
                                                                                                                                                          

 

Planul anual de acţiuni   

al Preturii sectorului Centru pentru anul 2018  
 

Obiectivul nr. 1: Promovarea şi realizarea politicilor publice în vederea asigurării unei administraţii publice municipale eficiente în sector. 

 

Acţiuni 

 

Subacţiuni 

Indicatori de produs/rezultat Termen de 

realizare 

Riscuri asociate Responsabil secţie, 

serviciu /funcţionar 

public 

1.1. Gestionarea 

și monitorizarea 

politicilor publice 

conform 

competențelor de 

investire a Preturii  

 

 

 

 

1.1.1. Sistematizarea politicilor 

publice implementarea cărora ține de 

competența Preturii. 

Numărul de acțiuni 

planificate în vederea 

implementării politicilor 

publice. 

 

30 iunie 

31 decembrie 

 

1. Neprezentarea 

acţiunilor în 

termen 

P. Rusu, pretor,  
P. Budurin, vicepretor,  

E. Graur, vicepretor, 

I. Botnaru, secretar 

1.1.2. Desfășurarea activităților de 

implementare a politicilor publice pe 

domenii de activitate (sociale, 

administrative, edilitar-

gospodăreşti). 

Numărul de acte 

administrative 

emise/elaborate în vederea 

implementării politicilor 

publice la nivel de sector. 

  

Numărul de activități 

desfăşurate în vederea    

implementării politicilor 

publice în sectorul 

administrat. 

 

30 iunie 

31 decembrie 

 

1. Politici publice 

ineficiente 

2. Neînţelegerea 

politicilor de către 

angajaţi 

3. Lipsa de 

conlucrare cu 

subdiviziunile de 

resort 

P. Rusu, pretor 
P. Budurin, vicepretor 

E. Graur, vicepretor 

Secţiile/serviciile 

preturii 

 

1.1.3. Raportarea privind rezultatele 

activităților de implementare a 

politicilor publice în sectorul 

administrat. 

 

 

 

 

Numărul de rapoarte,  note 

informative, scrisori 

elaborate și prezentate 

conducerii și altor instituţii.   
30 iunie 

31 decembrie 

 

1. Încălcarea 

termenelor de 

prezentare 

2. Neimplementarea 

politicilor publice 

Secţiile/serviciile 

preturii 

1.2. Asigurarea 

transparenţei în 

1.2.1.Plasarea pe pagina web a 

preturii a  actelor administrative 

Gradul de transparență 

decizională (numărul 

Sem I – 60 

Sem II - 70 

1. Disfuncţionalitatea  

paginii web 

Secţia administraţie 

publică locală/ 



procesul de 

administrare la 

nivel de sector. 

emise şi elaborate de către Pretura 

sectorului Centru: dispoziţii (cu 

caracter de administrare), procese-

verbale ale şedinţelor de analiză  şi 

sinteză a Preturii, programe, planul 

anual de acţiuni, rapoarte de 

activitate. 

actelor plasate pe pagina 

web a preturii). 

     Sporirea operativității la 

     publicarea acestora. 

 2. Gradul redus de 

actualizare a paginii 

web a Preturii 

      M. David 

 

 

1.2.2. Informarea publicului despre 

activităţile realizate de către pretură, 

serviciile descentralizate din raza 

sectorului prin intermediul site-lui 

preturii. 

Numărul de 

informaţii/articole plasate 

pe pagina web a preturii.  

     Impactul acestora la 

     menţinerea unei imagini 

     unitare, bune a preturii. 

Sem I – 45 

Sem II- 50 

1. Gradul redus de 

informaţii 

 

Secţia administraţie 

publică locală/ 

           M. David 

 

 

1.2.3. Asigurarea condiţiilor 

necesare pentru furnizarea 

informaţiei din oficiu. 

Numărul de panouri 

informative, aviziere. 

Numărul informaţiilor 

plasate/furnizate. 

Sem I – 45 

Sem II- 50 

1. Numărul redus de 

informaţie plasată. 

2. Grad redus de 

participare a APL la 

acţiuni  

Secţia administraţie 

publică locală/ 

         M. David 

 

1.3. Promovarea 

politicii de stat în 

domeniul 

personalului. 

 

 

1.3.1.Analiza politicii interne de 

recrutare, selectare și integrare 

profesională. 

Numărul persoanelor 

selectate şi integrate. 

La necesitate 1. Lipsa necesității de 

recrutare și integrare  

 

Serviciul resurse 

umane/  

O. Popovici 

1.3.2.Organizarea și desfășurarea 

procedurilor pentru ocuparea 

funcțiilor publice vacante, reieșind 

din necesitățile de personal estimate. 

Numărul de concursuri 

organizate, conform 

cerințelor reglementatorii. 

Numărul de funcționari 

angajați, în corespundere cu 

cerințele funcției. 

