
 

1 

 
Anexa 25. 

Strategia 

sectorială de cheltuieli în domeniul 

infrastructurii calităţii şi protecţiei consumatorilor,  2013 – 2015 

 
 
1. Analiza Sectorului şi Tendinţe Principale  

1.1. Prezentarea generală a sectorului 

       Infrastructura calităţii deţine un rol fundamental în asigurarea unei creşteri economice durabile prin schimbarea 
paradigmei de dezvoltare de la o economie bazată pe remitenţe şi import la una bazată pe investiţii şi export, care 
presupune crearea unui mediu de afaceri propice. În procesul de producere şi comercializare a bunurilor şi serviciilor, 
comunicarea potrivită între producător şi cumpărător este crucială. Aşa comunicare este posibilă cu suportul unei 
infrastructuri a calităţii bine pusă la punct, care include acreditarea şi evaluarea conformităţii, standardizarea şi 
reglementarea tehnică, metrologia, protecţia consumatorilor şi securitatea industrială. Efectele negative ale dependenţei 
de comerțul cu țările CSI au fost resimţite în special de unele ramuri strategice pentru Moldova, aşa ca vinificaţia şi 
industria alimentară. Prin urmare diversificarea pieţii este un deziderat pentru dezvoltarea economică. Însă, pentru a 
putea beneficia de aceste oportunităţi, producţia moldovenească trebuie să corespundă cerinţelor pieţelor de destinaţie şi 
acest fapt trebuie să poată fi demonstrat. Acest lucru poate fi asigurat de către o infrastructură a calităţii armonizată cu 
normele internaţionale şi europene.  

       În scopul cunoaşterii cerinţele pieţelor internaţionale şi, în special, a celor europene, Moldova urmează să 
armonizeze standardele naţionale cu cele internaţionale (ISO) şi europene (EN). La moment în Moldova sunt peste 
22000 de standarde, majoritatea preluate de pe timpurile sovietice, şi doar 6085 (25%) de standarde internaţionale şi 
europene sunt adoptate în calitate de standarde naţionale. În scopul facilitării acestui proces, Moldova a devenit 
membru-corespondent la Organizaţia Internaţionala de Standardizare, membru afiliat la Comitetul European de 
Standardizare (CEN), membru asociat al Comisiei Electrotehnice Internaţionale (în ianuarie 2012), membru cu drepturi 
depline în Consiliul Euro-Asiatic de Standardizare (EASC), membru cu drepturi depline la Organizaţia Interregionala 
de Standardizare (IRSA). Însă, procesul de actualizare şi armonizare a standardelor precum şi aplicarea lor este 
anevoios deoarece necesită multe cunoştinţe tehnice în toate domeniile economiei naţionale, fortificarea activităţii 
comitetelor tehnice naţionale de standardizare şi participarea mai activă la lucrările organizaţiilor internaţionale în 
domeniu. 

      Sistemul Naţional de Metrologie (SNM) vine să asigure încrederea consumatorilor şi partenerilor de afaceri, atât 
locali cât şi externi, în măsurările efectuate în Republica Moldova. În acest scop componentele SNM asigură încrederea 
în măsurările efectuate prin semnarea acordurilor de recunoaştere, prin  participarea la lucrările organizaţii 
internaţionale şi regionale în domeniu, fiind membru al Organizaţiei regionale de cooperare a Institutelor Metrologice 
ale Statelor Euro-Asiatice (COOMET), membru al Consiliul Euro-Asiatic de Standardizare (EASC), membru 
corespondent al Organizaţiei Internaţională de Metrologie Legală (OIML) şi membru asociat al Conferinţei generale de 
măsuri şi greutăţi a organizaţiei Internaţionale de metrologie “Convenţiei Metrului”. Moldova urmează să depună un 
efort continuu pentru dezvoltarea şi modernizarea Bazei Naţionale de Etaloane (BNE) ca componentă a SNM care 
constă în dotarea laboratoarelor de etalonare cu etaloane şi crearea condiţiilor adecvate pentru funcţionarea BNE, 
pregătirea experţilor locali în aceste domenii, precum şi armonizarea cadrului normativ orizontal la prevederile 
directivelor de Noua Abordare  şi la prevederile internaţionale (OIML) în domeniul metrologie. 

