
Coordonat
Viceprimar al 
municipiului Chişinău 
Inga IONESII_______

55
55___ ______________ _

al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică si prestări servicii pentru anul 2020

Acţiuni Indicatori de produs/rezultat Termen de 
realizare

Riscuri asociate Responsabili

Obiectivul nr.l: Crearea mediului administrativ stabil şi prestarea serviciilor publice de calitate

1.1. Dezvoltarea serviciilor publice prestate în 
domeniul comerţului prin:

1.1.1. Asigurarea accesului cetăţenilor la informaţiile 
de interes public, îmbunătăţirea comunicării între 
Direcţie şi mediul de afaceri în examinarea şi 
soluţionarea problemelor din domeniul comerţului,

Dialog instituit pe pag.web.
Pagina web actualizată la zi. 
Informaţii şi documente 
adoptate/emise plasate pe pagina 
web, consultări şi dezbateri publice 
organizate.

31.12.2020 1. Disfuncţionalitatea paginii web a 
Direcţiei.
2. Lipsa interesului cetăţenilor pentru 
subiectul abordat.

V. Prodan 
G. Veveriţa 
Şefii secţiilor

1.1.2. Actualizarea Ghidului comerciantului conform 
modificărilor legislaţiei

Ghidul comerciantului actualizat. 31.12.2020 1. Tergiversarea modificării ghidului 
electronic.

G. Veveriţa 
Şefii secţiilor

1.1.3. Interconectarea sistemelor informatice ale 
Inspectoratului Fiscal de Stat al mun. Chişinău şi al 
Direcţiei prin intermediul platformei de 
interoperabilitate MConnect.

Sistem interconectat funcţional. 31.12.2020 1. Insuficienţa surselor financiare.
2. Reticenţa gestionarului 
MConnect

Şeful Direcţiei

1.2. Conlucrarea cu primăriile suburbiilor din 
componenţa mun. Chişinău în soluţionarea 
problemelor din domeniul comerţului şi consultarea în 
vederea procesului de notificare a iniţierii activităţii de 
comerţ.

Consultaţii oferite, întruniri 
desfăşurate.

31.12.2020 1. Lipsa solicitărilor din partea 
primăriilor suburbiilor.

V. Constantinov 
şefii de secţii

1.3. Actualizarea structurii instituţionale şi 
organizaţionale a Direcţiei conform actelor normative.

Regulamentul, organigrama şi 
statele de personal ale Direcţiei 
actualizate şi prezentate în CMC 
pentru aprobare.

31.12.2020 1. Tergiversarea aprobării 
organigramei şi a Regulamentului nou 
de funcţionare a Direcţiei de către 
CMC.

Şeful Direcţiei 
Şefii secţiilor 
A. Saftiuc

1.4. Asigurarea dezvoltării competenţelor 
profesionale ale funcţionarilor Direcţiei.
Elaborarea Planului anual de instruire profesională 
reieşind din necesităţile de instruire a angajaţilor.

Competenţe profesionale dezvoltate. 
Participări la instruiri;
Numărul de instruiri interne 
organizate.

31.12.2020

30.06.2020

1. Temele propuse pentru instruire nu 
corespund solicitărilor.
2. Refuzul formatorilor de a petrece 
instruiri interne.

A. Saftiuc

1 .5. Asigurarea efectuării lucrărilor de
secretariat, în conformitate cu prevederile legislaţiei în
vigoare.

Lucrările de secretariat efectuate în 
conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare.

31.12.2020 1. Defecţiunea programei 
computerizate de evidenţă a 
corespondenţei.

L. Lăcustă



i .6. Asigurarea procesului de ordonare, transmitere şi 
păstrare în arhivă a documentelor emise de Direcţie, 
conform cerinţelor legislaţiei în vigoare.

Documentele ordonate şi transmise 
spre păstrare Arhivei municipale.

31.12.2020 1. Lipsa specialistului calificat în 
domeniu.

L. Lăcustă

Obiectivul nr. 2: Elaborarea docum entelor normative x

2.1. Asigurarea ajustării taxelor locale pentru unităţile 
comerciale şi/sau de prestări servicii la modificările 
legislaţiei.