La necesitate 

1.  Neprezentarea 

candidaților la proba 

de concurs. 
Serviciul resurse 

umane/  

O. Popovici 

1.3.3.Analiza necesităților de 

dezvoltare profesională a 

funcționarilor publici, identificate în 

cadrul procedurii de evaluare a 

performanțelor profesionale. 

Propuneri de dezvoltare 

profesională înaintate 

conducerii și Serviciului 

resurse umane a Primăriei 

municipiului Chișinău. 

Trimestrul II 

 

 

1. Lipsa mijloacelor 

financiare 

 

2.Insuficiență de timp 

Serviciul resurse 

umane/  

O. Popovici 

1.3.4.Gestionarea și monitorizarea 

procesului aferent activităților de 

dezvoltare profesională continuă a 

personalului. 

Numărul de funcționari 

instruiți în raport cu 

numărul 

identificat/solicitat. 

La necesitate 

1. Lipsa propunerilor de 

dezvoltare 

profesională 

 

Serviciul resurse 

umane/  

O. Popovici 



1.4.Dezvoltarea și 

promovarea unui 

sistem de raportare 

a încălcărilor 

Codului de 

conduită și a 

acuzațiilor de 

corupție. 

1.4.1. Asigurarea dezvoltării și 

promovării unui sistem corect de 

raportare a încălcărilor Codului de 

conduită și a acuzațiilor de corupție. 

Elaborarea codului de conduită 

 

Semestrul I 

1.Lipsa propunerilor din 

partea secțiilor 

/serviciilor la 

elaborarea codului de 

conduită. 

Serviciul resurse 

umane/  

O. Popovici 

 1.4.2. Promovarea modalităților de 

informare privind depunerea 

plângerilor împotriva oricărei abateri 

sau activități ilegale întreprinse de 

angajații Preturii sectorului Centru. 

Desfășurarea unui seminar , 

întrunire , privind informarea 

despre  modalitățile de 

depunere a plângerilor 

împotriva abaterilor sau 

activităților ilegale întreprinse 

de angajații preturii. 

Semestrul II 

1.Refuzul instituțiilor din 

domeniu de a 

participa la seminar. Serviciul resurse 

umane/  

O. Popovici 

1.5. Crearea unui 

spațiu pentru 

păstrarea docume-

ntelor cu termen 

temporar, lung și 

permanent de 

păstrare.  

1.5.1. Examinarea spațiilor libere din 

incinta instituției care ar corespunde 

cerințelor de păstrare a documentelor 

Numărul spațiilor 

examinate și propuse Semestrul  I 

1. Lipsa spațiilor libere 

care ar corespunde 

cerințelor  

Secția audiență și 

secretariat/ 

S. Tolstenco 

 1.5.2.Analiza echipamentului 

necesar întru asigurarea integrității 

documentelor. 

Înaintarea propunerilor la 

proiectul bugetului privind 

acordarea surselor financiare 

 

Semestrul II 

1. Lipsa mijloacelor 

financiare pentru 

procurarea 

echipamentului 

necesar 

Secția audiență și 

secretariat/ 

S. Tolstenco 

 1.6.Controlul  

realizării deciziilor 

CMC, dispoziţiilor 

Primăriei mun. 

Chişinău şi dispo-

ziţiilor de interes 

public ale 

Pretorului.  

1.6.1.Înregistrarea şi ţinerea evidenţei şi 

controlului asupra termenelor de 

executare a deciziilor CMC, 

dispoziţiilor. 

Numărul documentelor 

înregistrate/realizate. 

Sem I – 25 

Sem II- 20 

1. Lipsa unui mecanism 

de  evidenţă şi 

controlului  în cadrul 

secţiilor/serviciilor. 

2. Nerealizarea unor 

documente 

Secţia audienţă şi 

secretariat /; 

S. Tolstenco 

Secţia administraţie 

publică locală/ 

            M. David 

 

1.6.2. Înregistrarea şi ţinerea evidenţei 

şi controlului asupra termenelor de 

executare a dispoziţiilor Pretorului s. 

Centru. 

Numărul dispoziţiilor 

înregistrate 

Numărul dispoziţiilor luate 

la control 

Sem I – 50 

Sem II- 40 

1. Depăşirea termenului de 

emitere a dispoziţiilor 

2. Lipsa de finanţe pentru 

realizarea dispoziţiilor  

Secţia administraţie 

publică locală/ 

M. David 

 

 1.7.Controlul 

activităţii Comisiilor 

permanente şi 

grupurilor de lucru 

din cadrul Preturii. 

 

1.7.1.Verificarea  activităţii Comisiilor 

permanente şi grupurilor de lucru din 

cadrul Preturii. 

