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                                                                                                                                   Anexă 

la Ordinul Agenţiei Rezerve Materiale 

                                                                                           nr. 56   din  19   septembrie   2017 

 
Metodologia 

instituţională a controalelor asupra activităţii cu bunurile materiale din 

rezervele materiale de stat şi de mobilizare 

 

I. Dispoziţii generale 

 

1. Metodologia instituţională a controalelor asupra activităţii cu bunurile 

materiale din rezervele materiale de stat şi de mobilizare (în continuare - 

Metodologia), este elaborată pentru realizarea prevederilor legale privind 

organizarea si executarea controalelor în sistemul rezervelor materiale ale statului, 

în temeiul Hotărîrii Guvernului 827 din 16.12.2009 ”Pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Rezerve Materiale (în 

continuare - Agenţia), structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al 

acesteia”.  

 

2. Prezenta Metodologie reglementează organizarea şi executarea controalelor 

în domeniul rezervelor materiale ale statului, prin stabilirea următoarelor elemente: 

a) scopul, tipurile de control şi principiile ce stau la baza executării 

controalelor; 

b) competenţele controlorilor şi structurilor cu atribuţii de control; 

c) obiectivele şi modalităţile de organizare şi desfăşurare a controlului; 

d) documentele elaborate pentru materializarea acţiunilor de control; 

     e) măsurile propuse de controlori pentru îmbunătăţirea activităţii instituţionale. 

 

3. În sensul prezentei Metodologii, expresiile şi termenii utilizaţi au următorul 

sens: 

a) structurile de control – direcţii, secţii şi servicii cu atribuţii de control, 

organizate la nivelul Agenţiei; 

b) controlor – angajat al Agenţiei, abilitat cu dreptul de a iniţia şi de a 

desfăşura controlul, împuternicit în modul stabilit, din componenţa comisiei de 

control, inclusiv preşedintele acesteia şi persoanele ce asigură lucrările de 

secretariat al comisiei, precum şi persoanele cooptate în cadrul grupului, conform 

prezentei Metodologii, 

c) control – totalitatea acţiunilor de verificare a respectării de către entităţile 

supuse controlului a prevederilor legislaţiei, realizate de structurile de control;  

d) control parţial (selectiv) – control ce urmăreşte analizarea şi/sau evaluarea 

doar a unor anumite aspecte ale activităţii entităţilor supuse controlului; 

e) control repetat – controlul care urmăreşte verificarea modul şi gradul de 

înlăturare a încălcărilor depistate şi constatate în cadrul unor controale anterioare; 

f) control planificat – control efectuat conform planului anual al controalelor; 
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g) control inopinat – control care nu este inclus în planul anual al controalelor 

şi care se efectuează cu scopul verificării respectării cerinţelor stabilite de control 

planificat;  

h) listă de verificare – document procedural, aprobat prin act normativ, în care 

se indică, în ordine prestabilită, faptele, bunurile, însuşirile, sursele informaţionale, 

procedurile şi acţiunile care urmează a fi verificate şi/sau executate în limitele 

rigorilor procedurale pentru tipul şi metoda de control instituţional aferentă; 

i) act sau proces-verbal de control – act întocmit în urma controlului, în care 

se înregistrează rezultatele controlului (în partea de constatare) şi, după caz, se 

prescriu modalităţi de înlăturare a încălcărilor şi/sau măsuri restrictive (în partea 

prescriptivă); 

j) entităţi - instituţiile şi întreprinderile subordonate Agenţiei, precum şi agenţi 

economici implicaţi în activitatea cu bunurile din rezervele materiale de stat şi de 

mobilizare în bază de contract; 

k) obiect al controlului – unitate structurală/funcţională a entităţii, care acordă 

servicii de păstrare a bunurilor din rezervele materiale de stat şi de mobilizare, 

supuse controlului în domeniul rezervelor materiale de stat, înglobînd un set 

distinct de aspecte ce necesită a fi supuse controlului într-un domeniu de control 

(bunuri, procese, servicii, documente, purtători de informaţie), asupra cărora poate 

fi aplicat întregul spectru de criterii de risc la planificarea controlului şi în urma 

analizei cărora poate fi constatată respectarea cerinţelor cadrului legislativ. 

