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LISTA DE DIFUZARE/RETRAGERE  

 Subdiviziune 
Scopul 

difuzării 

Responsabil 

-funcție 

Nume, 

prenume 

Semnătu

ra, data 

primirii 

Numele, 

semnătura 

eliberat 

Data 

retragerii 

Numele, 

semnătura 

primit 

1.  Anenii Noi        

2.  Edineț (Briceni)        

3.  Cahul        

4.  Cantemir(Leova)        

5.  Călărași (Telenești)        

6.  Căușeni (Ștefan Vodă)        

7.  
Cimișlia 

(Basarabeasca) 
       

8.  Criuleni (Dubăsari)        

9.  Drochia        

10.  Florești (Șoldănești)        

11.  Fălești (Glodeni)        

12.  Hîncești (Ialoveni)        

13.  Ocnița (Dondușeni)        

14.  Orhei (Rezina)        

15.  Rîșcani        

16.  Soroca        

17.  Strășeni        

18.  Sîngerei        

19.  Taraclia        

20.  Ungheni (Nisporeni)        

21.  

UTA Găgăuzia 

(Comrat, Ceadîr- 

Lunga, Vulcănești) 

       

22.  Mun. Chișinău        

23.  Mun. Bălți        

       

24. 

Direcția controlul 

siguranței și calității 

produselor vitivinicole, 

alcoolului etilic, berii și 

produselor alcoolice 

       

25 Direcția audit intern        
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26. Direcția sănătatea și 

bunăstarea animalelor 
       

27. Direcția sanitar-

veterinară, siguranța și 

calitatea produselor 

alimentare de origine 

animală 

       

28. Direcția siguranța și 

calitatea produselor 

alimentare de origine 

nonanimală 

       

29.  Direcția unități de 

comerț, alimentație 

publică și protecția 

consumatorilor 

       

30. Direcția controlul 

siguranței și calității 

produselor vitivinicole, 

alcoolului etilic, berii și 

produselor alcoolice 

       

31. Direcția protecția 

plantelor 
       

32. Direcția control 

medicamente de uz 

veterinar și hrană pentru 

animale 

       

33. Direcția controlul 

produselor de uz 

fitosanitar și fertilizanți 

       

34 Derecția semințe și 

material săditor 
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1.SCOP 

Prevederile prezentei proceduri au drept scop descrierea unui mod unitar de utilizare, de 

către inspectorii ANSA, a Sistemului informațional automatizat ”Registrul de Stat al 

Controalelor”, în continuare (RSC).  

 

2.DOMENIUL DE APLICARE 

Prezenta procedură se aplică la executarea Controalelor de Stat în RSC, de către 

inspectorii ANSA, asupra persoanelor fizice și/sau juridice care practică activitate de 

întreprinzător și sunt pasibile controlului. 

 

3.DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 

3.1. Definiții 

control – totalitatea acţiunilor de verificare a respectării de către persoanele supuse 
controlului a prevederilor legislaţiei, realizate de un organ abilitat cu funcţii de control sau 
de un grup de instituţii similare; 

control comun – control la care participă simultan inspectori din partea a două sau 
mai multe organe de control; 

 control inopinat – control care nu este inclus în planul anual al controalelor și care se 
efectuează cu scopul verificării respectării cerințelor stabilite de legislație; 

control planificat – control efectuat conform planului anual al controalelor, în baza 
analizei și evaluării conform criteriilor de risc; 

delegaţie de control – act în baza căruia se inițiază controlul planificat și/sau inopinat; 
listă de verificare – document procedural, aprobat prin act normativ, în care se indică, 

în ordine prestabilită, faptele, bunurile, însușirile, sursele informaționale, procedurile și 
acțiunile care urmează a fi verificate și/sau executate în limitele rigorilor procedurale 
pentru tipul și metoda de control de stat aferentă; 

monitorizarea persoanelor supuse controlului – totalitatea acțiunilor, întreprinse de 
organele abilitate cu funcții de control, de colectare și analiză (periodică sau continuă) a 
informației sau probelor prin orice altă modalitate decît controlul de stat; 

obiect al controlului – unitate structurală/funcțională a persoanei care practică 
activitate de întreprinzător, care înglobează un set distinct de aspecte ce necesită a fi 
supuse controlului într-un domeniu de control (bunuri, procese, servicii, documente, 
purtători de informație), asupra cărora poate fi aplicat întregul spectru de criterii de risc la 
planificarea controlului și în urma analizei cărora poate fi constatată respectarea cerințelor 
cadrului legislativ; 

plan al controalelor (plan) – rezultat al analizei riscurilor, în baza criteriilor de risc, prin 
care se identifică persoanele care vor fi controlate, prioritatea acestora și ordinea în care 
vor fi controlate, în dependență de riscul aferent fiecărei persoane în parte, și document în 
temeiul căruia este luată decizia unui organ de control de a desfășura un număr exact de 
controale planificate asupra unui număr prestabilit de persoane pe parcursul unui an 
calendaristic; 

proces-verbal de control – act întocmit în urma controlului inopinat sau planificat, în 
care se înregistrează constatările/rezultatele controlului (în partea de constatare), după 
caz se prescriu modalități de înlăturare a încălcărilor și/sau măsuri restrictive (în partea 
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prescriptivă) și, după caz, se constată contravenții și se prescriu sancțiuni (în partea 
sancționatorie); 

Registrul de stat al controalelor – registru public consolidat de evidenţă a 
controalelor, completat de organele de control și ţinut în mod obligatoriu de către 
autoritatea administrației publice centrale de supraveghere a controalelor; 

risc – probabilitatea cauzării de daune și/sau survenirii unui pericol în urma activităţii 
persoanei fizice sau juridice şi gradul acestor daune; 
 

3.2. Abrevieri 

RSC – Registrul de stat al controalelor;  

ANSA – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; 

STSA  - Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor; 

DPSMCAEPC - Direcția planificare strategic și managementul calității, analiza și evluarea 

riscului și planificarea controalelor. 