Numărul informaţiilor 

perfectate.  
sem. I- 2  

sem. II.-2 

1. Numărul redus de 

informaţii 

 

Secţia administraţie 

publică locală/ 

          M. David 

1.7.2.Modificarea, după  caz, a 

componenţei nominale a Comisiilor. 

Numărul dispoziţiilor de 

modificare.                                                                                                                                                                                                                                          
La necesitate 

1. Neprezentarea 

propunerilor pentru 

modificări 

Secţia administraţie 

publică locală/ 

          M. David 

 



1.8.Asigurarea 

desfăşurării 

achiziţiilor publice 

cu respectarea 

termelor prevăzuţi de 

legislaţie. 

 

1.8.1.Elaborarea programului de 

achiziţii publice. 

Programul de achiziţii 

elaborat. Semestrul I 

1.  neincluderea tuturor 

achizițiilor  în  

program. 

Serviciul contabil/ 

L. Solomon  

1.8.2.Efectuarea achiziţiilor publice 

de bunuri, lucrări şi servicii cu 

încheierea contractelor. 

Concurs de oferte de 

preţuri desfăşurat 

Numărul de contracte 

încheiate. 

Semestrul I 

1. Efectuarea achizițiilor 

fără publicare în 

buletinul achizițiilor 

publice 

Serviciul contabil/ 

L. Solomon  

1.9.Eficientizarea 

gestionării 

sistematice a 

resurselor 

financiare alocate 

de către Consiliul 

municipal 

Chişinău.  

1.9.1.Examinarea necesităţilor 

instituţiei şi perfectarea proiectului 

de buget. 

Proiect de buget perfectat.   

Semestrul I 

1. Neincluderea în 

întregime  a 

necesităților în 

proiect. 

Serviciul contabil/ 

L. Solomon 

 

1.9.2.Planificarea surselor financiare 

conform actelor normative şi 

necesităţilor primordiale. 

Deviz de cheltuieli  

perfectat şi repartizat pe 

luni. 

Sem. I – 2 

Sem II - 2  

 

 

1. Lipsa de surse 

Serviciul contabil/ 

L. Solomon 

 1.9.3.Evidenţa cheltuielilor surselor 

financiare conform articolelor 

planificate. 

Dări de seamă perfectate 

lunar, trimestrial şi anual. 

Sem. I – 6 

Sem II - 6  

 

1. Lipsa fișelor de 

executare a cheltuielilor 

de la Trezoreria Terito-

rială, lipsa registrelor de 

evidență a cheltuielilor, 

nerespectarea hotărârii 

guvernului privind 

clasificația bugetară. 

Serviciul contabil/ 

L. Solomon 

 1.9.4.Asigurarea controlului 

gestionării planului bugetar. 

Note informative elaborate 

trimestrial. 

Sem. I – 2 

Sem II - 2  

 

1. Lipsa unui sistem  de 

supraveghere și 

control 

Serviciul contabil/ 

L. Solomon 

2. Obiectivul nr. 2: Coordonarea şi monitorizarea activităţilor în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, asigurarea controlului şi disciplinei 

în construcţii în sector. 

2.1. Optimizarea 

şi desfăşurarea 

activităților de 

monitorizare, 

supraveghere și 

control. 

2.1.1.Perfectarea propunerilor privind 

actualizarea cadrului legal normativ în 

vederea urbanismului și construcțiilor, 

informarea beneficiarilor în problema 

vizată, organizarea ieşirilor în teritoriu 

cu desfăşurarea şedinţelor. 

 

Numărul de propuneri 

expediate. 

Numărul de sesizări. 

Numărul de şedinţe. 

Numărul de ieşiri în 

teritoriu, planificate: şi. 

Numărul de petiţii 

examinate. 

sem. I-----75 

sem. II----70 

1. Lipsa unui sistem de 

monitorizare, 

supraveghere şi 

control 

Serviciul arhitectură 

și construcții / 

        I.Bubulici 

 



2.1.2.Conlucrarea cu gestionarii 

fondului locativ, beneficiarii 

construcțiilor individuale și 

beneficiarii construcțiilor blocurilor 

locative în vederea respectării 

cerințelor normative tehnice în 

construcții. 

Numărul şedinţelor, 

planificate 

sem. I-----3 

sem. II----3 

1. Lipsa de conlucrare 

cu gestionarii 

2. Nerespectarea 

cerinţelor tehnice 

Serviciul arhitectură 

și construcții / 

         I.Bubulici 

 

2.1.3.Perfectarea avizelor pentru 

proiectele Certificatelor de urbanism, 

Autorizațiilor de construcții, 

Autorizațiilor de schimbare a 

destinației elaborate de către 

DGAURF a Primăriei municipiului 

Chișinău (pentru obiectivele din raza 

sectorului Centru). 