 

 

II. Scopul, tipul de control şi principiile, 

 care stau la baza executării controalelor 

 

4. La nivelul instituţiilor şi întreprinderilor, precum şi entităţilor implicate în 

activitatea cu bunurile din rezervele materiale de stat şi de mobilizare executarea 

controalelor se face în următoarele scopuri: 

         a) protecţia eficientă a intereselor statului în raport cu entităţile implicate în 

gestionarea rezervelor materiale ale statului, în special, asigurarea condiţiilor de 

atragere la răspundere a persoanelor vinovate de încălcarea prevederilor legale şi 

contractuale în domeniul rezervelor materiale ale statului. 

 

         b) evaluarea competenţei şi capacităţii entităţilor controlate de a asigura 

securitatea, disponibilitatea şi integritatea bunurilor materiale din rezervele 

materiale ale statului, în vederea minimizării riscurilor de viciere materială sau 

juridică a acestor bunuri, prevenirii oricăror eventuale prejudicii ale intereselor 

statului, 

          c) evaluarea gradului de îndeplinire a prevederilor contractelor ce vizează 

gestionarea rezervelor materiale ale statului, precum şi în scopul identificării şi 

corectării deficienţelor, disfuncţiilor ori neregulilor constatate; 

 

5. În realizarea acţiunilor de control instituţional se organizează şi se execută 

următoarele tipuri de control:  
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         a) control parţial (selectiv), 

         b) control repetat, 

         c) control planificat, 

         d) control inopinat. 

         Prin controlul parţial (selectiv) se urmăreşte constatarea, analizarea, 

evaluarea şi/sau sprijinul unor aspecte semnificative din domeniul rezervelor 

materiale ale statului în activitatea entităţilor supuse controlului, fără să fie afectate 

sectoarele de activitate ale entităţii care nu sunt menţionate în delegaţia de control. 

         Controlul repetat se întreprinde atît în cazul în care rezultatele controlului 

exercitat anterior sînt neconcludente, incomplete sau nesatisfăcătoare, cît şi în 

situaţia în care în cadrul unor controale anterioare au fost depistate şi constatate 

încălcări, astfel fiind necesară verificarea modului şi gradului de înlăturare a 

acestora. 

         Controlul planificat vizează verificarea faptică şi documentară, complexă, 

multilaterală şi multiaspectuală a activităţii entităţilor implicate în activitatea cu 

rezervele materiale ale statului, desfăşurată în baza planului anual de control. 

         Control inopinat se desfăşoară fără înştiinţarea prealabilă a entităţii 

controlate, nu este inclus în planul anual al controalelor şi se efectuează cu scopul 

verificării respectării cerinţelor stabilite de control planificat, unei sesizări sau a 

unor informaţii cu privire la existenţa unor fapte de încălcare a prevederilor actelor 

normative.  

 

6. Principiile care stau la baza executării controalelor sînt: 

 

     a) principiul legalităţii - toate activităţile specifice controlului se desfăşoară cu 

respectarea prevederilor actelor legislative şi normative în vigoare; 

     b) principiul obiectivităţii – la planificarea şi desfăşurarea controlului, la 

evaluarea rezultatelor acestuia şi la aplicarea măsurilor rezultate se va exclude 

orice influenţă din afara raportului juridic vizat de gestionarea rezervelor materiale 

ale statului, precum şi se va exclude promovarea oricăror interese, decît cele ale 

statului 

     c) principiul responsabilităţii – asumarea răspunderii controlorilor ce 

efectuează controlul pentru corectitudinea şi plenitudinea constatărilor şi pentru 

legalitatea acţiunilor întreprinse în cadrul controlului, precum şi asumarea 

răspunderii entităţilor supuse controlului şi personalului acestora pentru încălcarea 

prevederilor legale şi contractuale în domeniul rezervelor materiale ale statului, 

     d) principiul eficacităţii – oportunitatea controlului se apreciază reieşind, în 

primul rînd, din obiectivele propuse, 

     e) principiul eficienţei – controlorii vor urmări maximizarea rezultatelor 

activităţii de control în raport cu resursele umane, financiare şi de timp utilizate, 

      f) principiul prevenţiei - prevederea şi identificarea posibilelor erori şi nereguli 