 

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

1.  Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător; 

2. Legea nr.50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea 

conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi 

cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor; 

3. Legea nr. 306 din 30-11-2018 privind siguranța alimentelor; 

4. Hotărîrea Guvernului nr.464 din 23.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind 

ținerea Registrului de stat al controalelor; 

5. Hotărîrea Guvernului nr.1280 din 26.12.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind 

controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferent 

domeniiilor de competență a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor 

 

5. RESPONSABILITĂȚI 

Direcția planificare strategic și managementul calității, analiza și evluarea riscului și 

planificarea controalelor (DPSMCAEPC): 

- Planifică controalele în RSC 

- Efectuează unele modificări în RSC  

- Coordonează cu alte autorități controalele commune  

- Monitorizează informația privind efectuarea controalelor 

 

Directorul general al ANSA: 

- Aprobă planul anual al controalelor  

- Semnează și aprobă delegația de control. 

Directorul general adjunct al ANSA și Șeful subdiviziunii teritoriale/municipale 

pentru siguranța alimentelor: 

- Semnează și aprobă delegația de control. 
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Inspectorul subdiviziunii teritoriale/municipale pentru siguranța alimentelor: 

- Execută controale cu includerea tuturor datelor în RSC. 

 

6. DESCRIEREA PROCEDURII 

6.1. Generalități  

Procedurile și mecanismul de înregistrare și evidență a controalelor de stat asupra 

activității de întreprinzător, de ținere, funcționare și utilizare a Registrului de stat al 

controalelor, precum și a bazei de date și sistemului informațional în care sînt stocate și 

prelucrate datele cu privire la controalele planificate și cele inopinate, efectuate de către 

organele de control de stat asupra activității de întreprinzător sunt prevăzute în 

Regulamentul privind ținerea Registrului de stat al controalelor aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.464 din 23 mai 2018. 

RSC conține următoarele categorii de informații: 

1) informaţia cu privire la planurile controalelor; 

2) informaţia cu privire la controalele planificate efectuate şi rezultatele acestora; 

3) informaţia cu privire la controalele inopinate efectuate şi rezultatele acestora; 

4) informaţia cu privire la controalele în cadrul procedurii de eliberare a actului 

permisiv și/sau a licenței; 

5) informația cu privire la agenții economici pasibili controlului; 

6) informația cu privire la criteriile de risc și analiza lor; 

7)  informația cu privire la listele de verificare. 

 

6.2. Planificarea controalelor 
În realizarea funcţiilor de control inspectorii se conduc de planul controalelor. Planul 

controalelor conţine următoarele date, care se înregistrează în Registru (Anexa nr. 1): 

1) anul pentru care se planifică efectuarea controalelor; 

2) denumirea (numele) persoanelor supuse controlului pe parcursul anului respectiv;  

3) codul fiscal al persoanelor supuse controlului; 

4) obiectul controlului şi adresa amplasării acestuia; 

5)  datele de contact ale persoanelor supuse controlului planificat (telefon, poştă 

electronică);  

6) trimestrul în care este preconizat controlul persoanei indicate;  

7) menţiunea despre efectuarea controalelor planificate comune, în cazul în care două 

sau mai multe organe de control au decis exercitarea unor controale în comun. 

Persoanele care urmează a fi supuse controlului se înregistrează în planul controalelor 

în ordine descrescătoare a punctajului de risc – de la cel mai înalt grad de risc la cel mai 

scăzut – punctajul fiind acordat în baza criteriilor de risc conform Metodologiei privind 

controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferent 

domeniiilor de competență a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor 
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Întrucît ANSA are mai multe domenii de control, persoanele responsabile de planificare 

vor elabora Planul anual al controalelor, structurat, pe subdomenii  și categorii. 

Varianta finală a Planului anual al controalelor se elaborează în baza versiunii planului, 
generat automat de Registru, care se supune examinării suplimentare de către Direcția 
responsabilă de planificare. 

Planul controalelor se introduce în Registru doar după aprobarea acestuia de către 
Directorul general ANSA, dar nu mai tîrziu de 20 noiembrie a anului în curs.  

În maximum 5 zile lucrătoare de la aprobarea planului controalelor şi introducerea 
acestuia în Registru, persoanele responsabile de planificare vor contrapune, în mod 
electronic, în Registru, planul propriu al controalelor cu planurile controalelor ale celorlalte 
organe de control, în scopul de a identifica unităţile/agenții economici care se regăsesc în 
diferite planuri și de a coordona efectuarea controalelor comune, precum și de a introduce 
ajustările necesare în ordinea de executare a planului.  

În cazul în care potenţialul control comun vizează un obiect cu un punctaj de risc mai 
mic în planul unuia dintre organele de control, în detrimentul unor obiecte din acelaşi plan 
cu un punctaj de risc mai mare, planificate pentru unul sau mai multe trimestre anterioare 
decît primul, se consideră că efectuarea controlului comun afectează principiul realizării 
controlului în bază de analiză a riscurilor şi dispunerea acestuia este inoportună. Ca 
urmare a coordonării controalelor comune, responsabilul de planificare identifică data 
efectuării acestora. Informaţiile cu privire la data stabilită pentru efectuarea controalelor 
comune şi organul/organele împreună cu care acestea urmează să se efectueze se 
introduc în RSC. 

Persoana responsabilă de planificare  va înregistra în RSC planul controalelor pînă la 
data de 1 decembrie a anului în curs şi doar după contrapunerea şi, după caz, 
coordonarea acestuia cu planurile altor organe de control. 

După data de 1 decembrie se interzice modificarea planului controalelor înregistrat în 

Registru, cu excepția informației ce ține de efectuarea controalelor planificate comune şi 

doar pînă la data de 31 decembrie a anului în curs. Planul controalelor înregistrat în 

Registru se publică atît pe pagina web al ANSA, cît și pe portalul public controale.gov.md.  

