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ORDIN

din ”CLI ” OcL 2021

Cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind modul de efectuare a vizitelor de 
consultanţă în domeniul protecţiei 
consumatorilor

Reieşind din prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra 
activităţii de întreprinzător, în scopul protecţiei consumatorilor conform prevederilor 
Legii nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, în temeiul pct. 14, alin. 
13) al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 
Sănătate Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1090 din 18.12.2017,

APROB:

1. Regulamentul privind modul de efectuare a vizitelor de consultanţă, conform 
anexei nr. 1;
2. Formularul Raportului vizitelor de consultanţă, conform anexei nr.2.

ORDON:

3. Şeful Direcţie control de stat în sănătate (dl Andrei Ciburciu) va asigura punerea în 
aplicare a Regulamentului privind modul de efectuare a vizitelor de consultanţă în 
domeniul protecţiei consumatorilor.
4. Şeful direcţiei tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (dl Serghei Stigariov) va 
asigura plasarea prezentului ordin pe pagina web a ANSP.
5. Controlul executării prezentului ordin mi-1 asum.

Director interimar Vasile GUŞTIUC

mailto:oflice@ansp.md


Anexa nr.l
!a ordinul nr. (£} din C U  g ^ .2 0 2 1

REGULAMENTUL
PRIVIND MODUL DE EFECTUARE A VIZITELOR DE

CONSULTANŢĂ



Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

1. Condiţiile actuale determină crearea unui sistem funcţional al parteneriatului 
dintre Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică (în continuare - ANSP) şi 
mediul de afaceri, de la egal la egal, care va facilita relaţiile reciproce de 
colaborare şi va asigura un climat favorabil in scopul familiarizării acestora cu 
legislaţia privind protecţia consumatorilor şi îndrumării acestora spre respectarea 
corectă a legislaţiei în vigoare.

2. ANSP, autoritate administrativă subordonată Ministerului Sănătăţii, Muncii şi 
Protecţiei Sociale, în conformitate cu art. 28, alin. (2), lit. b), din Legea Nr. 105 
din 13-03-2003 privind protecţia consumatorilor, este organul de stat abilitat cu 
funcţie de protecţie a consumatorilor, în domeniul produselor medicamentoase, 
farmaceutice şi parafarmaceutice, al serviciilor prestate de instituţiile 
farmaceutice şi medicale, precum şi al altor produse şi servicii, puse la dispoziţia 
consumatorului de întreprinderile şi instituţiile farmaceutice şi medicale.

3. în temeiul pct. 10, alineatul 8) din Hotărîrea Guvernului nr. 1090 din 18.12.2017 
cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Sănătate 
Publică, ANSP are dreptul să organizeze şi să efectueze vizite de consultanţă în 
scopul familiarizării agenţilor economici şi consumatorilor cu cerinţele actelor 
normative ce ţin de protecţia consumatorilor.

4. Regulamentul privind modul de efectuare a vizitelor de consultanţă (în continuare 
Regulament) stabileşte condiţiile şi modalităţile de acordare a consultanţei de 
specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor pentru persoanele juridice.

5. Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii privind 
protecţia consumatorilor nr. 105 din 13.03.2003, Hotărîrii Guvernului nr. 1090 
din 18.12.2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 
Sănătate Publică, alte prevederi ale legislaţiei in vigoare.

Capitolul II
DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

6. La elaborarea prezentului Regulament au fost consultate următoarele acte 
normative:
• Legea nr.105 din 13 martie 2003, privind protecţia consumatorilor;
• Legea nr. 982 din 11 mai 2000 cu privire la accesul de informaţie;
• Legea nr. 131 din 08.06.2012, privind controlul de stat asupra activităţii de

întreprinzător;



• Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; 
•Hotărârea Guvernului nr. 1090 din 18.12.2017 cu privire la organizarea şi

funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică;
• Legea nr. 10 din 03-02-2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice;
• Alte acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor.