în scopul excluderii posibilităţii survenirii acestora în viitor; 

      g) principiul promptitudinii şi operativităţii – minimizarea duratei de timp între 

momentul identificării dereglării sau a unui eventual pericol şi momentul 

formulării şi aplicării măsurilor de intervenţie, 
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     h) principiul perfecționării – creşterea continuă a capacităţilor controlorilor de a 

identifica orice nereguli, pericole ce vizează rezervele materiale ale statului, 

precum şi diseminarea informaţiilor, a bunelor practici şi a instrumentelor de lucru 

în domeniu. 

 

 

 

III. Competenţele şi drepturile comisiei de control şi controlorilor, obiectivele 

şi modalităţile de organizare şi desfășurare a controlului 

 

7. Controlul instituţional în domeniul rezervelor materiale ale statului se 

efectuează la toate entităţile implicate în activitatea cu rezervele materiale de stat şi 

de mobilizare - instituţiile şi întreprinderile subordonate Agenţiei, instituţiile şi 

întreprinderile subordonate altor organe centrale de specialitate ale administraţiei 

publice şi ale autorităţilor administraţiei publice locale şi depozitarii responsabili, 

indiferent de tipul lor de proprietate. 

 

8. Controlul instituţional în domeniul rezervelor materiale ale statului se 

efectuează prin intermediul comisiilor de control, conform planurilor de control 

anuale şi trimestriale, aprobate de Directorul general al Agenţiei 

 

9. Conducerea entităţii supuse controlului va delega pentru participare la 

control reprezentantul său dintre angajaţii entităţii cu o competenţă în domeniul 

respectiv. Delegarea se va efectua în ziua iniţierii controlului, fiind consemnată în 

formă scrisă, în baza unui act completat conform formularului anexat la prezenta 

Metodologie, ce va conţine cel puţin numele, prenumele persoanei delegate de 

entitate pentru participare la control, funcţia acestei persoane, numărul şi data 

actului prin care persoana dată a fost numită în funcţia deţinută. 

 

10. Refuzul conducerii entităţi de a delega o persoană pentru participare la 

control, precum şi refuzul persoanei delegate de a participa la control, indiferent de 

motivele invocate, este imputabilă entităţii controlate şi se va consemna în actul de 

constatare întocmit de comisia de control. 

 

11. Comisiile de control sunt instituite din funcţionari ai Agenţiei cu experienţă 

profesională în domeniul evaluat, care au competenţă în executarea controalelor. 

 

12. Comisia este condusă de un preşedinte, calitate care-i revine unei persoane 

cu funcţie de conducere din cadrul subdiviziunilor Agenţiei, numită prin ordin sau 

dispoziţie a Directorului general al Agenţiei. Pe durata executării controlului, 

specialiştii cooptaţi se subordonează preşedintelui comisiei de control. 

 

13. În vederea planificării controalelor, de către Directorul general al Agenţiei se 

aprobă planul unic de control, care are următoarea structură:  

         a) entităţile supuse controlului, 

         b) componenţa comisiei de control; 



- 5 - 

 

         c) trimestrul preconizat desfăşurării controlului. 

 

14. Entităţile supuse controlului vor fi expuse în plan în ordinea în care vor fi 

controlate. 