 

 

Numărul de avize 

perfectate raportate la 

numărul de proiecte 

remise spre avizare. 

sem. I-----30 

sem. II----35 

1. Lipsa persoanei 

abilitate 

2. Numărul redus de 

ieşiri în teritoriu Serviciul arhitectură 

și construcții / 

I.Bubulici 

 

2.2.Organizarea şi 

desfăşurarea 

seminarelor și 

disputelor 

comune cu 

factorii de decizie 

(ISC, IP, Ag. 

Ecolog., ÎMGFL, 

CCA, CCL, 

APLP, CCG) în 

vederea 

prevenirii, 

curmării, 

încheierea 

proceselor-

verbale 

contravenționale 

și combaterea 

construcțiilor 

neautorizate. 

 2.2.1.Actualizarea și perfectarea 

propunerilor în vederea actualizării 

cadrului legal normativ în vederea 

rezultatului final de combatere a 

construcțiilor şi amenajărilor 

neautorizate. 

Numărul notelor 

informative cu propuneri 

de modificare a Codului 

Contravențional și 

cadrului legal normativ. 

   sem. I-----2 

sem. II----3 

 

 

1. Lipsă de personal 

iniţiat în domeniu. 

Serviciul arhitectură 

și construcții / 

I.Bubulici 

 



2.3.Efectuarea 

analizei și 

înaintarea 

propunerilor cu 

privire la arenda 

terenului de sub 

obiectivele 

provizorii (garaje 

metalice) și 

implementarea 

politicii de 

impozitare 

(arenda, 

amenajare și 

salubrizare). 

2.3.1.Conlucrarea cu proprietarii și 

deținătorii de bunuri (garaje metalice 

ş.a.). 

Numărul notificărilor şi 

prescripţiilor. 

 

Numărul dispoziţiilor 

emise. 

  sem. I-----2 

  sem. II----3 

1. Grad redus de 

responsabilitate din 

partea organelor abilitate 

Serviciul arhitectură 

și construcții / 

I.Bubulici 

 

2.3.2.Identificarea și evidenţa 

garajelor metalice amplasate în sector. 

 

Registrul de evidență a 

tuturor garajelor metalice 

amplasate în sectorul 

administrat. 

    sem. I-----60 

  sem. II----60 

1. Lipsa unui registru în 

serviciu 

2. Identificarea eronată a 

garajelor 

Serviciul arhitectură 

și construcții / 

I.Bubulici 

2.3.3.Elaborarea proiectelor de 

dispoziţii ale pretorului sectorului 

Centru cu privire la 

demontarea/evacuarea garajelor 

metalice neautorizate. 

Numărul de proiecte de 

dispoziţii elaborate 

raportate la numărul de 

dispoziții emise. 

 

    sem. I-----20 

  sem. II----20 

1. Lipsa temeiului legal 

2. Nemulţumirea 

cetăţenilor 
Serviciul arhitectură 

și construcții / 

I.Bubulici 

 2.4.Întreprinderea 

acţiunilor privind 

îmbunătățirea 

activității 

parcărilor auto şi 

parcajelor. 

2.4.1.Monitorizarea, supravegherea și 

controlul activității CCG, parcajelor şi 

parcărilor auto  în vederea respectării 

cadrului legislativ normativ, cu 

perfectarea proceselor - verbale. 

Numărul controalelor 

organizate, planificate  

 

Numărul proceselor-

verbale perfectate. 

sem. I  ------ 6  

sem. II ------ 7 

1. Grad redus de 

responsabilitate a 

personalului. 

Serviciul arhitectură 

și construcții / 

I.Bubulici 

 

2.4.2.Participarea după caz la 

adunările generale a membrilor CCG. 

Numărul participărilor. 

 
sem. I--------5 

sem. II.------ 5 

1. Adunări desfăşurate 

formal 

2. Neparticiparea 

membrilor CCG 

Serviciul arhitectură 

și construcții / 

I.Bubulici 

2.4.3.Organizarea şi desfăşurarea 

seminarelor tematice cu organele de 

conducere ale CCG, parcajelor şi 

parcărilor auto în vederea 

familiarizării cu cadrul legal normativ 

privind buna gestionare. 

Numărul seminarelor 

organizate şi desfăşurate  

 
sem. I--------1 

sem. II.------ 2 

1. Neparticiparea 

membrilor CCG 

2. Lipsa personalului 

abilitat în cunoştinţe 

juridice 

Serviciul arhitectură 

și construcții / 

I.Bubulici 

 

2.4.4.Examinarea situaţiei şi  

înaintarea propunerilor în vederea 

atribuirii terenurilor de organizare a 

parcărilor cu plată, parcărilor publice 

cu impozitarea de la agenții economici 

a parcajelor provizorii cu plată pe timp 

de zi, pe timp de noapte. 