     Credibilitatea Republicii Moldova pe plan european şi internaţional depinde de eficienţa acreditărilor şi evaluărilor 
efectuate în ţara noastră. 

     Acest lucru este asigurat de către Centrul de Acreditare în domeniul evaluării conformităţii produselor şi 
organismele de evaluare a conformităţii acreditate. Centrul de Acreditare în domeniul evaluării conformităţii 
produselor, acreditează organisme de evaluare a conformităţii în baza standardelor de referinţă şi emite certificate de 
acreditare, care confirmă capacitatea acestora de a evalua conformitatea  produselor.  

   La moment în Moldova sunt acreditate şi activează  23 de organisme de certificare a produselor; 4 organisme de 
certificare a sistemelor de management al calităţii; 3 organisme de certificare a sistemelor de management a siguranţei 
alimentului; 116 laboratoare de încercări şi un laborator medical.  
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    Unul dintre drepturile fundamentale ale cetăţenilor este protecţia acestora în calitatea lor de consumatori. Cu cât sunt 
mai mulţi consumatori care sunt în măsură să ia decizii în cunoştinţă de cauză, cu atât impactul pe care îl au asupra 
consolidării pieţei şi a stimulării creşterii este mai pronunţat. Cererea consumatorilor pentru o calitate mai bună este un 
factor hotărâtor în stimularea inovării şi implementării tehnologiilor avansate în economie. Din păcate, ponderea 
produselor plasate pe piaţă depistate ca fiind neconforme în ultimii ani este în creştere, acestea fiind un pericol pentru 
bunăstarea şi sănătatea consumatorilor. De asemenea a sporit  numărul reclamaţiilor consumatorilor, ceea ce denotă 
necesitatea de a dinamiza implicarea statului în acest domeniu.  

    Pe lângă siguranţa produselor destinate consumatorilor finali, statul reglementează separat obiectele industriale 
periculoase, aici fiind incluse obiecte la care se utilizează: substanţe periculoase; instalaţii ce funcţionează sub o 
presiune sau la temperatura de încălzire mare; instalaţii şi mecanisme de ridicat; se efectuează lucrări miniere şi alte 
lucrări în subteran; se folosesc utilaje şi instalaţii electroenergetice şi termoenergetice cu grad sporit de pericol. 

 
1.2. Principalele probleme şi obiectivele sectorului 

   La moment, domeniul infrastructura calităţii în Republica Moldova este slab dezvoltat comparativ cu ţările europene. 
Doar un sfert din standardele naţionale sunt armonizate cu standardele europene şi internaţionale ceea ce face ca 
exportul de mărfuri moldoveneşti în ţările europene,  să fie extrem de anevoios. Adoptarea standardelor internaţionale 
(ISO) şi a celor europene (EN) ar contribui la diversificarea pieţii de desfacere pentru  agenţii economici care vor să-şi 
vândă produsele pe pieţe mai pretenţioase decât cele din spaţiul CSI. 

Astfel, principalele probleme şi dificultăţi cu care se confruntă domeniul infrastructurii calităţii şi protecţiei 
consumatorilor  sunt: 

 lipsa bazei naţionale de etaloane; 
 nerecunoaşterea rezultatelor evaluării conformităţii efectuate în Republica Moldova de către statele 

Uniunii Europene; 
 insuficienţa mijloacelor financiare; 
 lipsa comunicării între producător şi cumpărător; 
 plasarea pe piaţă a produselor neconforme cerinţelor; 
 Lipsa standardelor naţionale armonizate cu cele europene și internaţionale etc. 

Reformarea domeniului infrastructurii calităţii şi protecţiei consumatorilor necesită investiţii majore în bunuri imobile, 
echipament şi dezvoltarea resurselor umane, precum şi în reorganizarea instituţiilor existente.  

Obiectivele principale în domeniu includ: 
(i) reformarea domeniului prin restructurarea instituţiilor existente şi divizarea funcţiilor de standardizare şi 

metrologie;  
(ii) elaborarea şi armonizarea reglementărilor tehnice cu cele europene şi internaţionale; 
(iii) dezvoltarea bazei de documente normative armonizate cu cele europene şi internaţionale;  
(iv) obţinerea statutului de membru cu drepturi depline în principalele organizaţii internaţionale în domeniu 

şi participarea activă la lucrările acestora; 
(v) dezvoltarea capacităţilor în domeniul metrologie, inclusiv a bazei de etaloane şi a laboratoarelor 

metrologice;  
(vi) dezvoltarea cadrelor în domeniu; 
(vii) participarea la lucrările de intercomparări cu Baza Naţională de Etaloane la nivel regional în vederea 

recunoaşterii  măsurărilor efectuate în Republica Moldova. 
 