      Utilizatorii cu rolul ”Responsabili de planificare” din cadrul ANSA au dreptul să 

elaboreze graficele de control (Plan). Graficele de control sunt generate în baza criteriilor 

de risc atribuite pentru domeniile de control al ANSA. Criteriile de risc se aplică entităților 

economice care practică genurile de activitate economică atribuite domeniilor de control. 

6.2.1. Elaborarea Planului de control (Graficului de control) 
Pentru a genera Graficul de control se vor efectua următoarele acțiuni:  
1. După intrarea în sistem, pe pagina principală, se va tasta butonul „GRAFIC NOU”. 
2. După apăsarea butonului „GRAFIC NOU” se va deschide pagina pentru generarea 

graficului de control. Graficul de control se generează pentru întreaga instituție și din 
această cauză graficul de control include entitățile economice din toate domeniile supuse 
controlului ANSA. 

3. Deoarece numărul de entități economice în graficul de control este fix, pentru 

fiecare domeniu de control se definește numărul de entități economice. Pentru a stabili 

numărul de entități per domeniu care vor fi incluse în graficul de control, se selectează 

domeniul și se apasă butonul „MODIFICĂ NR ENTITATI”. După selectarea numărului de 
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entități din domeniul respectiv care urmează a fi incluse în graficul de control se tastează 

butonul „SALVEAZĂ”. 

4. După stabilirea numărului de entități pentru fiecare domeniu care urmează a fi 

incluse în graficul de control, pe pagina de generare a planului se apasă butonul 

„GENEREAZĂ GRAFIC” 

5. Se va deschide meniul de generare a graficului de control. Lista entităților 

economice va fi generată conform criteriilor de risc pentru fiecare domeniu. Pe această 

pagina, se pot face următoarele operațiuni:  

- modificarea numărului de ordine a entităților economice din grafic prin apăsarea 

butonului „MODIFICĂ NR DE ORDINE”. Pe pagina următoare se pot defini un număr nou 

de ordine al entității selectate. După indicarea unui număr nou de ordine se tastează 

butonul „MODIFICĂ”. 

-  modificarea informației despre obiectul de control prin accesarea butonului 

„MODIFICĂ OBIECT”. Pe pagina modificării obiectului de control, se pot modifica datele 

despre obiectul de control și se apasă butonul „SALVEAZĂ”. 

- eliminarea entităților economice din graficul generat prin selectarea entității 

economice și apăsarea butonului „ELIMINĂ”. Pe pagina eliminării entității din plan, se 

indică motivul eliminării și se tastează butonul „ELIMINĂ”. 

- selectarea entităților economice dintr-un anumit domeniu de activitate utilizând filtrele 

per domenii. Se selectează din câmpul „Filtru Domeniu” domeniul care este necesar și se 

alege „Filtru Eliminate” sau/și „Filtru Respinse” pentru a vizuaiza entitățile respinse sau 

eliminate și se apasă butonul „FILTREAZĂ”. 

6. După generarea planului final pentru a fi trimis spre aprobare conducerii ANSA, se 

apasă butonul „TRIMITE SPRE APROBARE”. După ce planul este trimis spre aprobare, 

responsabilul de planificare nu poate face modificări în el, acesta va apărea în meniul 

principal al responsabilului de planificare cu statut de ”IN APROBARE”. 

7. După aprobarea planului de control de către Directorul general al ANSA, 
responsabilul de planificare poate vizualiza planul de control aprobat în meniul principal cu 
statutul ”APROBAT”. 
Pentru vizualizarea planului de control, se accesează planul din meniul principal și pentru 
a avea acces la următoarele funcționalități: 
- Vizualizarea detaliilor despre entitățile incluse în plan prin selectarea entității și apăsarea 
butonului „DETALII”.  
- Descărcarea versiunii PDF a planului de control prin apăsarea butonului „DOWNLOAD” 
- Selectarea entităților din plan prin selectarea filtrelor și apăsarea butonului „FILTREAZĂ” 
 PLANUL APROBAT NU POATE FI MODIFICAT. 
 

6.2.2. Aprobarea planului de control  
Planul de control poate fi aprobat în RSC, doar de Directorul general ANSA care are rolul 
de „Conducător” în sistem.  
1. După accesarea sistemului cu rolul ”Conducător”, în bara meniului de sus, se tastează 

butonul „GRAFICE”. Pe pagină graficelor de control se regăsește graficul de control trimis 

spre aprobare care are statutul „IN APROBARE”. 
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2. Pentru a vizualiza graficul de control și ulterior pentru a-l aproba sau respinge, se 

selectează denumirea graficului care este reprezentată prin cifra anului pentru care este 

elaborat planul. 

3. Pe pagina graficului accesat se utilizează următoarele funcționalități: 

- pentru aprobarea Planului de tastează butonul „APROBĂ”, se introduc datele despre 

ordinul în baza căruia acest plan a fost aprobat și iar se tastează butonul „APROBĂ”. 

După aprobarea planului, modificarea acestuia nu este posibilă.  

- respingerea întregului grafic de control prin apăsarea pe butonul „RESPINGE” din 

compartimentul Graficului de Control. Pentru a finaliza respingerea planului, este nevoie 

de indicat comentariul pentru persoana responsabilă de planificare privind respingerea 

graficului. După respingerea planului, persoana responsabilă de planificare, în baza 

comentariilor Conducerii, are posibilitatea să efectueze modificări în plan și ulterior să 

trimită din nou planul spre aprobare Conducerii; 

- respingerea unuia sau mai multor entități din plan prin selectarea entității din listă și 

apăsarea butonului „RESPINGE” din compartimentul ”Obiecte de Control” . Pentru fiecare 

entitate respinsă se introduce comentariu ce indică cauza respingerii. Dacă unul sau mai 

multe obiecte de control au fost respinse, graficul de control nu poate fi aprobat; 

- anularea respingerii entității respinse prin selectarea entității și apăsarea butonului 

„ANULEAZA RESPINGEREA”. Entitățile respinse sunt marcate în lista entităților cu 

simbol de culoarea roșie; 

- vizualizarea informației detaliate despre entitățile din graficul de control se face prin 

selectarea entității din plan și se tastează butonul „DETALII”; 

- selectarea entităților economice dintr-un anumit domeniu de activitate utilizând filtrele per 

domenii. Se selectează din câmpul ”Filtru Domeniu” domeniul care este nevoie, se  

selectează ”Filtru Eliminate” sau/și ”Filtru Respinse” pentru a vizualiza entitățile respinse 

sau eliminate și se tastează butonul „FILTREAZĂ”. 