Capitolul III 
TERMINOLOGIE

7. In sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii: 
agent economic - orice persoana juridica sau fizica autorizată pentru activitate 

de întreprinzător, care fabrica, transportă, comercializează produse ori părţi din 
produse, prestează servicii (execută lucrări);

consumator — orice persoana fizică, ce intenţionează să comande sau să 
procure ori care comandă, procură sau foloseşte produse, servicii pentru necesităţi 
nelegate de activitatea de intreprinzător sau profesională;

reclamatie declaraţie scrisă, susţinută de documente probatoare, prin care un 
comerciant a comis sau este susceptibil să comită o incalcare a actelor normative 
care protejează interesele consumatorilor;

prestator - orice persoana juridica sau fizică autorizată pentru activitate de 
intreprinzător, care prestează servicii; 

producător:
- agent economic care fabrică un produs finit, o parte componentă a unui produs 

sau materie primă;
- agent economic care aplica pe produs numele sau, marca comercială sau un alt 

semn distinctiv;
- agent economic care recondiţionează produsul;
- agent economic care modifică caracteristicile produsului;
- reprezentant, înregistrat in Republica Moldova, al unui agent economic al cărui 

sediu se afla in afara Republicii Moldova;
- agent economic care importă produse;
- distribuitor sau vinzator al produsului importat in cazul in care importatorul nu 

este cunoscut;
- distribuitor sau vinzător al produsului, in cazul in care importatorul nu poate fi 

identificat, daca acesta, in termen de 30 de zile de la depunerea cererii, nu a informat 
persoana prejudiciata asupra identităţii importatorului;

produs - bun destinat consumului sau utilizării individuale; în cadrul practicilor 
comerciale se considera produs orice bun sau serviciu;

serviciu - activitate, alta decit cea din care rezultă produse, desfăşurată in scopul 
satisfacerii unor necesitiţi ale consumatorilor;

vizita de consultanţă — activitate de acordare a consultantei de specialitate, 
desfăşurată in afara sediului ANSP, in domeniul protecţiei consumatorilor pentru 
persoanele juridice;

vânzător - orice persoană juridică sau fizică autorizată pentru activitate de 
întreprinzător, care desfăşoară activitate comerciala în relaţiile cu consumatorii.



Capitolul IV
REGULI DE PROCEDURĂ

8. Scopul prezentei Proceduri constă în consolidarea cadrului juridic şi instituţional 
in domeniul efectuării vizitelor de informare si consiliere a mediului de afaceri în 
domeniul protecţiei consumatorilor.
9. Prezenta Procedura are următoarele obiective:

a) asigurarea unui nivel mai inalt de protecţie a vieţii, sănătăţii şi proprietăţii 
persoanelor;

b) consultarea mediului de afaceri in vederea evitării introducerii şi circulaţiei pe 
piaţa a produselor periculoase.

10. Prezenta Procedură reglementează:
a) organizarea şi desfăşurarea activitiţii de acordare a consultanţei de 

specialitate desfăşurată in afara sediului ANSP, in domeniul protecţiei consumatorilor 
pentru persoanele juridice;

b) stabilirea principiilor fundamentale ale vizitei de consultanţă:
c) stabilirea regulilor de efectuare a vizitei de consultanţă.

11. Principiile fundamentale ale vizitei de consultanţă sunt:
a) prevenirea incălcării legislaţiei prin aspectul consultativ al vizitei;
b) obiectivitate şi imparţialitate la desfăşurarea vizitelor de consultanţă. 