 

15. În procesul efectuării controlului, controlorul are dreptul: 

 

a) să pătrundă (inclusiv, împreună cu alte persoane atrase de controlor pentru 

asistenţă în desfăşurarea controlului) în orice încăpere utilizată de entitate în 

activitatea sa, în măsura în care aceasta este parte a obiectului controlului, cu 

excepţia domiciliului, în cazul cînd lipseşte permisiunea posesorului legal. În caz 

de necesitate, controlorul va putea intra în domiciliu sau în încăperea asimilată 

domiciliului doar cu asistenţa poliţiei, în condiţiile legii, 

b) de a atrage specialişti şi experţi pentru prelevarea probelor, efectuarea 

analizelor şi realizarea altor cercetări necesare în cadrul controlului, cu asigurarea 

de către entitatea controlată a accesului necondiţionat a acestor persoane la spaţiile 

entităţii cu utilajul şi instrumentele necesare prelevării probelor şi efectuării 

analizelor şi cercetărilor menţionate, 

c) să ceară şi să primească de la reprezentanţii entităţilor supuse controlului, 

precum şi de la orice alte persoane implicate în gestionarea şi deservirea locurilor 

de păstrare a bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului, informaţii, 

certificate, licenţe, autorizaţii şi alte documente obligatorii, cu respectarea 

prevederilor legale relevante obiectului controlului, 

d) să ceară şi să primească de la reprezentanţii entităţilor supuse controlului, 

precum şi de la orice alte persoane implicate în gestionarea şi deservirea locurilor 

de păstrare a bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului, înregistrări 

integrale audio, video, foto ale acestor locuri, ale punctelor de intrare şi ieşire ale 

acestora, 

e) să facă copii, înregistrări foto sau video ale documentelor sau ale altor 

obiecte purtătoare de informaţii, legate de rezervele materiale de stat, precum şi să 

efectueze înregistrări foto şi/sau video al mersului desfăşurării controlului sau a 

unor episoade ale acestuia, cu sau fără consimţămîntul ori notificarea 

reprezentanţilor entităţii supuse controlului, 

f) să inspecteze locurile de păstrare a bunurilor materiale din rezervele 

materiale de stat şi de mobilizare, pentru determinarea modului şi condiţiilor în 

care sunt păstrate aceste bunuri, 

g) să efectueze verificări cantitative şi calitative a bunurilor materiale din 

rezervele materiale de stat şi de mobilizare, aflate la păstrare, atît în baza 

documentelor disponibile, cît şi prin examinarea personală a locurilor şi încăperilor 

de stocare, 

h) să preleveze mostre din bunurile materiale din rezervele materiale de stat şi 

de mobilizare, cu includerea informaţiei despre prelevarea mostrelor în actul de 

control, pentru transmiterea în laboratorul de încercări, inclusiv, să deschidă 
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pachete, ambalaje, să rupă sigilii. La cererea entităţii, controlorul, după caz, va 

preleva şi a doua mostră, cu excepţia cazului cînd actul normativ dispune altfel, 

i) să inspecteze mijloacele de transport în cazul cînd deţine informaţii că în ele 

se află bunuri care constituie obiectul controlului sau dacă mijloacele de transport 

sînt obiect al controlului în corespundere cu domeniul de control, 

j) să aplice sigiliile Agenţiei (să sigileze) la depozite, silozuri, stive, elevatoare, 

şi alte locuri de păstrare a bunurilor materiale din rezervele materiale de stat la 

entităţile supuse controlului, 

k) să solicite acte de identitate a persoanelor fizice şi/sau a reprezentanţilor 

entităţilor supuse controlului, în vederea stabilirii identităţii acestora, 

l) să solicite sprijinul subdiviziunilor specializate ale poliţiei la efectuarea 

controlului. 

 

16. Controlorul va verifica:  

 

       a) corespunderea depozitelor şi clădirilor depozitare destinate pentru păstrarea 

bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului cu cerinţele tehnice şi 

sanitare, cu prevederile actelor normative în vigoare; 

      b) asigurarea securităţii antiincendiare la punctele de păstrare a bunurilor 

materiale din rezervele materiale ale statului; 

      c) aplicarea metodelor tehnologice, ce asigură păstrarea calitativă a bunurilor 

materiale din rezervele materiale ale statului; 

     d) procesul de monitorizare a calităţii, cantității  şi stării bunurilor stocate la 

păstrare în rezervele de stat, conform instrucţiunilor în vigoare; 

     e) corectitudinea modului de recepţionare, păstrare, evidenţă şi eliberare a 

bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului, la punctele de păstrare; 

      f) cantitatea şi calitatea bunurilor materiale din rezervele materiale de stat şi de 

mobilizare, aflate la păstrare, atît în baza documentelor disponibile, cît şi prin 

examinarea personală a locurilor şi încăperilor de stocare și păstrare, 

 