6.3. Inițierea controlului planificat 
Pentru inițierea unui control planificat este necesar ca utilizatorul să fie autentificat 

în sistem cu rol de inspector. Pentru a verifica acest fapt este necesar ca inspectorul să 
vadă mențiunea din partea dreaptă-sus a ecranului – inscripția din paranteze, lângă 
numele de utilizator. 

Pe pagina principală inspectorul vizualizează lista dosarelor active, compartimentul 

”controale comune” și butoanele ”începe control inopinat”, ”continuă inițiere control” 

și „anulează rezervare”.  

Pentru inițierea unui control planificat este necesar să intrăm în compartimentul 

„Grafice” unde utilizatorul are posibilitatea de a efectua căutări prin indicarea codului 

IDNO. După selectarea entității care urmează a fi supusă controlului se va tasta butonul 

„inițiază control”, după care inspectorul va avea posibilitatea să vizualizeze detaliile 

obiectului de control.  
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La tastarea butonului ”Înainte”, sistemul va afișa interfața următorului pas de inițiere a 

controlului care constă în completarea datelor detaliate despre controlul planificat. 

6.3.1. Completarea datelor privind controlul planificat  

În interfața de utilizator afișată urmează a fi completate următoarele câmpuri obligatorii și 

opționale: 

 - Număr de înregistrare. Poate fi generat și de către sistem prin accesarea butonului; 

 - Tip control. Preselectat de sistem în regim ,,numai pentru citire”; 

 - Începutul perioadei supuse controlului. Se va indica data din calendar-ul pus la dispoziție 

utilizatorului; 

 - Sfârșitul perioadei supuse controlului. Se va indica data din calendarul pus la dispoziție 

utilizatorului; 

 - Începutul controlului. Se va indica data din calendarul pus la dispoziție utilizatorului 

(delegația va fi generată cu minim 5 zile lucrătoare de la data începerii controlului 

 - Durata controlului. Se va indica numărul de zile lucrătoare preconizate pentru 

desfășurarea controlului (în funcție de complexitatea acestuia - maxim 5 zile) 

 - Argumentare. Se va completa textual de către utilizator; 

 - Scopul controlului. Se va completa textual de către utilizator; 

 - Metoda; 

 - Aspecte; 

 - Domenii; 

 - Domenii neacoperite de listele de verificare 

 - Liste de verificare. Se vor selecta din elementul dropdown list pus la dispoziția 

utilizatorului. 

 - Echipa. Pentru completarea echipei de inspectori care participă în procesul de control, 

se va accesa butonul „Modifică” din dreptul câmpului Echipa. La tastarea butonului dat, 

sistemul va afișa interfața care va permite utilizatorului să selecteze inspectorii ce participă 

în cadrul procesului de control, în corespundere cu domeniile. 

- Observații. Se va completa textual de către utilizator; 

 În cazul completării incorecte a unor câmpuri, sistemul va alerta utilizatorul prin mesaje 

marcate corespunzător. 

După completarea tuturor câmpurilor de date obligatorii din fișa dosarului, se va accesa 

butonul „Crează dosar”. 

6.3.2. Generare delegație 

În cazul creării cu succes a dosarului electronic privind inițierea controlului, 

delegația se va genera de către sistem. Aceasta poate fi vizualizată în format ,,numai 

pentru citire” prin selectarea acesteia din compartimentul ”Tip document” din fișa 

electronică. 

Pentru aprobarea delegației se va accesa butonul „Trimite la aprobare”. Odată cu 

activarea butonului respectiv, sistemul va schimba statutul dosarului ca fiind în proces de 

aprobare și va asigna o sarcină nouă rolului conducător. 
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6.3.3. Aprobare delegație  

Aprobarea se realizează doar de către utilizatorul cu rolul Conducător. După 

trecerea cu succes a procesului de autentificare în sistem, RSC va afișa ecranul general al 

dashboard-ului conducătorului care conține compartimentul ”Sarcini în așteptare”. Din 

lista sarcinilor în așteptare conducătorul va selecta dosarul controlului nou inițiat, care 

urmează a fi aprobat și va accesa butonul ”Preia sarcina”. La selectarea dosarului 

sistemul va afișa delegația generată de către sistem. 

După verificarea informației privind controlul solicitat, inclusiv și a delegației, 

conducătorul are posibilitatea de a aproba sau respinge.  

Prioritar aprobării/ respingerii conducătorul va semna electronic delegația de control, prin 

accesarea butonului ”Semnatari”, va tasta ”Start semnare electronică”, apoi ”Inițiază” și  

”Aplică semnătura”. 

Operațiunea de aprobare se efectuează prin activarea butonului „Aprobă”. 

Operațiunea de respingere se efectuează prin activarea butonului „Respinge”. În 

dependență de activarea unui buton din cele menționate mai sus, sistemul va modifica 

statutul dosarului ca fiind ”În lucru” sau ”Respins”. 

  6.3.4 Adăugarea documentelor aferente procesului de control 

În cazul în care delegația a fost aprobată de către conducător, inspectorul va 

vizualiza dosarul care va avea statutul ”În lucru”. 

Odată ce dosarului îi este atribuit statutul ”În lucru” inspectorul poate adăuga orice 

document aferent procesului de control. Acest lucru poate fi realizat prin activarea 

„Adaugă document”, care va afișa un panou ce permite încărcarea unui document în 

sistem.     

Prin activarea pictogramei „+” sistemul va oferi utilizatorului posibilitatea de a 

selecta documentul care urmează a fi încărcat. 