Genuri noi de activitate identificate 
şi supuse impunerii fiscale.
Decizia CMC aprobată.

31.12.2020 1. Omiterea genurilor noi de 
activităţi pasibile impunerii fiscale.
2. Neaprobarea în termen a deciziei 
CMC. ^
3. Perfectarea incorectă a proiectului 
de decizie.

V. Constantinov 
şefii de secţii

2.2 Elaborarea Conceptului privind desfăşurarea 
comerţului ambulant stradal în or.Chişinău

Proiect de Concept elaborat. 
Consultări publice organizate. 
Decizie aprobată de CMC.

31.06.2020 1. Tergiversarea procesului de 
adoptare a Conceptului.
2. Transparenţa redusă a procesului 
de organizare a consultărilor publice.
3. Apatia societăţii civile în procesul 
consultărilor publice.
4. Influenţa factorului politic în cadrul 
CMC.

Grupul de lucru 
V. Constantinov 
Gr.Veveriţa

2.3. Elaborarea şi realizarea Planului de implementare 
a Conceptului privind desfăşurarea comerţului 
ambulant stradal în or.Chişinău

Plan elaborat.
Plan de implementare realizat.

31.10.2020 1. Comunicarea deficitară a 
autorităţilor publice responsabile de 
implementarea conceptului.
2. Lobarea intereselor de către un 
grup îngust al deţinătarilor reţelei de 
comerţ ambulant.
3.Insuficienţa resurselor, inclusiv 
umane destinate implementării 
conceptului.

Grupul de lucru 
V. Constantinov 
Gr.Veveriţa

2.4. Reactualizarea Regulamentului de desfăşurare 
a activităţii de comerţ în municipiul Chişinău în 
conformitate cu modificările legislaţiei.

Proiect de decizie elaborat. 
Consultări publice organizate. 
Decizie aprobată de CMC.

31.10.2020 1. Tergiversarea procesului de 
adoptare a actului legislativ.
2. Transparenţa redusă a procesului 
de organizare a consultărilor publice.
3. Omiterea opiniei societăţii civile 
expuse în procesul consultărilor 
publice.
4. Apatia societăţii civile în procesul 
consultărilor publice.
5. Influenţa factorului politic în cadrul 
CMC.

V. Constantinov 
şefii de secţii

2.5. Elaborarea dispoziţiilor primarului 
general/viceprimarului privind chestiuni ce ţin de 
domeniul comerţului.

Solicitări examinate, proiecte de 
dispoziţii elaborate.

31.12.2020 1. Lipsa temeiului pentru 
eliberarea dispoziţiilor.
2. Necorespunderea solicitării 
cerinţelor Regulamentului respectiv.

V. Constantinov



Obiectivul nr. 3: Asigurarea implementării politicii de stat în domeniu! comerţului intern în municipiul Chişinău

3.1. Recepţionarea notificărilor privind 
iniţierea/modificarea/încetarea activităţii de comerţ.

1. 100% de seturi de 
documente examinate şi înştiinţări 
eliberate.
2. 100% de înştiinţări de refuz 
argumentate.
3. Conformitatea cu linia de timp 

alocat.

31.12.2020 1. Virusarea sistemului informatic 
de evidenţă al unităţilor comerciale;
2. Comportament fraudulos al 
angajatului.

L. Osoianu

3.2. Eficientizareaprocesului de recepţionarea 
notificărilor privind iniţierea/modificarea/încetarea 
activităţii de comerţ.
Suport tehnic acordat la depunerea notificărilor în SIA 
GEAP de către solicitant.
Tinerea la zi şi actualizarea Registrului de evidenţă a 
reţelei de comerţ a municipiului Chişinău.

Acceptate 100% din solicitările 
programate.
Minim 20 programări efectuate 
zilnic.
Numărul consultaţiilor de utilizare a 
sistemului informatic oferite. 
Registru actualizat la zi.

31.12.2020 1. Defecţiunea paginii web a 
Direcţiei.
2. Disfuncţionalitatea
Sistemului Informatic Automatizat de 
Gestionare şi Eliberare a Actelor 
Permisive (SIA GEAP) gestionat de 
ASP.