1.3  Finanţarea programelor în sectorul infrastructurii calităţii 

Cheltuielile acestui sector actualmente sunt acoperite de bugetul de stat pe următoarele segmente: adoptarea 
standardelor europene și internaționale în calitate de standarde naţionale, finanţarea activităţii Agenţiei pentru Protecţia 
Consumatorilor şi a Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale 
Periculoase. Aceste cheltuieli sunt reflectate în următoarele programe bugetare: 

 cheltuieli care ţin de adoptarea standardelor europene și internaționale în calitate de standarde naţionale sunt 
prevăzute în cadrul subprogramului “Promovare a exportului” din Programul „Servicii generale economice şi 
comerciale”; 
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 c
heltuielile pentru finanţarea activităţii Agenţie şi Inspectoratului sunt prevăzute în cadrul subprogramului 
“Protecţie a consumatorului şi securitate industrială” din programul “Servicii generale economice şi 
comerciale”. 

Cheltuielile menţionate mai sus au fost aprobate în valoare de 12,8 milioane lei pentru anul 2012. Cu toate acestea, 
este important de menţionat ca sectorul necesită investiţii semnificative în vederea reformării şi ajustării la cerinţele 
internaţionale şi europene în domeniu. Pe parcursul ultimilor ani, sectorul dat a beneficiat de resurse financiare şi 
asistenţă tehnică din partea organizaţiilor donatoare. Cu toate acestea, reformele sistemice recente, descrise în 
compartimentul instituţional, denotă necesitatea alocării surselor bugetare adiţionale pe parcursul următorilor trei 
ani. 

În cadrul domeniului de dezvoltare a reglementărilor tehnice naționale există următoarele sub-sectoare, care sunt 
propuse ca subprograme pentru Strategia sectorială de cheltuieli în domeniu pentru 2013-2015: 

 Dezvoltarea sistemului naţional de standardizare; 
 Dezvoltarea sistemului naţional de acreditare; 
 Protecţia consumatorilor; 
 Securitate industrială. 

Infrastructura calităţii este prevăzută ca o măsură prioritară în cadrul priorităţii “Mediul de afaceri” din CBTM 
2013-2015 şi anume: ajustarea infrastructurii calităţii la bunele practici europene şi internaţionale, fortificând 
capacităţile instituţionale în domeniu. 
 
2. Descrierea Structurii Instituţionale 
2.1 Structura instituţională curentă  
 

INFRASTRUCTURA CALITĂŢII  ŞI  PROTECŢIA  CONSUMATORILOR 

Instituţii publice cu funcţii de 
elaborarea a politicilor 
 
Ministerul Economiei 
Ministerul Economiei este organul 
central de specialitate al 
administraţiei publice abilitat să 
elaboreze şi promoveze politica 
statului în domeniul infrastructurii 
calităţii şi protecţie 
consumatorilor. Printre funcţiile de 
bază ale Ministerului se regăsesc: 
elaborarea şi promovarea politicii 
statului, precum şi elaborarea şi 
actualizarea legislaţiei în 
domeniile reglementării tehnice, 
standardizării, metrologiei, 
acreditării, evaluării conformităţii, 
protecţiei consumatorilor  şi 
supravegherii pieţei, securităţii 
industriale; coordonarea 
activităţilor de formare 
profesională în domeniul 
infrastructurii calităţii; asigurarea 
protecţiei drepturilor 
consumatorilor; armonizarea 
legislaţiei cu reglementările 
Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului, OIML şi practicile 
europene şi internaţionale în aceste 
domenii în vederea stimulării 
dezvoltării infrastructurii calităţii. 