După indicarea documentului, utilizatorul urmează să completeze anumite date despre 

fișierul încărcat: 

 - Tipul documentului; 

 - Formatul; 

 - Denumirea; 

 - Data înregistrării; 

 - Număr de înregistrare; 

 - Explicații. 

După completarea datelor menționate mai sus, utilizatorul urmează să activeze butonul 

„Finish”. Pe lângă operațiunea de adăugare a unui document la dosar, utilizatorul are 

posibilitatea de a mai adăuga liste de verificare prin intermediul butonului „Adaugă Liste 

Verificare”.  

Pentru vizualizarea altor detalii privind obiectul de control, utilizatorul poate activa butonul 

„Detalii Obiect de Control”. 
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  6.3.5. Generarea și prelucrarea Procesului-Verbal de control  

Este de menționat faptul că procesul-verbal de control se generează de către 

sistem (Anexa nr.2).  

Pasul 1. Pentru a efectua operațiunea dată este necesar ca inspectorul să activeze 

butonul „Generare Proces Verbal Inițial” din fișa electronică a dosarului. La activarea 

butonului menționat sistemul va afișa formularul electronic al procesului-verbal de control 

cu date precompletate. După completarea datelor pe ecranul curent se va activa butonul 

„Următoarea>>” pentru a purcede la ecranul următor. Sistemul va efectua trecerea doar 

în cazul în care toate câmpurile obligatorii au fost completate corect. 

La Pasul 2 al procesului-verbal se vor completa după caz următoarele 

compartimente: 

 - Datele privind aspectele, bunurile, încăperile, produsele, utilajele și obiectele de altă 

natură care au fost supuse verificării suplimentare și după caz ridicate, relevante scopului 

verificării suplimentare; 

- Constatările și rezultatele controlului; 

- Referința expresă la actele legislative și normative pe care le-a încălcat persoana supusă 

controlului; 

- Copiile documentelor examinate care confirmă încălcarea legii, altor documente 

întocmite în cadrul controlului; 

 - Durata controlului (cu indicarea datelor în diapazonul cărora a avut loc controlul și 

numărul de zile); 

 - Explicațiile în scris ale persoanei supuse controlului și/sau angajaților acesteia. 

La pasul 3 de completare al procesului-verbal se va selecta mențiunea ”se indică 

prescripție”, dacă este cazul. În continuare se vor completa după caz următoarele 

compartimente: 

 - Recomandări (indicații) privind înlăturarea încălcărilor stabilite în partea prescriptivă; 

 - Prevederi normative în al căror temei au fost emise recomandările; 

 - Termenul în care urmează a fi înlăturate încălcările; 

 - Măsuri restrictive aplicate; 

 - Contravenții constatate sau alte tipuri de încălcări prevăzute de lege, cu indicarea 

sancțiunii prevăzute de lege. 

După completarea compartimentelor procesului-verbal de control se va activa butonul 

„Salvează”, iar sistemul trebuie să afișeze mesajul „Success”. 

Procesul-verbal de control poate fi vizualizat în format ,,numai pentru citire” selectându-l 

cu ajutorul cursorului din lista de documente asociate dosarului electronic. Procesul-verbal 

poate fi editat prin activarea butonului „Editează Proces Verbal” sau descărcat prin 

activarea opțiunii „Descarcă”. 

Inspectorii vor semna pe rind, lista de verificare și procesul-verbal de control prin 

accesarea butonului ”Semnatari”, vor tasta ”Start semnare electronică” și ”Aplică 

semnătura”. 
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Pentru ca butonul ”Aplică semnătura” să fie activ, este necesar de respectat ordinea de 

semnare de către inspectori indicată în compartimentul ”Lista semnatari”. 

După finalizarea activităților de control, generarea și întocmirea procesului-verbal de 

control, inspectorul va efectua operațiunea de finalizare a controlului prin activarea 

butonului „Finalizează”. 

În cazul în care inspectorul mai are de încărcat documente aferente pe parcursul unei 

perioade preconizate se va activa butonul „Finalizează control”, iar sistemul va schimba 

statutul dosarului în ”Control finalizat”. 

 

6.4. Inițiere control comun 

Pe pagina principală inspectorul vizualizează lista dosarelor active atribuite 

utilizatorului dat și compartimentul ”controale comune”. După selectarea entității din 

compartimentul ”controale comune” care urmează a fi supusă controlului se va tasta 

butonul „Începe”, după care inspectorul va avea posibilitate să vizualizeze detaliile 

obiectului de control. La tastarea butonului ”Înainte”, sistemul va afișa interfața următorului 

pas de inițiere a controlului care constă în completarea datelor detaliate despre controlul 

nou.  

6.4.1. Completarea datelor privind controlul  

În interfața de utilizator afișată urmează a fi completate următoarele câmpuri 

obligatorii și opționale: 

 - Număr de înregistrare. Poate fi generat și de către sistem prin accesarea butonului; 

 - Tip control. Preselectat de sistem în regim ,,numai pentru citire”; 

 - Începutul perioadei supuse controlului. Se va indica data din calendarul pus la dispoziție 

utilizatorului; 

 - Sfârșitul perioadei supuse controlului. Se va indica data din calendarul pus la dispoziție 

utilizatorului; 

 - Începutul controlului. Data începerii controlului comun va fi generată de către sistem 

(delegația va fi generată cu minim 10 zile lucrătoare de la data începerii controlului) 

 - Durata controlului. Se va indica numărul de zile lucrătoare preconizate pentru 

desfășurarea controlului (în funcție de complexitatea acestuia - maxim 5 zile) 

 - Argumentare. Se va completa textual de către utilizator; 

 - Scopul controlului. Se va completa textual de către utilizator; 

 - Metoda; 

 - Aspecte; 

 - Domenii; 

 - Domenii neacoperite de listele de verificare 

 - Liste de verificare. Se vor selecta din elementul dropdown list pus la dispoziția 

utilizatorului. 

 - Echipa. Pentru completarea echipei de inspectori care participă în procesul de control, 

se va accesa butonul „Modifică” din dreptul câmpului Echipa. La tastarea butonului dat, 
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sistemul va afișa interfața care va permite utilizatorului să selecteze inspectorii ce participă 

în cadrul procesului de control, în corespundere cu domeniile. 

