului de încredere prin 

desemnarea pentru astfel de situaţii a unei persoane din cadrul Direcţiei Juridice. Pe pagina 

oficială a Camerei se găseşte implicit şi rubrica „Anticorupţia” întru a fi sesizate actele de 

corupţie comise de colaboratorii instituţiei supra, telefonul de încredere şi adresa electronică 

pentru sesizări, iar la intrarea în instituţie este instalată cutia poştală pentru petiţii în vederea 

semnalării eventualelor acte de corupţie. Tote acestea vin să încununeze implementarea unui 

mecanism de asigurare de către managerul top al Camerei, a confidenţialităţii şi securităţii 

informaţiei furnizate de către persoanele care denunţă actele de corupţie, precum şi de examinare 

obiectivă în termeni optimi a acesteia. 

Conchidem prin a indica că, în cadrul Camerei de Licenţiere sistemul liniei telefonice 

anticorupţie funcţionează în baza următoarelor principii: 

confidenţialitate – utilizarea informaţiei recepţionate doar în exerciţiul funcţiei, înregistrarea, 

păstrarea şi utilizarea datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu prevederile Legii 

nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; 

colaborare – cooperarea dintre toate autorităţile administraţiei publice centrale de 

specialitate, autorităţile administrative autonome şi autorităţile administraţiei publice locale în 

promovarea şi eficientizarea sistemului liniilor telefonice anticorupţie şi în recepţionarea 

informaţiei prin intermediul acestui sistem; 

deschiderea autorităţilor faţă de cetăţean – conlucrarea autorităţii publice cu apelantul, 

gestionarea responsabilă a liniei telefonice din sistemul de linii telefonice anticorupţie şi 

informarea completă a cetăţenilor privind procesele de lucru; 

accesibilitate – accesul liber şi nestingherit de a apela liniile telefonice anticorupţie. 

 

 Componenta educaţională şi de comunicare publică (conlucrarea autorităţilor publice cu 

societatea civilă şi cu mass-media): 

 

 11.91. – promovarea dreptului de acces la informaţie prin stabilirea şi consolidarea 

parteneriatelor cu mass-media şi cu societatea civilă. 

În scopul instituirii unui sistem eficient de comunicare în cadrul instituţiilor din cadrul 

arcului guvernamental, sporirii accesului la informaţia publică şi a interacţiunii Camerei de 

Licenţiere cu cetăţenii şi societatea civilă, precum şi în vederea asigurării transparenţei în 

activitatea Camerei, conducerea acesteia (directorul, directorul adjunct) sau o altă persoană 
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desemnată nemijlocit de conducerea instituţiei, asigură funcţionalitatea acestui aspect pe 

probleme de interes public. 

Astfel, conducerea Camerei sau persoana desemnată în acest sens, are misiunea de a asigura 

comunicarea eficientă a autorităţii de licenţiere cu publicul larg, reprezentanţii societăţii civile şi 

cu mijloacele de informare în masă, în vederea informării operative, veridice şi complete a 

societăţii despre activitatea autorităţii.  

În vederea realizării misiunii sale, persoana menţionată supra exercită două categorii de 

funcţii: de informare şi de comunicare cu mijloacele de informare în masă.  

Funcţiile de informare constau în asigurarea transparenţei în activitatea autorităţii, prin 

informarea activă a societăţii privind domeniile de activitate a autorităţii, propunerile de politici 

publice sectoriale iniţiate, aprobate, lansate şi realizate, în conformitate cu priorităţile strategice 

stabilite per instituţie sau naţionale, facilitarea accesului publicului larg la informaţia oficială din 

cadrul autorităţii, monitorizarea presei şi a opiniei publice pentru asigurarea cunoaşterii atitudinii 

publicului privind iniţiativele lansate de Cameră, în vederea luării deciziilor corecte, iar cele de 

comunicare cu mijloacele de informare în masă în elaborarea şi promovarea strategiilor şi 

planurilor de comunicare, consultarea conducerii şi a angajaţilor autorităţii privind menţinerea 

bunelor relaţii cu organele de informare în masă, facilitarea interacţiunii dintre reprezentanţii 

mijloacelor de informare în masă şi persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţii.  

 Responsabilitatea persoanei desemnate pe segmentul de referinţă derivă în: 

- asigurarea informării corecte a societăţii despre iniţiativele şi realizările în domeniul de 

activitate a autorităţii;  

- asigurarea accesului societăţii şi a mijloacelor de informare în masă la informaţia cu 

caracter public din cadrul autorităţii;  

- asigurarea şi menţinerea unor relaţii de colaborare în procesul de comunicare cu 

mijloacele de informare în masă şi de interacţiune a acestora cu conducerea autorităţii;  

- formarea şi menţinerea unei imagini pozitive a autorităţii;  

- cooperarea cu unitatea de comunicare şi relaţii cu mass-media din cadrul altor instituţii 

din arcul guvernamental, în scopul asigurării unei comunicări coerente a autorităţilor 

publice, cu cetăţenii şi societatea civilă.  

 

       Camera de Licențiere, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea 451/2001 exercită în 

mod curent atribuțiile funcționale evocate. Pentru anul curent instituția publică și-a stabilit 

obiective cheie, destinate producerii de plus valoare activității și dezvoltării necesare 

instituționale, după cum urmează:  
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- perfecţionarea şi dezvoltarea sistemului „e-Licenţiere”, în coraport cu implementarea 

complexă a Ghişeului Unic, prin aplicarea extensiei funcţionale la autorităţile conexe 

actelor necesare eliberării licenţei şi autorizaţiei;  

- asigurarea în regim online a solicitărilor pentru eliberarea/prelungirea şi reperfectarea 

licenței primite de către Camera de Licențiere;  

- 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”;  

- 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 licență;  

- identificarea noilor parteneri de dezvoltare pentru susținerea activităților Camerei pe 

segmentul de consolidare și dezvoltare a capacităților „Ghișeului Unic”;  

- elaborarea și implementarea unor programe comune cu reprezentanții altor autorități 

publice și organizațiilor profesionale interesate de segmentul licenţierii în vederea 

perfecţionării multiaspectuale a colaboratorilor Camerei;  

- asigurarea participării întregului corp de funcționari al Camerei la programele de instruire 

în domeniile tehnologice ale e-Guvernării şi e-Licenţierii;  

- eficientizarea cheltuielilor și consolidarea disciplinei financiare a instituției;  

- asigurarea transparenței activității Camerei și dezvoltarea dialogului permanent cu 

reprezentanții mass-media.  

 

 

Valentin GUZNAC, 

     Director  
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