Instituţii publice cu 
funcţii de control şi 
supraveghere 
 
Agenţia pentru Protecţia 
Consumatorilor 
Agenţia pentru Protecţia 
Consumatorilor este  
abilitat cu funcţii speciale 
de control şi supraveghere 
în scopul 
prevenirii plasării pe piaţă 
a produselor şi a  
serviciilor neconforme cu 
cerinţele prescrise şi/sau 
declarate  

 
Inspectoratul Principal 
de Stat pentru 
Supravegherea Tehnică a 
Obiectelor Industriale 
Periculoase 
Inspectoratul Principal de 
Stat pentru Supraveghere 
Tehnică a Obiectelor 
industriale Periculoase (în 
continuare - IPSSTOIP),  
este  abilitat cu funcţii 
speciale de control şi 
supraveghere tehnică de 
stat a obiectelor industriale 
periculoase, în subordinea 
Ministerului Economiei 

Instituţii publice cu funcţii de 
implementare a politicilor  
 
Institutul Naţional de Metrologie 
Institutul Naţional de Metrologie 
din subordinea Ministerului 
Economiei este deţinătorul Bazei 
Naţionale de Etaloane menit să 
asigure trasabilitatea măsurărilor în 
Republica Moldova 
 
Institutul Naţional de 
Standardizare 
Institutul Naţional de Standardizare 
din subordinea Ministerului 
Economiei este Organismul 
Naţional de Standardizare care 
administrează şi coordonează 
activităţile de standardizare 
 
Centrul Naţional de Acreditare 
din subordinea Ministerului 
Economiei 
Centrul este o instituţie publică, (va 
fi instituit începînd cu 1 ianuarie 
20132) cu desemnată în calitate de 
organism naţional unic de 
acreditare. Principalele funcţiile ale 
Centrului sunt acreditarea 
organismelor de evaluare a 
conformităţii în baza standardelor 
de referinţă şi emiterea 
certificatelor de acreditare 

Întreprinderi de 
stat cu funcţii de 
prestări servicii  
Întreprinderi care 
oferă servicii de 
verificare a 
mijloacelor de 
măsurare, etalonare 
, încercări şi 
certificare a 
produselor:  
 Întreprinderea 

de Stat 
“Centrul 
Tehnic pentru 
Securitate 
Industrială şi 
Certificare”; 

 Întreprinderea 
de Stat 
“Centrul de 
Standardizare 
şi Metrologie 
din Bălţi”; 

 Întreprinderea 
de Stat 
“Centrul de 
Standardizare 
şi Metrologie 
din Ceadîr - 
Lunga”. 
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2.2 Schimbările instituţionale recente şi cele planificate 

Infrastructura calităţii este în proces continuu de reformare semnificativă, pe alocuri chiar conceptuală, în scopul 
conformării bunelor practici internaţionale şi europene în domeniul, menite să asigure funcţionarea mai eficientă a 
sistemului şi recunoaştere a acestuia pe plan internaţional. În anii 2006 şi 2007 sau efectuat modificările la Legea 
standardizării şi a Legii Metrologiei unde s-a prevăzut divizarea INSM în două persoane juridice – INS şi INM, dar nu 
s-a realizat din lipsa de mijloace financiare. Cadrul legal de creare a INM şi INSS există din 2007 şi 2006 respectiv. 

În scopul asigurării independenţei şi fortificării autorităţii Centrului de Acreditare în domeniul evaluării conformităţii 
produselor, la începutul anului 2013, acesta va fi reorganizat din întreprindere de stat într-o instituţie publică 
subordonată Ministerului Economiei. 

Centrului de Acreditare în domeniul evaluării conformităţii produselor este desemnat prin Legea privind activităţile de 
acreditare şi evaluare a conformităţii în calitate de Organism Naţional Unic de Acreditare, cu denumirea abreviată 
„MOLDAC”. Este o instituţie publică, monitorizată de organul central de specialitate al administraţiei publice, 
responsabil de infrastructura calităţii, nu se subordonează vreunei autorităţi publice sau private. Centrului de Acreditare 
în domeniul evaluării conformităţii produselor îşi exercită funcţiile şi atribuţiile în baza Regulamentului de organizare şi 
funcţionare, aprobat de către Guvern. 