- Observații. Se va completa textual de către utilizator; 

 În cazul completării incorecte a unor câmpuri, sistemul va alerta utilizatorul prin mesaje 

marcate corespunzător. 

După completarea tuturor câmpurilor de date obligatorii din fișa dosarului, se va accesa 

butonul „Crează dosar”.  

Pașii următori vor fi identici începînd cu pct. 6.3.2.- 6.3.5. inclusiv, din prezenta procedură. 

 

6.5. Inițiere control inopinat 

Pentru inițierea unui control inopinat este necesar ca utilizatorul să fie autentificat în 

sistem cu rol de inspector. Ecranul generic de dashboard al rolului de inspector conține 

lista dosarelor active atribuite utilizatorului dat, compartimentul ”controale comune” și 

butoanele ”începe control inopinat”, „continuă inițiere control” și „anulează rezervare”.  

 Pentru a iniția controlul inopinat se va activa butonul ”începe control inopinat”, iar 

sistemul va afișa ecranul, care va permite utilizatorului să caute entitatea care urmează a fi 

supusă controlului inopinat. Utilizatorul are posibilitatea de a efectua căutări prin indicarea 

codului IDNO și/sau a denumirii entității. Adițional, pentru cazurile când utilizatorul nu 

regăsește entitatea dorită – acesta va folosi opțiunea „+ Adaugă”, pentru a efectua 

căutarea entității prin intermediul schimbului de date electronic cu Registrul de Stat al 

Unităților de drept, în baza codului IDNO. 

După selectarea entității care urmează a fi supusă controlului, sistemul va solicita 

utilizatorului să încarce documentul justificativ. Niciun control inopinat nu poate fi inițiat 

fără indicarea documentului justificativ. Încărcarea documentului justificativ se va efectua 

similar cu funcționalitatea de încărcare a oricărui document asignat unui dosar de control. 

La tastarea butonului ”Înainte”, sistemul va afișa interfața următorului pas de inițiere 

a controlului care constă în completarea datelor detaliate despre controlul nou.  

În interfața de utilizator afișată urmează a fi completate următoarele câmpuri obligatorii și 

opționale: 

- Număr de înregistrare. Poate fi generat și de către sistem prin accesarea butonului 

- Tip control. Preselectat de sistem în regim ,,numai pentru citire”; 

- Începutul perioadei de control; 

- Sfârșitul perioadei de control. Se va indica data din calendarul pus la dispoziție 

utilizatorului. 

- Începutul controlului. Se va indica data din calendarul pus la dispoziție utilizatorului. 

- Durata controlului. Se va indica data din calendarul pus la dispoziție utilizatorului. 

- Argumentare. Se va completa textual de către utilizator. 

- Scopul controlului. Se va completa textual de către utilizator; 

- Metoda. 

- Aspecte. 
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- Domenii. 

- Domenii neacoperite de listele de verificare 

- Liste de verificare. Se vor selecta din elementul dropdown list pus la dispoziția 

utilizatorului. 

- Echipa 

- Observații. Se va completa textual de către utilizator; 

 În cazul completării incorecte a unor câmpuri, sistemul va alerta utilizatorul prin mesaje 

corespunzătoare.  

Listele de verificare sunt puse la dispoziția utilizatorului de către sistem prin 

intermediul unui element de tip chestionar.  

Pentru completarea echipei de inspectori care participă în procesul de control, se va 

accesa butonul „Modifică” din dreptul câmpului Echipa. La tastarea butonului dat, 

sistemul va afișa interfața care va permite utilizatorului să selecteze inspectorii ce participă 

în cadrul procesului de control, în corespundere cu domeniile.  

După completarea tuturor câmpurilor de date obligatorii din fișa dosarului, se va 

accesa butonul „Creează dosar”. Sistemul va crea dosarul electronic al controlului. 

 În cazul creării cu succes a dosarului electronic privind inițierea controlului, 

delegația se va genera de către sistem. Aceasta precum și documentul justificativ pot fi 

vizualizate în format ,,numai pentru citire” prin selectarea acestora din compartimentul „Tip 

document” din fișa electronică.  

Pentru aprobarea delegației se va accesa butonul „Trimite la aprobare”. Odată cu 

activarea butonului respectiv, sistemul va schimba statutul dosarului ca fiind în proces de 

aprobare și va asigna o sarcină nouă rolului conducător. 

 

Pașii următori vor fi identici începînd cu pct. 6.3.3. – 6.3.5 inclusiv, din prezenta procedură. 

 

7. ÎNREGISTRĂRI 

7.1. Planul annual al controalelor - formular cod: PAC-7.3 

7.2. Proces - verbal de control - formular cod: PVC-7.3 

7.3. Proces-verbal de control suplimentar - formular cod: PVCS-7.3 

7.4. Delegaţia de control - formular cod: DC-7.3 

 

8. ANEXE 

8.1. Anexa 1.  Planul annual al controalelor - formular cod: PAC-7.3 

8.2. Anexa 2.  Proces - verbal de control - formular cod: PVC-7.3 

8.3. Anexa 3.  Proces-verbal de control suplimentar - formular cod: PVCS-7.3 

8.4.  Anexa 4.  Delegaţia de control - formular cod: DC-7.3 

8.5.  Anexa 5.  Lista proceselor de utilizare a Registrului de Stat a Controalelor (video) 
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Anexa nr.1 

Planul anual al controalelor 
 

(Denumirea organului de control) 

 

GRAFICUL CONTROALELOR PLANIFICATE pentru anul ______   

Nr. 
crt. 