1. Tergiversarea activităţii de 
asistenţă în procesul de 
depunere a notificărilor la 
Ghişeul Direcţiei.

L. Osoianu

3.2.1. Interconectarea sistemului informaţional al 
Direcţiei cu Sistemul Informatic Automatizat de 
Gestionare şi Eliberare a Actelor Permisive (SIA 
GEAP) gestionat de ASP.

Sistem interconectat funcţional. 31.12.2020 1. Insuficienţa surselor financiare. Şeful Direcţiei

2. Stabilirea tipului unităţilor comerciale. 100% unităţi comerciale noi deschise 
notificate
şi consultaţii solicitate oferite.

31.12.2020 1. Numărul insuficient de funcţionari.
2. Lipsa accesului în unitatea 
examinată.
3. Comportament fraudulos al 
angajatului.

Şefii secţiilor

3.4. Monitorizarea diminuării reţelei de gherete 
amplasate pe străzile or. Chişinău.

Evidenţă lunară. 31.12.2020 1. Disfuncţionalitatea sistemului 
informatic.

L. Osoianu 
G. Veveriţa

3.5. Eficientizarea conlucrării cu preturile de sector în 
vederea utilizării sistemului informaţional E-Pretura 
privind evidenţa amplasării unităţilor de comerţ 
ambulant stradal, inclusiv gheretelor, teraselor.

Şedinţe de lucru desfăşurate. 
Monitorizare continuă.

31.12.2020 1. Abordare diversă a 
problemei.

L. Osoianu 
G. Veveriţa
M. Donţu

3.6. Evidenţa dezvoltării reţelei de comerţ specializat, 
preponderent a producătorilor autohtoni.

Nr. de unităţi comerciale deschise. 31.12.2020 1. Dezvoltarea economică lentă a 
agenţilor economici.

Şefii secţiilor

3.7. Evidenţa dezvoltării reţelei de unităţi de prestări 
servicii. Structura acesteia.

Registru electronic instituit. Lunar
Semestrial

1. Disfuncţionalitatea sistemului 
informatic.

V. Prodan

3.8. Acordarea asistenţei metodice în soluţionarea 
diverselor chestiuni ce ţin de domeniul comerţului.

Raportul consultaţiilor potrivit 
oferite la numărul consultaţiilor 
solicitate constituie 100% .
Registrul de evidenţă a consultaţiilor

31.12.2020 1. Insuficienţa cunoştinţelor necesare 
a unor colaboratori pentru oferirea 
consultaţiilor.
2. Evidenţa necorespunzătoare a

Şefii secţiilor



acordate completat la timp. Registrului de evidenţă a 
consultaţiilor.

Obiectivul nr. 4: Asigurarea supravegherii în domeniul activităţii de comerţ în conformitate cu legislaţia în vigoare

4.1. Informarea organelor fiscale referitor la 
notificările privind iniţierea/modificarea/încetarea 
activităţii de comerţ depuse de către comercianţi.

Informaţii prezentate. Lunar şi 
la solicitare

1. Defectarea sistemului informatic.
2. Comportament fraudulos al 
angajatului.

L. Osoianu

4.2. Conlucrare cu Preturile de sector, Inspectoratele 
de poliţie şi alte instituţii (la solicitare) în vederea 
oferirii informaţiilor solicitate pentru soluţionarea 
chestiunilor în domeniul comerţului.

Informaţii prezentate. 31.12.2020 1. Conlucrare insuficientă întru 
examinarea petiţiilor, cererilor.

L. Osoianu

4.3. Examinarea demersurilor organizaţiilor, 
petiţiilor cetăţenilor

100% corespondenţă (petiţii, cereri, 
demersuri) examinată.

31.12.2020 1 . Influenţa necorespunzătoare a 
angajaţilor.
2. Conlucrare insuficientă cu 
serviciile implicate la examinarea 
petiţiilor, cererilor.

Şefii secţiilor 
respective

4.4. Verificarea datelor indicate în notificările privind 
iniţierea activităţii de comerţ şi corespunderea 
unităţilor comerciale tipului, specificului şi 
inscripţiilor de pe firma unităţii.

Verificări efectuate
Acte de verificare întocmite

31.12.2020 1. Lipsa accesului în unitatea 
examinată.
2. Neîncadrarea în termenul de 
verificare.
3. Comportament fraudulos al 
angajatului.