Centrul de Acreditare în domeniul evaluării conformităţii produselor va fi finanţat din mijloace financiare obţinute din 
plăţile pentru activităţile de acreditare; sponsorizări, granturi şi altele ce nu contravin cerinţelor pentru Organisme de 
Acreditare; mijloace financiare de la bugetul de stat, alocate prin intermediul organului central de specialitate al 
administraţiei publice, responsabil de infrastructura calităţii în valoare de 2000,0 mii lei. 
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3. Analiza programelor de cheltuieli pentru domeniul  infrastructurii calităţii şi protecţiei consumatorilor, pe anii  2013 – 2015 
 

Situaţia curentă/ obiective de politici pe 
termen mediu 

 
Priorităţi de politică pe termen mediu 

 
Costurile acţiunilor pe ani (mii lei ) 

 
Indicatorii de 
monitorizare 2013 2014 2015 

Programul  I „Standardizare și metrologie” include:  

Subprogramul I. Dezvoltarea sistemului naţional de standardizare 
Subprogramul II.  Dezvoltarea sistemului naţional de metrologie. 
Subprogramul III.  Dezvoltarea sistemului naţional de acreditare 

Subprogramul I. Dezvoltarea sistemului naţional de standardizare.  Acest program include activităţi care ţin de armonizarea standardelor naţionale cu cele europene şi dezvoltarea instituţiilor 
responsabile în domeniul standardizării. Responsabil de implementarea acţiunilor este Ministerul Economie şi Institutul Naţional de Standardizare. 
Scopul principal al acestui program constă în asigurarea unui sistem de standardizare competitiv, modern şi armonizat la acquis-ul comunitar. 
 
Probleme cheie 
 Ponderea mică  (aproximativ 30 %) a 

standardelor naţionale armonizate cu cele 
europene si internaţionale  

 
B. Obiective de politică pe termen mediu 
 Majorarea  ponderii standardelor naționale 

armonizate cu cele europene şi internaţionale 
pînă la 50% pînă în 2015 

 

 
A. Acţiuni curente 
 Elaborarea, aprobarea şi realizarea anuală a 

Programului de Standardizare Naţională, ce va 
conţine standarde europene şi internaţionale 
procurate de la Asociaţia de Standardizare din 
România ( Planul de acţiuni al Guvernului pentru 
anii 2012-2015,  pct. 186, 188 ). 

B. Acţiuni ce duc la utilizarea mai eficientă a 
resurselor: 

 
C. Acţiuni noi 
 Proiectul Twinning ”Consolidarea capacităţilor în 

domeniul standardizării şi metrologiei” 

4400,00 
 

4400,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,0 
 

4400,00 
 

4400,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,0 

4400,00 
 

4400,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,0 

 Ponderea standardelor 
armonizate din nr. total 

30% -  2013 
40% - 2014 
50% - 2015 

 Gradul de solicitare a 
standardelor naţionale 

7% - 2013 
12% - 2014 
17% - 2015; 

 Numărul de reglementări 
tehnice expertizate 

10 - 2013 
15   -2014 
15  - 2015. 

Total pe subprogram 4500,0 4500,0 4500,0  
Subprogramul II  Dezvoltarea sistemului naţional de metrologie. Acest program include activităţi  care contribuie la asigurarea uniformităţii, exactităţii, legalităţii şi corectitudinii măsurărilor 
în Republica Moldova. Instituţiile responsabile de aceste activităţi sînt Institutul Naţional de Metrologie şi centrele teritoriale de metrologie. 

Scopul principal al acestui program constă în modernizarea continuă a Sistemului Naţional de Metrologie, inclusiv a Bazei Naţionale de Etaloane şi  armonizarea cadrului instituţional 
A. Probleme cheie 
 Lipsa parţială a asigurării trasabilităţii 

măsurărilor efectuate în R.M la Sistemul 
Internaţional de unităţi SI; 

 
B. Obiective de politică pe termen mediu 
 Asigurarea trasabilităţii permanente a 

măsurărilor efectuate în RM la sistemul 
internaţional de unităţi şi recunoaşterea 
internaţională a acestor măsurări  

 A . Acţiuni curente 
B. Acţiuni ce duc la utilizarea mai eficientă a 
resurselor 

 
C.  Acţiuni noi: 
 Asigurarea trasabilităţii măsurărilor efectuate în 

Republica Moldova şi asigurarea recunoaşterii 
internaţionale a acestora prin modernizarea, 
dezvoltarea şi menţinerea Bazei Naţionale de 
Etaloane 