Denumirea  
(numele) 
persoanei 
supuse 
controlului 

Codul 
fiscal 

Obiectul 
supus 
controlului 
și adresa 
amplasării 
acestuia 

Datele de 
contact ale 
persoanei 
supuse 
controlului 
(telefon, 
adresă, e-
mail, se 
indică în 
situația în 
care 
organul de 
control 
dispune de 
datele 
respective) 

Trimestrul 
efectuării 
controlului 
  

Controalele comune planificate i 

data 
efectuării 
controlului 
comun 

organul/organele 
de control vizate  

Domeniul I de activitate supus controlului: _____________________________ 

        

        

        

Domeniul II de activitate supus controlului: _____________________________ 

        

        

 
 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

FORMULAR                      Cod:  PAC-7.3                                    Ediția 1/07.2021                              Pag.1/1 
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Anexa nr. 2 

Proces-verbal de control 
 

Antetul organului de control 
(Denumirea organului de control) 

PROCES-VERBAL DE CONTROL 
nr._____ din ______________ 

 Inițial 

 Adițional la procesul-verbal de control nr. ______ din ____________________ 
 
Numele complet și funcția persoanelor care au efectuat controlul: ________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Date cu privire la delegația de control:______________________________________________ 
 
Tipul controlului și temeiul efectuării lui: 
 

☐ Planificat  
Temei al controlului:  ___________________________________________________________ 
                                                               (numărul planului controalelor, data aprobării și locul publicării) 

☐ Inopinat   
Temei al controlului: _______________________________________________________ 
                                                                  (prevederea aplicabilă a art. 19 din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind  

                                                                  controlul de stat asupra activității de întreprinzător și nota informativă,  

                                                                                 cu indicarea datei la care a fost întocmită și nr. de file) 

 

Denumirea completă/numele persoanei supuse controlului şi identificarea obiectului de control 
(unitatea supusă controlului): _____________________________________________________ 
 

Domeniul de activitate supus controlului: ___________________________________________ 
 

Lista de verificare aplicată: ______________________________________________________ 
 

1. Întrebarea verificată: 
_________________________________________________________________________ 
Rezultatul: 

 Nu este cazul  

 Da 

 Nu (de inclus explicația și referința legală): 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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2. Întrebarea verificată: 
_________________________________________________________________________ 
Rezultatul: 

 Nu este cazul  

 Da 

 Nu (de inclus explicația și referința legală): 
_________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
Date privind toate aspectele, documentele, bunurile, încăperile, produsele, utilajele şi obiectele 
de altă natură care au fost supuse controlului și, după caz, ridicate în cadrul controlului, 
relevante scopului controlului: _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Constatările şi rezultatele controlului:_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Referinţa expresă la prevederile actelor normative pe care le-a încălcat persoana supusă 
 controlului: __________________________________________________________________ 
 
Copiile documentelor examinate care confirmă încălcarea legii, altor documente întocmite în 
 cadrul controlului:  __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
       Durata controlului (cu indicarea datelor în care a avut loc efectuarea controlului și a numărului\      
       de zile): ______________________________________________________________________ 

 
Explicaţiile în scris ale persoanei supuse controlului şi/sau ale angajaţilor acesteia:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Prescripția: 
Recomandări (indicații) privind înlăturarea încălcărilor stabilite în partea prescriptivă, după caz:  

____________________________________________________________________________ 
Prevederile normative în temeiul cărora au fost emise recomandările: 
 _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Termenul în care urmează a fi înlăturate încălcările: ___________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
FORMULAR                      Cod:  PVC-7.3                                Ediția 1/07.2021                               Pag. 2/3 



 

PROCEDURA GENERALĂ 
UTILIZAREA REGISTRULUI DE STAT AL 

CONTROALELOR DE CĂTRE INSPECTORII 

AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SIGURANȚA 

ALIMENTELOR 

Cod: PG-18/01 

Ediția 1 

Revizia 0 

Ex. nr. 1 

Pagina 20 din 25 

 

 
 

Măsuri restrictive aplicate, după caz: _______________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Contravenția(iile) constatată(te) sau alte tipuri de încălcări prevăzute de lege, cu indicarea 
sancțiunii prevăzute de lege, după caz: ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
___________ 
 
Semnăturile inspectorilor:                                                                                                         
_______________________               ______________________________ 
_______________________    ______________________________ 
                 (numele, prenumele)                                                 (semnătura) 

 
Semnătura reprezentantului/persoanei supuse controlului:              
_______________________                 ______________________________ 
               (numele, prenumele, funcţia)                                                                   (semnătura) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Date despre verificarea executării prescripției 

 

 Încălcările au fost înlăturate de către persoana controlată. 

 A fost întocmit un proces-verbal suplimentar. 
 
Data: 
 
Semnăturile inspectorilor:                                                                                                         
_______________________  _______________________  

                            (numele, prenumele)                                                                                     (semnătura) 
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 Anexa nr.3 

Proces-verbal de control suplimentar 

Antetul organului de control 
(Denumirea organului de control, adresa) 

PROCES-VERBAL DE CONTROL SUPLIMENTAR 

nr._____ din ______________ 

conex Procesului-verbal de control nr. ________ 

Numele complet şi funcţia persoanelor care au efectuat verificarea suplimentară:  

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

La data ____________ a fost executată verificarea suplimentară în vederea verificării executării 

prescripției dispuse prin Procesul-verbal de control nr. _______ din ________________  (procesul-

verbal de control inițial).  

  Date privind toate aspectele, documentele, bunurile, încăperile, produsele, utilajele şi obiectele de altă 
natură care au fost supuse verificării suplimentare și, după caz, ridicate, relevante scopului verificării 
suplimentare:___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Constatările şi rezultatele verificării suplimentare:_________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Copiile documentelor examinate care confirmă neexecutarea prescripției, a altor documente 

întocmite în cadrul verificării suplimentare:__________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Durata verificării suplimentare (cu indicarea datelor în care a avut loc efectuarea verificării 
suplimentare și a numărului de zile):___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Explicaţiile în scris ale persoanei supuse controlului şi/sau ale angajaţilor 
acesteia:_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Prescripția: 
Recomandări (indicații) privind înlăturarea încălcărilor stabilite în partea prescriptivă, după caz: 
_______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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Prevederile normative în temeiul cărora au fost emise recomandările: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Termenul în care urmează a fi înlăturate încălcările: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Măsuri restrictive aplicate, după caz: ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Contravenția(iile) constatată(te) sau alte tipuri de încălcări prevăzute de lege, cu indicarea sancțiunii 
prevăzute de lege, după caz: _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Semnăturile inspectorilor:                                                                                                         