Propuneri înaintate în baza 

analizei situaţiei. 
sem. I--------2 

sem. II.------ 2 

1. Neprezentarea 

propunerilor 

2. Lipsa de interes în 

organizarea parcărilor 

3. Lipsa de teren pentru 

amenajarea parcărilor  

Serviciul arhitectură 

și construcții / 

I.Bubulici 

 



3. Obiectivul nr. 3: Coordonarea şi monitorizarea activităţii întreprinderilor municipale de prestări servicii locativ-comunale şi de amenajare din 

sector. 

3.1.Monitorizarea 

activităţii 

gestionarilor şi 

serviciilor privind 

prestarea 

serviciilor 

comunale 

(livrarea calitativă 

a agentului 

termic, apă caldă, 

apă potabilă ) la 

fondul locativ. 

3.1.1.Organizarea şedinţelor de lucru 

privind informarea de către gestionari 

şi serviciile din sector despre 

funcţionarea în regim normal al 

sistemelor termoenergetice şi 

alimentare cu apă, ş. a.  

Numărul de şedinţe 

organizate şi desfăşurate  

 

sem. I------22 

sem. II.----- 23 

1. Lipsa personalului 

calificat în domeniu 

 

2. Uzura sporită a 

rețelelor 
Secţia locativ 

comunală/ 

G. Cupcea 

3.2.Pregătirea şi 

conectarea 

fondului locativ la 

energia termică 

către perioada 

rece a anului 2017  

 

3.2.1.Implicarea gestionarilor fondului 

locativ (ÎMGFL, APLP, ACC, CCL, 

fond departamental), serviciilor 

specializate de sector la pregătirea şi 

conectarea fondului locativ  către 

perioada rece la energia termică .  

Numărul de demersuri 

expediate. 

Numărul de ședințe 

organizate 

sem. I-------12 

sem. II.----- 11 

1. Lipsa surselor 

financiare 

2. Insuficiența 

personalului calificat 

în domeniu 

Secţia locativ 

comunală/ 

G. Cupcea 

 

3.2.2.Monitorizarea şi  efectuarea 

controlului asupra gradului de 

pregătire a  fondului locativ, semnarea  

paşapoartelor tehnice, eliberării 

bonurilor de conectare a  obiectivelor 

la agentul termic. 

Gradul de pregătire  

Numărul de paşapoarte 

semnate.  

Numărul de bonuri 

eliberate. 

Semestrul I 

 

1. Uzura sporită a 

rețelelor  

2. Întârzierea îndeplinirii 

lucrărilor   

Secţia locativ 

comunală/ 

G. Cupcea 

3.2.3.Conectarea fondului locativ la 

sistemul centralizat de încălzire. 

Numărul de blocuri 

conectate. Octombrie - 

noiembrie 

1. Uzura sporită a    

rețelelor  

2. Întârzierea 

îndeplinirii lucrărilor   

Secţia locativ 

comunală/ 

G. Cupcea 

3.3.Organizarea 

lucrărilor de 

salubrizare şi 

amenajare a 

3.3.1.Organizarea și antrenarea 

conform planului, a gestionarilor 

fondului locativ (ÎMGFL, APLP, 

ACC, CCL, fond departamental), 

Numărul de acţiuni  

desfăşurate  

      Numărul de transport   

sem. I-------3 

sem. II.---- 3 

1. Formarea gunoiștilor 

stihiinice 

2. Lipsa tehnicii 

specializate 

Secţia locativ 

comunală/ 

G. Cupcea 



teritoriului 

sectorului Centru 

în perioada 

05.03.2018 – 

06.04.2018; 

15.10.2018-

14.12.2018. 

serviciilor din sector, instituțiilor și 

organizațiilor, privind amenajarea  şi 

salubrizarea teritoriilor adiacente în 

perioada 05.03. – 06.04.2018. 

       antrenat. 

3.3.2.Organizarea controlului privind 

respectarea ordinii sanitare în teritoriul 

sectorului.  

Numărul de ieşiri în     

teritoriu. 

Săptămânal  3. Nerealizarea 

problemelor 

apărute în termenii 

stabiliți 

Secţia locativ 

comunală/ 

G. Cupcea 

 3.3.3.Organizarea şedinţelor Comisiei 

sanitare pentru analiza şi controlul 

efectuării lucrărilor, conform 

programului aprobat.  

Numărul de şedinţe 

desfăşurate 

sem. I------5 

sem. II---- 9 

1. Numărul redus de 

informații 

prezentate 

Secţia locativ 

comunală/ 

G. Cupcea 

3.3.4.Organizarea și antrenarea 

conform planului, a gestionarilor 

fondului locativ (ÎMGFL, APLP, 

ACC, CCL), serviciilor, Î.M. Asociaţia 

Spaţiilor Verzi, Regia „Exdrupo”, 

Regia Autosalubritate”, Î.M.  „Prestări 

servicii” privind salubrizarea şi 

evacuarea frunzişului perioada  15.10-

14.12.2018. 

Numărul de persoane 

antrenate.  