 
 
 
 
 
 
 

7397,5 

 
 
 
 
 
 
 

7397,5 

 
 
 
 
 
 
 

7397,5 

 Numărul de cercetări 
efectuate 

       12-2013; 
       11-2014; 
       13-2015. 
 2 etaloane naţionale 

modernizate aprobate 
anual; 

 Numărul de participări la 
intercomparări  la nivel 
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Situaţia curentă/ obiective de politici pe 

termen mediu 

 
Priorităţi de politică pe termen mediu 

 
Costurile acţiunilor pe ani (mii lei ) 

 
Indicatorii de 
monitorizare 2013 2014 2015 

 participarea la intercomparări regionale şi  
internaţionale; ( Planul de acţiuni al Guvernului 
pentru anii 2012-2015,  pct. 186 ). 

 
 

regional  
3-2013; 
4-2014; 
4-2015 

 1 articol publicat, 
rezultat din activitatea 
de cercetare, bazată pe 
brevete sau invenţii 
proprii anual. 

Total pe subprogram  7397,5 7397,5 7397,5  
Subprogramul III Dezvoltarea sistemului naţional de acreditare. Acest program include activităţi care ţin de armonizarea sistemului naţional de acreditare cu practicile Uniunii Europene şi 
dezvoltarea instituţiilor în domeniul acreditării. Instituţia responsabilă de aceste activităţi este Instituția Publică  ”Centrul Național  de Acreditare”, care a fost reorganizat în baza Întreprinderii 
de Stat ”     
Scopul principal al acestui program constă în: îmbunătăţirea continuă a activităţilor  prestate de organismul naţional de acreditare în scopul recunoaşterii acreditării naţionale la nivel european şi 
internaţional. 
A. Probleme cheie 
 Organismul Naţional de Acreditare nu este 

independent, fiind afectată stabilitatea 
financiară, imparţialitatea şi funcţionalitatea 
acestuia 

 Nerecunoaşterea rezultatelor evaluării 
conformităţii de către statele Uniunii 
Europene fapt care afectează  exportul de 
produse şi servicii din Republica Moldova 

 Pregătirea insuficientă a evaluatorilor 
Organismului Naţional de Acreditare  

B. Obiective de politică pe termen mediu 
 Pînă la sfîrșitul anului 2013 de creat 

instituția publică Centrul Naţional de 
Acreditare întru asigurarea independenţei, 
stabilităţii financiare, imparţialităţii şi 
funcţionalităţii Organismului Naţional de 
Acreditare 

 Dezvoltarea capacităţilor a 5 evaluatori anual 
pentru ONA în scopul intensificării 
colaborării cu organizaţiile internaţionale şi 
europene de acreditare 

A. Acţiuni curente 
 
B. Acţiuni ce duc la utilizarea mai eficientă a 
resurselor 

 
C.  Acţiuni noi: 
 Instituirea Centrul Naţional de Acreditare prin 

reorganizarea Întreprinderii de Stat ”Centrul de 
Acreditare în domeniul evaluării conformității 
produselor” şi consolidarea capacităţilor 
instituţionale şi tehnice cu un efectiv  de 25 unităţi de 
personal (Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-
2015,  pct. 189 ). 

 Consolidarea capacităţii Organizaţiei Naţionale de 
Acreditare în cadrul Politicilor Europene (realizarea 
Proiectului Twinning). 

 

 
 
 
 
 

2000,00 
 
 

1800,00 
 
 
 
 
 
 
 

200,00 

 
 
 
 
 

2000,00 
 
 

1900,00 
 
 
 
 
 
 
 

100,00 

 
 
 
 
 

2000,00 
 
 

2000,00 
 
 
 

 Centrul Naţional de 
acreditare creat; 

  98 laboratoare 
acreditate anual; 

 98 rapoarte de evaluare  
elaborate anual; 

 Sistem de management 
implementat în cadrul 
CNA şi conform  
cerinţelor standardului 
SM SR EN ISO/CEI 
17011:2006; 

 3  organisme de evaluare 
a conformităţii acreditate 
pe domenii noi anual; 

 3 auditori instruiţi pe 
domeniu anual.   