Şefii secţiilor 
respective

4.5. Convocarea şedinţelor Consiliului Direcţiei 
pentru examinarea rezultatelor verificărilor.

Şedinţe convocate 31.12.2020 1. Lipsa temeiului de convocare a 
şedinţelor.
2. Lipsa cvorumului.
3. Influenţa necorespunzătoare a 
membrilor Consiliului.

Şefii secţiilor 
respective

4.6. Identificarea, de comun cu preturile de sector, a 
posibililor amplasamente pentru desfăşurarea 
târgurilor de zi/week-end pentru comercializarea 
produselor agricole autohtone.

Amplasamente identificate 01.06.2020 1. Viziuni şi abordări diferite a 
subiectului de către serviciile 
implicate.

V.Prodan de 
comun cu 
preturile de sec 
tor

4.7. Monitorizarea organizării procesului comercial în 
pieţele din mun. Chişinău.

Pieţe verificate. 31.12.2020 1. Conlucrare insuficientă cu 
administratorii pieţelor.

V. Prodan

4.8. Monitorizarea procesului de organizare a 
alimentaţiei elevilor în cadrul reţelei cantinelor 
şcolăreşti.
îmbunătăţirea procesului de prestare a serviciilor de 

alimentare a elevilor în cantinele instituţiilor de 
învăţământ preuniversitar din mun.Chişinău.

Şedinţe de lucru cu conducătorii 
ÎSAP şi angajaţii acestora convocate.

Participare în cadrul consultărilor 
privind modernizarea procesului dat.

31.12.2020 1. Conlucrarea insuficientă cu 
Î.M.A.P.

2. Avize negative ale comisiilor de 
profil ale CMC. Lipsa susţinerii 
iniţiativelor de către CMC.

M. Donţu 

Şeful Direcţiei

4.9. Monitorizarea procesului de organizare a 
alimentaţiei persoanelor social-dezavantajate (în 
conlucrare cu Direcţia asistenţă socială şi sănătate).

Proces monitorizat. 31.12.2020 1. Conlucrarea insuficientă cu 
Direcţia asistenţă socială şi sănătate.

M. Donţu



4.10. Desfăşurarea aplicaţiei complexe la protecţia 
civilă în cadrul sectorului Buiucani.

Aplicaţie desfăşurată. 25.09.2020 1. Anularea aplicaţiei. Şeful Direcţiei 
G. Veveriţa

Obiectivul nr. 5: Participarea la elaborarea cadrului legislativ
\

5.1. înaintarea propunerilor privind completarea şi 
modificarea cadrului legal în vigoare.

Propuneri înaintate. 31.12.2020 1. Insuficienţa de comunicare între 
APC şi APL.

V. Constantinov, 
şefii de secţii

5.2. înaintarea propunerilor la examinarea 
proiectelor de legi şi hotărâri de Guvern în domeniul 
comerţului.

Propuneri înaintate. 31.12.2020 1. Lipsa proiectelor de acte 
legislative în domeniul comerţului 
înaintate APL.

2. Tergiversarea înaintării obiecţiilor 
la proiectele de acte normative 
parvenite în cadrul Primăriei (în 
cazul examinării proiectelor în 
comun cu alte subdiviziuni).

V. Constantinov, 
şefii de secţii

Obiectivul nr. 6: Implementarea sistemului de control intern managerial

6.1. Asigurarea desfăşurării procedurii de 
autoevaluare, raportare a sistemului de control intern 
managerial.

Procedură efectuată. 28.02.2020 1. Colaborare insuficientă între 
managerii operaţionali în vederea 
furnizării informaţiilor solicitate.

M. Donţu

6.2. Actualizarea obiectivelor 
strategice/operaţionale ale Direcţiei.

Plan de activitate elaborat. 23.01.2010 1. Neîncadrarea în termen a 
elaborării planului de acţiuni.

V. Constantinov 
Şefii secţiilor

6.3. Implementarea sistemului de management al 
riscurilor.

Registrul consolidat al riscurilor 
elaborat.

28.02.2020 1. Neîncadrarea în termen a 
elaborării Registrului consolidat al 
riscurilor.