 

 

Numărul de transport 

antrenat.  

Octombrie - 

decembrie 

 

1. Lipsa tehnicii 

specializate 

 

2. Insuficiența 

personalului 
Secţia locativ 

comunală/ 

G. Cupcea 

3.4.Organizarea 

activităţii 

Comisiei privind 

achitarea 

datoriilor la 

sistemul 

termoenergetic, 

acordarea 

ajutoarelor sociale 

pentru achitarea 

serviciilor 

comunale. 

 3.4.1. Organizarea şi desfăşurarea 

şedinţelor  Comisiei privind 

examinarea dosarelor pentru acordarea 

ajutoarelor sociale cu perfectarea 

procese – verbale. 

 

 

 

 

 

 

Numărul de şedinţe  

desfăşurate.  

 

Numărul proceselor-

verbale perfectate. 

sem. I------14 

sem. II-----18 

 

1. Lipsa informației 

prezentate de către 

gestionari 

Secţia locativ 

comunală/ 

G. Cupcea 



4.Obiectivul nr. 4:. Coordonarea şi monitorizarea activităţii de comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii din sector, desfăşurate de persoane fizice 

şi juridice. Promovarea şi realizarea politicilor adoptate de autorităţile administraţiei publice centrale şi municipale pentru domeniile respective. 

4.1.Efectuarea 

acţiunilor de 

promovare a 

dialogului public-

privat. 

 

 

 

 

 

4.1.1.Organizarea şi desfăşurarea 

adunărilor cu  întreprinderile mici şi 

mijlocii. 

Numărul adunărilor 

desfăşurate 

 

 

 

sem. I-------2 

sem. II------2 

1. Lipsa localului de 

desfăşurare la 

întruniri 

2. Lipsa personalului 

competent pentru 

desfăşurarea 

adunărilor. 

Secţia social-

economică/ 

S. Andrian 

 

4.1.2.Susţinerea participării agenţilor 

economici la expoziţii şi târguri. 

Numărul expoziţiilor, 

târgurilor desfăşurate 

sem. I------2 

sem. II-----2 

1. Numărul redus de 

expoziţii 

2. Grad redus de 

participare a 

partenerilor din 

domeniul economic 

Secţia social-

economică/ 

        S. Andrian 

 

4.2.Efectuarea 

acţiunilor de 

prevenire şi 

combatere a 

comerţului 

neautorizat. 

4.2.1.Identificarea agenţilor economici 

şi persoane fizice care practică 

comerţul neautorizat. 

 

Numărul de agenţi 

economici şi persoane 

fizice identificate. 

sem. I------20 

sem. II-----25 

1. Numărul eronat de 

agenţi economici 

 

Secţia social-

economică/ 

S. Andrian 

4.2.2.Conlucrarea cu Inspectoratul de 

Poliţie Centru întru organizarea 

raidurilor privind  combaterea 

comerţului neautorizat cu prezentarea 

notelor  informative Primarului 

General al PMC. 

 

Numărul de raiduri 

organizate, planificate: şi. 

 

Numărul de note 

informative prezentate  

 

 

 

sem. I-----32 

sem. II----38 

1. Numărul redus de 

raiduri 

2. Neparticiparea la 

organizarea raidurilor 

3. Neîndeplinirea 

întocmai a  acțiunilor 

de  colaborare cu 

instituţiile de resort 

Secţia social-

economică/ 

S. Andrian 

4.2.3.Întocmirea proceselor-verbale 

privind activitatea comerţului 

neautorizat 

 

Numărul de procesele-

verbale întocmite 

 sem. I-----30 

sem. II----50 

1. Date eronate date de 

persoana depistată 

2. Completare eronată a 

procesului verbal 

3. Neidentificarea 

persoanei depistate 

Secţia social-

economică/ 

S.Andrian 

4.3.Efectuarea 

acţiunilor de 

îmbunătăţire a 

activităţii de 

eliberare a 

4.3.1.Identificarea şi implementarea 

metodelor de reducere  a timpului de 

aşteptare pentru eliberarea schemelor. 

Numărul de scheme 

eliberate. 
sem. I-----25 

sem. II----30 

1. Necunoaşterea 

metodelor de 

implementare 

 

 

Secţia social-

economică/ 

S. Andrian 



schemelor de 

amplasare. 

4.3.2.Actualizarea fişierului privind 

eliberarea schemelor. 

 

Baza de date actualizată. 

Semestrul I 

 

1. Lipsa fişierului 

2. Lipsa personalului 

abilitat pentru 

actualizare 

Secţia social-

economică/ 

S. Andrian 

4.4.Soluţionarea 

petiţiilor de la 

agenţii 

economici.  

 

 

 

 

 

 

4.4.1.Primirea, verificarea si 

soluţionarea  petiţiilor primite de la 

agenţii economici.  

Numărul petiţiilor   

examinate în termen. 