Total pe subprogram 2000,0 2000,0 2000,0  
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Situaţia curentă/ obiective de politici pe 

termen mediu 

 
Priorităţi de politică pe termen mediu 

 
Costurile acţiunilor pe ani (mii lei ) 

 
Indicatorii de 
monitorizare 2013 2014 2015 

Programul  II Servicii generale economice şi comerciale include: 

Subprogramul I.  Protecţia consumatorilor 

Subprogramul II.  Securitate industrială 

 
Subprogramul  I Protecţia consumatorilor Acest program include activități de supraveghere a pieței privind corespunderea produselor plasate pe piață și a serviciilor prestate cu 
cerințele prescrise și/sau declarate, la toate etapele ciclului vital a produsului și/sau serviciului. Acest subprogram este implementat de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor din 
subordinea Ministerului Economiei. 
Scopul principal al acestui program constă în prevenirea plasării pe piaţă a produselor şi a prestării serviciilor neconforme cu cerinţele prescrise şi/sau declarate, în vederea protecţiei 
populaţiei, precum în eficientizarea activităţilor ce ţin de informarea şi educarea consumatorilor. 
A. Probleme cheie 
 Riscurile pentru consumatori legate de 

plasarea pe piaţă a produselor şi serviciilor; 
neconforme cu cerinţele prescrise şi/sau 
declarate; 

 Nivelul redus de experienţă şi cunoştinţe 
necesare pentru exercitarea supravegherii 
pieţii, precum şi securităţii industriale în 
conformitate cu reglementările tehnice care 
transpun directivele europene de noua 
abordare. 

B. Obiective de politică pe termen mediu 
 Diminuarea riscurilor pentru viaţă, sănătate 

şi proprietatea consumatorilor care provin de 
la consumul produselor şi serviciilor plasate 
pe piaţă, păstrînd ponderea cazurilor de 
produse neconforme identificate din numărul 
totale de controale; 

 Fortificarea capacităţilor inspectorilor prin 
instruirea a 50% din personal pînă în anul 
2015, în vederea executării funcţiilor de 
supraveghere a pieţei în conformitate cu 
reglementările tehnice. 

 
A. Acţiuni curente 
 Efectuarea controlului produselor şi serviciilor 
plasate pe  
 Organizarea companiilor de informare a 
consumatorilor, efectuarea vizitelor consultative 
 Încercări de laborator în vederea protecţiei 

consumatorilor (Planul de acţiuni al Guvernului 
pentru anii 2012-2015,  pct. 194,195 ). 

B. Acţiuni ce duc la utilizarea mai eficientă a 
resurselor 
 
 
 
 
C. Acţiuni noi 
 Implementarea normelor salariale noi, prevăzute de 

legislaţie pentru angajaţii din sector. 

 

 
6437,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49,0 
 

 
6465,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

193,1 
 

 
6399,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

850,0 

 75-80 %  cazuri  depistate 
a produselor neconforme 
din numărul total de 
controale efectuate 

 59 controale efectuate de 
un inspector anual 

 24 vizite consultative 
efectuate; 

 45  inspectori instruiţi  
anual 

Total pe subprogram 6486,3 6658,5 7249,7  
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Situaţia curentă/ obiective de politici pe 

termen mediu 

 
Priorităţi de politică pe termen mediu 

 
Costurile acţiunilor pe ani (mii lei ) 

 
Indicatorii de 
monitorizare 2013 2014 2015 

Subprogramul II Securitate industrială Acest program include activități de control și supraveghere tehnică de stat, în scopul verificării condițiilor de securitate a obiectelor industrial 
periculoase, verificarea corectitudinii cercetării tehnice a cauzelor avariilor și incidentelor produse la obiectele industrial periculoase.  Acest program este implementat de către 
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghere Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase din subordinea Ministerului Economiei. 
Scopul principal al acestui program constă în asigurarea funcţionării obiectelor industriale periculoase în condiţii de siguranţă şi inofensivitate în vederea protecţiei populaţiei şi a mediului 
înconjurător. 
 
A. Probleme cheie 
 Riscuri pentru populaţie legate de 

funcţionarea obiectelor industrial 
periculoase, avarii industriale şi catastrofe cu 
caracter tehnogen; 

B.Obiective de politică pe termen mediu 
 
 Diminuarea riscurilor de avarii industriale și 

catastrofe cu caracter tehnogen majorînd 
ponderea agenților economici și persoanelor 
fizice care cunosc riscurile  privind obiectele 
industriale periculoase  cu 30 % anual. 