 
17. Obligaţiile şi răspunderea entităţii supuse controlului: 

      a) obligaţia de cooperare cu comisia de control, 

      b) răspunderea pentru veridicitatea informaţiilor furnizate la solicitarea 

comisiei de control, 

       c) obligaţia şi responsabilitatea prezentării înscrisurilor solicitate de comisia de 

control – registre, evidenţe, documente contabile şi orice alte înscrisuri relevante, 

       d) obligaţia de a asigura accesul la faţa locului pentru efectuarea constatărilor. 

Indiferent de locul desfăşurării verificării este obligatorie asigurarea de către 

reprezentanţii entităţii supuse controlului a accesului controlorilor împuterniciţi 

pentru efectuarea constatărilor la faţa locului, precum şi accesului experţilor pe 
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terenuri, în încăperi sau orice alte incinte în măsura în care acest lucru este necesar 

pentru a face constatări în interes de stat. În cazul neasigurării accesului, inclusiv, a 

refuzului, accesul se poate obţine cu participarea organelor de drept, 

      e) obligaţia entităţilor supuse controlului de a îndeplini măsurile dispuse de 

comisia de control, prin actul întocmit cu ocazia verificării, informînd Agenţia 

despre măsurile întreprinse. 

      f) obligația de a aplica preţuri la serviciile de stocare și/sau eliberare a 

bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului în modul stabilit;  

      g) obligația de restituire (achitarea) datoriilor de către beneficiarii de bunuri 

materiale, eliberate din rezervele materiale ale statului;  

      h) obligația de organizare a evidenţei statistice şi contabile unice în modul 

stabilit a bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului, precum şi privind 

circulaţia lor, prezentarea, în modul stabilit, a dărilor de seamă statistice şi 

contabile de către instituţiile şi întreprinderile subordonate Agenţiei, instituţiile şi 

întreprinderile subordonate altor organe centrale de specialitate ale administraţiei 

publice şi ale autorităţilor administraţiei publice locale şi de către depozitarii 

responsabili; 

      i) obligația de executare a lucrărilor de construcţie, reconstrucţie, reparaţii 

capitale şi curente, reutilare şi dotare tehnică a instituţiilor, întreprinderilor şi 

organizaţiilor subordonate, destinate păstrării bunurilor materiale din sistemul 

rezervelor materiale ale statului, din contul mijloacelor bugetului de stat, din 

mijloacele speciale şi alte surse de finanţare;  

      j) obligația de organizare a pazei fizice a bunurilor materiale din rezervele 

materiale ale statului;     

 

18. Controlului vor fi supuse entităţile subordonate Agenţiei şi nu în ultimul rînd 

entitățile implicate în activitatea cu bunurile din rezervele materiale de stat şi de 

mobilizare, indiferent de tipul lor de proprietate, care îndeplinesc următoarele 

sarcini: 

      a) acumularea, împrospătarea şi înlocuirea bunurilor materiale din rezervele 

materiale ale statului, conform planurilor aprobate de către Directorul general al 

Agenţiei;  

      b) păstrarea şi deservirea rezervelor materiale ale statului;  

       c) executarea prevederilor contractelor şi acordurilor adiţionale, precum şi a 

regulamentelor şi instrucţiunilor aprobate de către Agenţie, ce vizează 

achiziţionarea, stocarea şi livrarea bunurilor materiale în rezervele materiale ale 

statului;  

       d) eliberarea, în modul stabilit, a bunurilor materiale din rezervele materiale 

ale statului; 

       e) recepţionarea, depozitarea şi păstrarea bunurilor confiscate, fără stăpîn, 

sechestrate, conform actelor normative în vigoare; 

       f) recepţionarea, depozitarea, păstrarea şi evidenţa tuturor ajutoarelor 

umanitare sosite pe adresa statului sau fără a avea indicat recepţionarul concret, 

conform Legii nr. 1491 din 28.11.2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate 

Republicii Moldova; 
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       g) aplicarea normelor stabilite a pierderilor tehnologice în procesul 

recepţionării, transportării, păstrării şi eliberării bunurilor materiale din rezervele 

materiale ale statului. 