 

 

sem. I-----50 

sem. II----50 

1. Întârzierea termenilor 

de soluţionare 

2. Închiderea petiţiilor 

formal 

Secţia social-

economică/ 

S. Andrian 

 

 4.4.2.Acţiuni de control în urma 

reclamaţiilor înregistrate şi cercetate.  

Numărul controalelor 

organizate  

sem. I------11 

sem. II-----8 

1. Neparticiparea la 

controale  

2. Reclamaţii false 

Secţia social-

economică/ 

S. Andrian 

 

4.5.Coordonarea 

activităţii 

întreprinderilor 

din sfera 

comerţului, 

alimentaţiei 

publice, prestări 

servicii în vederea 

respectării 

legislaţiei în 

vigoare. 

 4.5.1.Organizarea controalelor 

tematice. 

Numărul controalelor 

organizate.  

sem. I------32 

sem. II-----38 

1. Lipsa personalului  în 

numărul necesar  

 

Secţia social-

economică/ 

S. Andrian 

4.5.2.Colaborarea cu Inspectoratul de 

Poliţie Centru, Direcţia administrare 

fiscală Centru, organele protecţiei 

dreptului consumatorului în vederea 

contracarării comerţului ilicit.  

Numărul ieşirilor în 

teritoriu 

sem. I-------11 

sem. II------12 

1. Lipsa personalului în 

numărul necesar  

2. Lipsa conlucrării cu 

instituţiile de resort 

3. Nemulţumirea 

cetăţenilor 

Secţia social-

economică/ 

S. Andrian 

 

 

4.5.3.Inventarierea gheretelor din 

sector şi demolarea obiectivelor  

provizorii ce nu corespund cerinţelor 

de activitate şi amenajare. 

Numărul de gherete şi 

obiective înregistrate. 

Numărul de gherete şi 

obiective demolate, 

demontate. 

sem. I-------15 

sem. II------10 

1. Lipsa finanţelor pentru 

demolări 

2. Lipsa utilajelor tehnice 

Secţia social-

economică/ 

S. Andrian 

 

 

5. Obiectivul nr. 5: Promovarea şi realizarea politicilor, strategiilor, planurilor de acţiuni naţionale şi municipale în domeniile educaţiei, ocrotirii 

sănătăţii, protecţiei sociale, culturii, tineretului şi sportului. 

5.1.Elaborarea şi 

realizarea 

activităţilor 

Programului 

complex de 

acţiuni privind 

apărarea 

intereselor 

5.1.1.Organizarea şi desfășurarea 

acţiunilor culturale și de agrement, 

organizarea timpului liber al tinerilor. 

Acţiuni organizate şi 

desfăşurate .  sem. I--------7 

sem. II-------8 

1. Lipsa de resurse 

financiare 

2. Lipsa unui spaţiu 

pentru organizarea 

acţiunilor culturale 

Secția cultură, 

tineret, sport /  

V. Tofan 

 

 5.1.2.Organizarea şi desfășurarea 

campaniilor educaţional-informative 

Campanii organizate şi 

desfăşurate  
sem. I---------2 

sem. II--------3 

1. Neimplicarea ONG-

urilor  
Secția cultură, tineret, 

sport /  

V. Tofan 



sociale, 

economice şi 

spirituale ale 

tineretului, 

promovarea şi 

valorificarea 

potenţialului 

creativ al 

tinerilor. 

de promovare a modului sănătos de 

viață, prevenirea viciilor sociale. 

2. Lipsa interesului din 

partea tinerilor 

 

5.2.Elaborarea şi 

realizarea 

Programului 

complex de 

acţiuni privind 

dezvoltarea 

culturii şi 

sportului, 

promovarea 

valorilor 

naţionale. 

 

5.2.1.Organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor tematice, zilelor 

profesionale, sărbătorilor naţionale, 

sărbătorilor ce ţin de obiceiurile şi 

tradițiile neamului etc. 

Organizate şi desfăşurate 

acţiuni 
sem. I--------13 

sem II----14 

1. Lipsa resurselor 

financiare 

2. Lipsa unui program 

cultural artistic 

Secția cultură, 

tineret, sport /  

V. Tofan 

 

5.2.2.Organizarea şi desfăşurarea  de 

campionate, turnee și acțiuni sportive. 

 

 

Organizate şi desfăşurate 

campionate, turnee,  

acțiuni sportive 
sem. I---------7 

sem. II--------9 

1. Neimplicarea tinerilor 

2. Lipsa unui spaţiu 

pentru organizare 

3. Lipsa echipamentului 

sportiv 

Secția cultură, 

tineret, sport /  

V. Tofan 

 

5.3.Elaborarea 

unui program de 

dezvoltare a 

sectorului 

asociativ; 

stabilirea unor 

parteneriate 

durabile cu 

diverşi 

reprezentanţi ai 

sectorului 

asociativ. 