 Intensificarea evaluării riscurilor prin 
estimarea probabilității și gravității 
accidentelor tehnologice și intensificarea 
măsurilor de prevenire a acestora, micșorînd 
ponderea instalațiilor tehnice din zona de 
risc cu 10 % anual. 

 

A. Acţiuni curente 
 Efectuarea controalelor cu scopul prevenirii avariilor 

industriale ( Planul de acţiuni al Guvernului pentru 
anii 2012-2015,  pct. 191 ); 

  Organizarea meselor rotunde, seminarelor şi 
vizitelor consultative pe domeniile de supraveghere 
obiectelor industriale periculoase;  

 Participarea și/sau verificarea corectitudinii 
cercetării tehnice a cauzelor avariilor produse la 
obiectele periculoase); 

 
B. Acţiuni ce duc la utilizarea mai eficientă a 
resurselor 
 
C.Acţiuni noi 

 
 Implementarea normelor salariale noi, prevăzute de 

legislaţie pentru angajaţii din sector. 
 

4750,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36,0 

4778,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

141,9 

4869,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

555,0 

 Numărul controalelor 
efectuate 

4700 – 2013 
4800 – 2014 
4900 – 2015; 

 Controale efectuate de un 
inspector anual 

134 – 2013 
137 – 2014 
140 – 2015  

 Numărul vizitelor 
consultative 
      1500 – 2013 
      1750 – 2014 
      2000 – 2015 

 Ponderea agenţilor 
economici şi persoanelor 
fizice  care cunosc 
riscurile 

    70 % – 2013 
     85 % – 2014 
    100 % - 2015 

Total pe subprogram 4786,2 4920,1 5424,8  
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4. Distribuirea alocărilor de mijloace financiare pe programe/subprograme de cheltuieli în cadrul domeniului infrastructurii calităţii şi protecţiei consumatorilor,  2013 – 2015 
 

Denumirea programului 

Total cheltuieli publice                       
(mii lei) Prognoza  (mii lei) Ponderea fiecărui program în suma 

totală a cheltuielilor din sector (%) 
2011 

executat 
2012 

aprobat 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Programul I  ”Standardizare și metrologie”  2954,7 4500,0 13897,5 13897,5 13897,5 55,2 54,6 52,3 

Subprogramul I. Dezvoltarea sistemului naţional de standardizare  2954.7 4500.0 4500.0 4500.0 4500.0 32,4 32,4 32,4 

Subprogramul II. Dezvoltarea sistemului naţional de metrologie   7397,5 7397,5 7397,5 53,2 53,2 53,2 
Subprogramul III. Dezvoltarea sistemului naţional de acreditare    2000,0 2000.0 2000.0 14,4 14,4 14,4 
 
Programul II ”Servicii generale economice și comerciale” 6635,2 8381,9 11272,5 11578,6 12674,5 44,8 45,4 47,7 

Subprogramul I. Protecţia consumatorilor  3530.6 4580.6 6486,3 6658,5 7249,7 57,5 57,5 57,2 

Subprogramul  II. Securitate industrială  3104.6 3801.3 4786,2 4920,1 5424,8 42,5 42,5 42,8 
          

TOTAL pe domeniu  9589,9 12881,9 25170,0 25476,1 26572,0 100,0 100,0 100,0 

Finanţat de la:         
Bugetul de stat total: 9589.9 12881.9 25170,0 25476,1 26572,0 100.0 100.0 100.0 

inclusiv:         
cheltuieli de bază 9494.8 12774.9 25058,0 25359,1 26455,0 96,6 99,5 99,6 
fonduri şi mijloace speciale 95.1 107.0 112.0 117.0 117.0 0,4 0,5 0,4 
proiecte investiţionale finanţate din surse externe         

TOTAL pe domeniu 9589.9 12881.9 25170,0 25476,1 26572,0 100,0 100,0 100,0 
 
Preşedintele grupului  de lucru responsabil de elaborarea strategiei sectoriale   - Octavian Calmîc , viceministru, Ministerul Economiei 