 

19. Preşedintele comisiei de control răspunde de pregătirea controlului, sens în 

care, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înaintea începerii controlului, întreprinde 

măsurile necesare documentării şi informării membrilor asupra entităţii ce urmează 

a fi supusă controlului, precum şi detaliile specifice verificarea cărora este deosebit 

de importantă în cazul dat. 

 

20. Controlul debutează prin prezentarea de către comisia de control a Delegaţiei 

de control la locul desfăşurării controlului şi contrasemnarea acesteia de către 

reprezentantul entităţii supuse controlului, cu informarea asupra scopului, 

obiectivelor controlului şi a componentei comisiei de control. 

 

21. Delegaţia de control constituie un act emis de Agenţie în baza căruia se 

iniţiază controlul, care va conţine:  

         a) numărul şi data emiterii; 

        b) tipul controlului; 

        c) date despre controlori (nume, prenume, funcţia deţinută); 

        d) date despre (entitatea) persoana supusă controlului (denumirea/numele 

persoanei; codul fiscal; sediul/adresa subdiviziunii controlate şi codul acesteia, 

după caz, alte date de contact); 

        e) obiectul/obiectele care urmează a fi supuse controlului; 

         f) scopul, metoda de control şi aspectele ce urmează a fi verificate, trimitere 

expresă la lista de verificare aplicabilă; 

        g) data începerii controlului; 

        h)spaţiu liber, preconizat pentru aplicarea ştampilei şi semnăturii 

reprezentantului (entităţii) persoanei supuse controlului. 

 

22. În caz de refuz, sub orice motiv, de contrasemnare a Delegaţiei de control de 

către reprezentantul entităţii supuse controlului, acest fapt se consemnează în actul 

de constatare întocmit de comisie. 

 

23. La solicitarea comisiei de control reprezentantul entităţii supuse controlului 

este obligat să asigure informarea sub propria responsabilitate, conducerea entităţii 

controlate despre iniţierea controlului. 

Neîndeplinirea de către personalul entităţii supuse controlului a cerinţelor 

controlorilor se sancţionează conform legii. În cazul neprezentării, din orice motiv, 

a documentelor şi datelor vizate de control, efectul defavorabil al acestui fapt 

referitor la circumstanţele controlate va cădea asupra entităţii controlate. 

 

24. În cazul controalelor inopinate, preşedintele comisiei de control asigură 

pregătirea controlului, desfăşurînd activităţile, fără a fi obligatorie înştiinţarea 

conducătorului entităţii supuse controlului. 
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25. Reprezentanţii entităţii supuse controlului vor pune la dispoziţia comisiei de 

control toate materialele şi documentele întocmite sau deţinute în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu şi vor furniza toate datele şi informaţiile care au legătură cu 

îndeplinirea sarcinilor de serviciu, precum şi vor asigura posibilitatea şi condiţiile 

necesare intervievării de către comisia de control a personalului obiectivului dat, 

precum şi accesul liber şi necondiţionat la spaţiile obiectivului. 

 

26. În cazul în care personalul entității supuse controlului este absent ca urmare 

a concediului de odihnă sau medical, controlul se realizează în lipsa acestora. 

 

27. Pentru atingerea obiectivelor controlului se pot desfăşura activităţi, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare, după cum urmează: 

         a) verificarea şi ridicarea unor înscrisuri sau documente; 

         b) constatarea la faţa locului a unor situaţii sau stări de fapt; 

         c) solicitarea explicaţiilor asupra unor aspecte ale activităţii controlate; 

         d) orice alte activităţi necesare desfășurării controlului, permise de lege. 