           ____________________  ____________________  

           ____________________                ____________________ 
                          (numele, prenumele)                           (semnătura)                          

 

Semnătura reprezentantului/persoanei supuse controlului:              

_______________________                 ______________ 
                                        (numele, prenumele, funcţia)                                   (semnătura) 
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               Anexa nr.4 

Delegaţia de control 

Antetul organului de control 
(Denumirea organului de control, adresa) 

DELEGAŢIA DE CONTROL 
 

nr._____ din ______________ 
 

În conformitate cu prevederile _________________________________________________________ 
                                                                                                 (prevederile legale care, expres, acordă organului respectiv atribuția de  

                                                                                                                      control în cazul pentru care se emite delegația) 

și Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, se dispune 
efectuarea controlului ________________________________, în temeiul  
                                                                 (planificat/inopinat)   

 

__________________________________________________________________________________ 
(pentru controalele planificate - numărul planului controalelor, data aprobării și locul publicării planului; pentru controalele inopinate – prevederea 

aplicabilă a art. 19 din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și nota informativă, cu indicarea datei la 

care a fost întocmită și nr. de file) 

în privința __________________________________________________________________________ 
(denumirea/numele agentului economic; codul fiscal; sediul/adresa subdiviziunii 

                                                                                                controlate și codul acesteia, după caz, alte date de contact) 

Obiectul/obiectele care urmează a fi supuse controlului îl/le constituie _________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Scopul controlului:____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

Metoda de control:___________________________________________________________________ 
Aspecte ce urmează a fi verificate în cadrul controlului: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Lista/listele de verificare aplicată/aplicate în cadrul controlului este/sînt: _______________________ 

_______________________________________________________________, aprobată/aprobate prin 
___________________________________________________________________________________, 
 (actul administrativ al conducătorului autorității publice centrale cu competențe în domeniul de control) 

 

publicat în ________________________________________________________________________. 

                           (Monitoriul Oficial al Republicii Moldova, anul, nr., art.) 
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FORMULAR                             Cod:  DC-7.3                                     Ediția 1/07.2021                               Pag.1/2 



 

PROCEDURA GENERALĂ 
UTILIZAREA REGISTRULUI DE STAT AL 

CONTROALELOR DE CĂTRE INSPECTORII 

AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SIGURANȚA 

ALIMENTELOR 

Cod: PG-18/01 

Ediția 1 

Revizia 0 

Ex. nr. 1 

Pagina 24 din 25 

 

 
 

 

 

Data începerii controlului __________________________________________________________.                                                                    
                                                                                                                        (zz.ll.aaaa)                                                                        

Durata preconizată a controlului _____________________________________________________. 
                                                                                            (nr. de zile de control) 

Controlul va fi efectuat de către inspectorii: 

________________________________________________________ 
                                                     (nume, prenume, funcția, nr. legitimației) 

________________________________________________________ 
                                                    (nume, prenume, funcția, nr. legitimației) 

 

Data _______________ şi modul comunicării delegaţiei de control  

_____________________________________________________________________                                                                                                                                  
(poştă, e-mai, personal etc.) 

___________________________________                                                _______________________       
(funcţia, numele, prenumele conducătorului organului)                                                                            (semnătura) 
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Anexa nr.5 

Lista proceselor de utilizare a Registrului de Stat a Controalelor (video) 

• Initiere control planificat 

https://drive.google.com/file/d/1U_sEmEuNA5 MbILNZH7VTDOpc12gKhe7W/view  

• Continua control rezervat 

https://drive.google.com/file/d/1JD86wYKF8JPSffhPNHkj9FgHxlU3 Pou/view  

• Initiere control inopinat 

https://drive.google.com/file/d/1m_TPPupIFC7xum2o2A1B2xTJuYDuhl_F/view  

• Initiere control comun 

https://drive.google.com/file/d/1-n-EcLSDapwVQYEWG4J4Kany9fSGE721/view  

• Editare Dosar In Curs 

https://drive.google.com/file/d/1YYjbg8dvVrop9NvboXARTW0aOq6ru2 F1/view 

• Trimiterea la Aprobare 

https://drive.google.com/file/d/1SofN1h9L5c0J7co7_jDLnYHix6VEC_rZ/view  

• Aprobare 

https://drive.google.com/file/d/1z-5SyOkg_312i0JtOEz5th2u2gxJwYSW/view  

• Respingere 

https://drive.google.com/file/d/1tNWnO_8emB2MVnQuFTSS7fz5-0sjihGL/view  

• Modificare echipei 

https://drive.google.com/file/d/1ZsWWQOYPyFMkmKV-UogKfA5ekRuEcCOA/view  

• Crearea listei de verificare 

https://drive.google.com/file/d/1aaD7O3ctImfLGFddOvjhFt8b-xrRzYtm/view  

• Creare procesului verbal 

https://drive.google.com/file/d/1daROt_5ik3HLXeCUyctO3RLDdmgS5MBh/view  

• Finalizarea dosarului 

https://drive.google.com/file/d/1fZgArRwewEIRQQqwDosMmZ52GkprABUI/view  

• Coordonarea controalelor comune    

https://drive.google.com/file/d/1uWxgthu_hfvBEtmjpBvYHa5UKf86336/view?usp=drivesdk  

 Conducător aprobare, semnare delegație de control 

https://drive.google.com/file/d/1NUeLBr_2lPKctUktTSdq8ICyCruEVESd/view 

 Inspector semnare documente 

https://drive.google.com/file/d/166b8KRjfZIL56vfVm4YELVf10QXJQifp/view 

 

Planificarea controalelor în Registrul de stat al controalelor 

• procesul de planificare  

 https://drive.google.com/file/d/1IUAD9VvkkfXqEROUhOXPhqFEakedXfqC/view  
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