Desfăşurarea vizitei de consultanţă nu poate fi asociată sau confundată cu controlul de 
stat asupra activităţii de întreprinzător;

c) efectuarea vizitei de consultanţă in baza analizei şi evaluării necesităţilor. La 
determinarea unilaterală a agenţilor economici, de către ANSP, se va ţine cont de mai 
multe criterii, precum efectuarea consultanţei in cadrul campaniilor de informare, 
solicitarea expresă a reprezentantului agentului economic, notificarea potenţialelor 
produse comercializate prin sistemul de alertă rapida pentru produse periculoase;

d) prezumţia bunei-credinţe şi a respectării legislaţiei de către persoana vizată în 
cadrul vizitei de consultanţă;

e) transparenţa vizitei de consultanţă efectuată de către autoritatea publică abilitată 
cu atribuţii de protecţie a consumatorilor;

1) legalitatea şi respectarea competenţei stipulate expres de lege de către 
autoritatea cu atribuţii de protecţie a consumatorilor, astfel încât vizita de consultanţă sa 
fie corectă, coerentă, desfăşurată consecvent şi în corespundere cu prevederile legii şi a 
planului aprobat;

g) proportionalitatea vizitei de consultanţă şi oportunitatea la desfăşurarea ei 
recurgerea la desfăşurarea vizitei de consultanţă doar in cazul cind aceasta este 
acceptată de agentul economic si necesară pentru realizarea funcţiilor ANSP;

h) proporţionalitate şi oportunitate in ceea ce priveşte durata şi desfăşurarea 
vizitei de consultanţă — desfăşurarea vizitei de consultanţă într-un termen rezonabil, în 
funcţie de subiectele abordate;

i) evidenţa tuturor vizitelor de consultantă,
j ) dreptul de a refuza vizita de consultanţă;
k) neadmiterea afectării şi/sau întreruperii programului de activitate a persoanei 

vizate in cadrul vizitei de consultantă;
l) confidenţialitatea informaţiilor livrate de agentul economic la desfăşurarea



vizitei de consultanţă, in special a informaţiei care poate influenţa buna reputaţie a 
agentului economic in activitatea acestuia, fiind interzisa diseminarea informaţiei in 

/  cauză, cu excepţia cazurilor stabilite de lege;
m) păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal si răspunderea pentru 

divulgarea acestora;
n) îndeplinirea conştiincioasă a atribuţiilor de serviciu- inspectorul va indeplini 

atribuţiile şi obligaţiile de serviciu in mod imparţial şi echitabil, avind scopul de a 
stabili relaţii de încredere intre ANSP şi persoana vizata in cadrul vizitei de 
consultanţă.
12. Se considera vizita de consultanţă orice formă de acordare a consultanţei alta decât 

de verificare, revizie, audit, evaluare şi/sau analiza exercitată de către un organ 
de control, desfăşurată in afara sediului ANSP, in domeniul protecţiei 
consumatorilor pentru persoanele juridice.

13. Funcţionarul public delegat la vizita de consultanţă nu va solicita agentului 
economic prezentarea de explicaţii în scris pentru documentare. Odată cu 
prezentarea unor acte, in mod voluntar de către antreprenor, pentru oferirea 
consultanţei privind eventuale soluţii optime întru respectarea legislaţiei in 
vigoare, funcţionarul public nu este in drept să solicite asigurarea autenticităţii 
informaţiilor şi documentelor prezentate.

14. Au dreptul să iniţieze şi să desfăşoare vizite de consultanţă doar inspectorii cu 
statut de funcţionari publici din cadrul Direcţiei Control de Stat în Sănătate ai 
ANSP, in limitele competenţelor.

15. Autoritatea investita cu atribuţii de efectuare a vizitei de consultanţă (ANSP) 
realizează din iniţiativă proprie activităţi de informare a agenţilor economici.

16. Toate cheltuielile ce ţin de vizita de consultanţă sunt suportate de ANSP.
17. ANSP nu este in drept să iniţieze vizita de consultanţă dacă la agentul economic 

este iniţiat controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător de către aceeaşi 
autoritate şi inspectorul, în mod normal, cunoaşte această informaţie.

18. Inspectorii exercită vizita de consultanţă doar in limitele competenţei atribuite prin 
lege.

19. Nici un inspector nu poate invoca, pentru justificarea competenţei sale a dreptului 
de a oferi consultanţă reprezentanţilor mediului de afaceri un act normativ care nu a 
fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi nu a intrat in vigoare în 
modul corespunzător.