 

28. În situaţia în care obiectivele stabilite nu au fost realizate, perioada de 

executare a controlului se poate prelungi pînă la realizarea acestora, la propunerea 

preşedintelui comisiei de control, cu aprobarea conducătorului Agenţiei, care a 

dispus executarea controlului. 

 

29. Atunci cînd preşedintele comisiei de control apreciază că obiectivele 

controlului au fost atinse, declară închis controlul, prin informarea în scris a 

conducătorului entităţii supuse controlului pentru luare de cunoştinţă şi 

contrasemnarea notificării. 

 

IV. Documentele elaborate pentru materializarea acţiunilor de control, 

măsurile propuse de controlori pentru îmbunătăţirea activităţii instituţionale 

 

30. Constatările efectuate în cursul controlului, concluziile şi măsurile propuse 

de comisia de control se materializează într-un act/proces-verbal de control. 

 

31. Actul/procesul-verbal de control se elaborează de comisia de control în 

termen de 5 zile lucrătoare de la finisarea acestuia, pe baza constatărilor făcute în 

cadrul controlului, şi se supune aprobării de către Directorul general, care a dispus 

executarea controlului. 

 

32. Actul/procesul-verbal de control se întocmeşte în două exemplare şi 

cuprinde: 

    a) numele complet şi funcţia persoanelor care au efectuat controlul;  

    b) denumirea completă/numele entităţii supuse controlului şi identificarea 

obiectului de control; 

    c) tipul controlului; 

    d) constatările şi rezultatele controlului; 

    e) copiile documentelor întocmite în cadrul controlului; 
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    f) date privind durata controlului; 

    g) explicaţiile în scris ale entităţii supuse controlului şi/sau ale angajaţilor 

acesteia; 

    h) recomandările şi indicaţiile pentru înlăturarea încălcărilor stabilite în partea 

prescriptivă, după caz; 

    i) prescripţia de aplicare a măsurilor restrictive, după caz; 

    j) termenele de prezentare de către entitatea controlată a raportului privind 

realizarea măsurilor prevăzute în actul (procesul-verbal) de control al Comisiei, 

    k) constatarea contravenţiilor sau altor tipuri de încălcări prevăzute de lege, cu 

indicarea sancţiunii prevăzute de lege, după caz. 

 

33. Actul/procesul-verbal de control semnat de membrii comisiei se prezintă de 

către preşedintele comisiei de control spre aprobare conducătorului Agenţiei şi 

după aprobare, un exemplar al acestuia se remite conducătorului entităţii supuse 

controlului, acesta fiind obligat să pună în aplicare măsurile dispuse, în vederea 

lichidării şi preîntâmpinării aspectelor negative constatate sau diseminării 

aspectelor pozitive - bunele practici. 

 

34. Raportul privind realizarea măsurilor prevăzute în actul/procesul-verbal de 

control al Comisiei se întocmește şi se prezintă la Agenţie de către conducătorul 

entităţii supuse controlului, în termenele stabilite în raportul de control. 

 

35. În cazul în care, din motive obiective, anumite măsuri prevăzute în actul de 

control al Comisiei de control al Agenţiei nu pot fi îndeplinite în termenele 

stabilite, conducătorul entităţii poate solicita Directorului general al Agenţiei 

prelungirea termenului dat. 

 

V. Dispoziţii finale 
 

36. Controalele se execută concomitent cu desfăşurarea activităţilor curente de 

către entităţile supuse controlului, acordându-se ajutor metodologic pentru 

înlăturarea deficienţelor, disfuncţiilor sau neregulilor constatate şi a cauzelor care 

le-au generat. 

 

37. Nerespectarea prevederilor prezentei Metodologii atrage răspunderea 

disciplinară, contravenţională sau civilă, după caz, potrivit legii. 

 

38. Directorul general al Agenţiei şi conducătorii entităţilor acesteia, care 

dispune executarea controalelor sunt responsabili de buna organizare şi desfăşurare 

a activităţilor de control, potrivit prevederilor prezentei Metodologii. 