 

 

 

 

5.3.1.Conlucrarea cu instituțiile de 

învățământ, ONG-uri, asociații 

culturale și organizarea campaniilor de 

sensibilizare a societăţii privind 

problemele cu care se confruntă 

comunitatea. 

Organizate întruniri 

 

 

sem. I---------2 

sem. II--------3 

1. Lipsa de conlucrare cu 

instituţiile, ONG-urile 

2. Necunoaşterea 

problemelor din sector 

3. Lipsa unui plan 

tematic 

Secția cultură, 

tineret, sport /  

V. Tofan 

 

5.3.2.Acordarea suportului logistic și 

metodico-organizatoric ONG-urilor de 

profil din sector și a sectorului 

asociativ. Organizate întruniri 

tematice 
sem. I---------2 

sem. II--------3 

1.  Lipsa personalului 

abilitat pentru acordarea 

suportului 

2. Lipsa materialelor 

metodico ştiinţifice 

Secția cultură, 

tineret, sport /  

V. Tofan 

 

 

 



6. Obiectiv nr. 6: Organizarea în cadrul Preturii a sistemului de management financiar şi control, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.  

6.1.Intensificarea 

activităţilor de 

implementare a 

sistemului de 

management 

financiar şi 

control . 

6.1.1.Identificarea proceselor 

operaţionale şi de suport din cadrul 

entităţii. 

Numărul proceselor 

operaţionale şi de suport 

identificate. Semestrul I 

1. Crearea unei perturbări 

în procesul de realizare a 

obiectivelor. 

2. identificarea eronată a 

proceselor 

Grupul de lucru 

6.1.2.Descrierea şi revizuirea, după 

caz, a proceselor de bază din cadrul 

entităţii. 

 

Numărul proceselor de 

bază descrise şi revizuite. Semestrul II 

1. Necorespunderea 

proceselor  Grupul de lucru 

6.1.3.Elaborarea Registrului riscurilor. Registrul riscurilor 

completat. Semestrul I 
1. Neidentificarea 

riscurilor Grupul de lucru 

6.2.Elaborarea şi 

actualizarea 

actelor interne ce 

reglementează 

activitatea 

sistemului de 

management 

financiar şi 

control. 

6.2.1.Elaborarea Planului anual de 

activitate privind managementul 

financiar şi controlul. 

Planul anual de activitate 

privind CFPI aprobat. 
Ianuarie 

1. Neprezentarea 

informaţiilor la timp 

2. Necorespunderea 

obiectivelor cu activitatea 

entităţii 

Grupul de lucru 

6.2.2.Elaborarea şi actualizarea fişelor 

postului.  

Fişele postului modificate 

şi aprobate. 
Semestrul I 

Neîndeplinirea 

corespunzătoare a 

atribuțiilor de serviciu. 

Imposibilitatea stabilirii 

persoanelor responsabile 

Grupul de lucru, 

Serviciul resurse 

umane/ O. Popovici 

6.2.3.Revizuirea şi actualizarea 

Regulamentului de ordine interioară al 

Preturii. 

Regulamentul de ordine 

interioară al Preturii 

revizuit şi actualizat. 

Semestrul I 1. Lipsa de propuneri  

2. Neprezentarea la timp 
Grupul de lucru, 

Serviciul juridic / 

A. Cocarcea 

6.2.4.Revizuirea şi actualizarea 

Regulamentelor secţiilor/serviciilor. 

Regulamentele 

secţiilor/serviciilor 

revizuite şi actualizate. 

 

Semestrul I 

1. Lipsa modificărilor în 

legislație ce ar solicita 

modificarea actelor 

interne  de directivă 

 

Grupul de lucru, 

şefii de secţii/servicii 

Participare la instruire externă. Numărul participanţilor. 

Semestrul II 

1.Insuficienţă de timp 

pentru participarea la 

cursuri. 

Grupul de lucru, 

Serviciul resurse 

umane/ O. Popovici 



6.3.Raportarea 

privind 

implementarea 

sistemului de 

management 

financiar şi 

control. 

 

 

6.3.1.Elaborarea raportului şi sumarul 

raportului anual. 

Raportul şi sumarul 

raportului aprobat. 

20  februarie 

1. Lipsa personalului 

abilitat în domeniul 

sistemului financiar 

2. Necorespunderea cu 

cerinţele 

Grupul de lucru 

6.3.2.Emiterea Declaraţiei privind 

buna guvernare. 

Declaraţia emisă şi 

publicată pe pagina WEB 

a Preturii. 31 martie 

1. Depășirea 

termenului de 

publicare pe site din 

motive tehnice 

 

Grupul de lucru,  

Secţia administraţie 

publică locală/ 

         M. David 

 

                                                                                         

                                                                           

 

 

 

 

  
 

 