Şefii secţiilor

6.4. Revizuirea riscurilor asociate procesului de 
gestionare a datelor cu caracter personal, 
monitorizarea continuă.

Registrul riscurilor suplinit. 30.06.2020 1. Cunoştinţe insuficiente în domeniu. Şefii secţiilor

6.5. Actualizarea şi documentarea proceselor de bază, 
utilizând descrierea grafică şi/sau narativă.

Procese descrise. 30.06.2020 1. Instruire insuficientă a angajaţilor 
implicaţi în C1M.

Şefii secţiilor, 
serviciilor

6.6. Asigurarea măsurilor privind securitatea şi 
sănătatea angajaţilor la locul de muncă.

Gradul de risc a locului de muncă 
reevaluat.
Instruiri organizate.

31.12.2020 1. Lipsa specialistului în domeniul 
securităţii muncii.

Şeful Direcţiei 
V. Bodiu

Obiectivul nr. 7 Implementarea politicilor bugetar-fiscale şi gestionarea finanţelor publice

7.1. Prezentarea spre examinare Direcţiei generale 
Finanţe a proiectului de buget a Direcţiei pe anul 
2021 şi estimărilor pe anii 2022-2023, inclusiv a 
bugetului bazat pe programe şi performanţă în cadrul 
SIMF.

Proiect de buget întocmit şi 
prezentat.

în termenul stabilit 
de Direcţia generală 
Finanţe

1. Incapacitate funcţională de a 
elabora şi prezenta informaţia 
solicitată.
2. Situaţie de forţă majoră.

N. Mocanu

7.2. înaintarea propunerilor de modificare a bugetului 
Direcţiei aprobat pentru anul 2020.

Notă informativă şi 
propuneri de modificare.

După necesitate, 
conform prevederilor 
cadrului legal

1. Lipsa necesităţii de modificare a 
bugetului.

N. Mocanu



7.3. Executarea legislaţiei privind evidenţa 
contabilă.

23 dări de seamă şi rapoarte 
prezentate.

Lunar, trimestrial 
şi anual

1. Neprezentarea planului-calendar al 
serviciului contabil pentru raportarea 
financiară în a.2020.
2. Defectarea sistemului electronic de 
evidenţă contabilă bugetară.

N. Mocanu

Obiectivul nr. 8 Gestionarea procesului de achiziţii a serviciilor şi bunurilor materiale

8.1. Estimarea necesităţilor şi planificarea 
procurărilor de bunuri materiale.

Necesităţi planificate. 
Plan de achiziţii elaborat.

31.12.2020 1. Planificarea incompletă a 
procurărilor de bunuri;
2. Influenţă necorespunzătoare a 
angajaţilor implicaţi în proces.

G. Veveriţa 
N. Mocanu 
Şefii secţiilor

8.2. Ţinerea registrului electronic de evidenţă a 
achiziţiilor.

Registru completat corect şi oportun. 31.12.2020 1. înregistrarea întârziată a achiziţiilor 
de bunuri;
2. Defectarea sistemului electronic.

N. Mocanu

8.3. Executarea angajamentelor stipulate în 
contractele de achiziţii.

Contracte executate. 31.12.2020 1. Nerespectarea termenelor, calităţii 
şi/sau cantităţii de livrare a bunurilor. 
2. Influenţă necorespunzătoare a 
persoanelor responsabile implicate în 
proces.

N. Mocanu

8.4. Asigurarea protecţiei şi integrităţii bunurilor. Condiţii asigurate de păstrare. 31.12.2020 1. Deteriorarea sistemului de pază a 
imobilului;
2. Deteriorarea reţelelor (electrice, 
apă şi canalizare).

G. Veveriţa
Angajaţii
Direcţiei

8.5. Monitorizarea consumului materialelor conform 
normelor.

Norme de consum respectate. 31.12.2020 1. Atitudine iresponsabilă a 
angajaţilor.

N. Mocanu
Angajaţii
Direcţiei

Şef adjunct al Direcţiei Valentina CONSTANTINOV

V. Prodan, 227458 
M .Donţu, 224373 
L. Osoianu, 222441 
G. Veveriţa, 221955 
A. Saftiuc, 226939 
N. Mocanu. 212162