20. în cadrul vizitei de consultanţă, de către inspector, nu se solicită şi obţine spre 
păstrare documente ce aparţin agentului economic.

21. Vizita de consultanţă se efectuează cu acordul persoanei împuternicite.
22. Ordinar, vizita de consultanţă se efectuează în orele programului de lucru al ANSP.
23. Vizita de consultanţă nu constituie un element al controlului de stat asupra 

activităţii de întreprinzător, dar reprezintă o măsură de promovare a conformării 
voluntare a mediului de afaceri la respectarea legislaţiei în vigoare, respectiv, în 
cadrul acesteia nu se aplică măsuri restrictive.



24. Vizita de consultanţă se efectuează în temeiul graficului anual aprobat de ANSP sau 
solicitarea expresă a agentului economic.

25. Raportul vizitei de consultanţă se intocmeşte in 1 (unu) exemplar, care se păstrează la 
ANSP iar, la cerere, inspectorul este obligat sa ofere posibilitatea efectuării unei 
copii a documentului pentru agentul economic.

26. în Raportul vizitei de consultanţă se reflectă următoarele poziţii:
a) data efectuării vizitei de consultanţă;
b) numele, prenumele, funcţia funcţionarului(rilor) public(i) care a(au) efectuat 

vizita de consultanţă;
c) denumirea agentului economic supus vizitei de consultanţă;
d) în cadrul vizitei de consultanţă au fost consiliaţi x agenţi economici, informaţi 

x consumatori şi distribuite x pliante informative sau alte materiale;
e) textul “Vizita de consultanţă nu constituie un element al controlului de stat 

asupra activităţii de întreprinzător, dar reprezintă o măsura de promovare a 
conformării voluntare a mediului de afaceri la respectarea legislaţiei in vigoare, 
respectiv, in cadrul acesteia nu se aplica sancţiuni contravenţionale.”;

f) opinia reprezentantului agentului economic supus vizitei de consultanţă;
g) numele, prenumele si după caz, ştampila entităţii juridice.

Capitolul V 
RĂSPUNDEREA

27. încălcarea ordinii, oficial stabilite de organizare a vizitelor de consultanţă precum 
şi a evidenţei sau păstrării lor de către persoanele desemnate pentru aceasta, atrage 
după sine răspunderea disciplinara (Legea nr.158 din 4 iulie 2008 cu privire la 
funcţia publica ş i statutul funcţionarului public, alte prevederi legale).

Capitolul VI 
DISPOZIŢII FINALE

28. Prezentul Regulament intră în vigoare din data aprobării de către directorul sau 
directorul adjunct al ANSP.
29. Prevederile regulamentului se aprobă prin ordin intern al ANSP şi se aduce la 
cunoştinţă, contra semnătură, precum şi publicarea acestuia pe pagina electronica 
http://ansp.md.

http://ansp.md


Anexa nr.2
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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
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RAPORTUL VIZITEI DE
CONSULTANŢĂ

Data luna, anul

Vizita de consultanţă a fost efectuată de către funcţionarii publici

Fnncfia,, numele. prenumele

Adresa delegării, denumirea completa a agentului economic

Vizita de consultanţă are loc în cadrul campanei de informare_____________________________________

în cadrul vizitei de consultanţă au fost consiliaţi______ agenţi economici, informaţi_____consumatori şi
distribuite______ pliante informative.

numele,prenumele funcţionarilor publici semnătură

Vizita de consultanţă nu constituie un element al controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător, dar 
reprezintă o măsură de promovare a conformării voluntare a mediului de afaceri la respectarea legislaţiei în 
vigoare, respectiv, în cadrul acesteia nu se aplică sancţiuni contravenţionale.

Subiectele discutate, problemele abordate de către participanţi______________________ ____________

Opinia reprezentantului agentului economic

Numele, prenum ele, funcţia semnătura

http://vvvvw.ansp.md

