
Raport pentru trimestrul I al anului 2021 

privind realizarea Planului 

de acțiuni la nivel de organ de control 

(pct.18 sbp.4 al Metodologiei de stabilire a obiectivelor și indicatorilor de performanță 

a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător) 

 

Nr. și denumirea 

indicatorului 

Obiective  Acțiuni  Indicator de performanță Valoarea țintă Raportare  

A.1.1. 

Alocarea de resurse 

pentru activitățile de 

control 

Planificarea 

bugetară pentru 

activitățile de 

control  

 Echilibrarea ponderii 

resurselor financiare 

alocate pentru analiza și 

planificarea controalelor, 

precum și a resurselor 

alocate pentru promovarea 

conformării cerințelor 

legale, în raport cu 

resursele alocate pentru 

efectuarea nemijlocită a 

activităților de control 

2427,0 

(mii lei) 

sau 

 71,4 %  din fondul anual de 

salarizare (Suma salariilor 

angajaților în a căror fișă de post 

și în activitatea reală a cărora intră 

activitatea de control, raportată la 

totalul cheltuielilor pentru salarii 

în cadrul organului de control) 

 

Scăderea   cu 3 % față de perioada 

similară a anului precedent, a 

ponderii resurselor financiare 

pentru activitățile de control și 

creșterea cu 3% a ponderii 

cheltuielilor pentru analiza și 

planificarea controalelor, precum 

și pentru promovarea conformării 

cerințelor legale 

 415,8 mii lei 

 

 

41,3% 

A.1.2. 

Alocarea de resurse 

pentru activități de 

analiză și planificare 

            98,5   

     (mii lei) 

sau 

 2,9 %  din fondul anual de 

salarizare (Suma salariilor 

angajaților în a căror fișă de post 

și în activitatea reală a cărora intră 

realizarea analizei riscurilor și 

planificarea controalelor, 

raportată la totalul cheltuielilor 

pentru salarii în cadrul organului 

de control) 

Creșterea cu 2 % față de perioada 

similară a anului precedent a  

ponderii resurselor pentru analiza 

și planificarea controalelor 

34,8 mii lei 

 

 

3,2% 

A.1.3. 

Alocarea de resurse 

pentru creșterea 

gradului de 

conștientizare, 

consiliere și alte 

activități de 

promovare a 

conformării  

cerințelor legale 

1502,40 

     (mii lei) 

sau 

44,2 %  din fondul anual de 

salarizare (Suma salariilor 

angajaților a căror fișă de post și 

în activitatea reală a cărora intră 

exclusiv desfășurarea de activități 

de promovare a conformării 

cerințelor legale, raportată la 

totalul cheltuielilor pentru salarii 

Creșterea  cu 3% față de perioada 

similară a anului precedent a 

ponderii resurselor pentru 

promovarea conformării 

cerințelor legale 

 111,6 mii lei 

 

 

11,9% 

 



în cadrul organului de control) 

 

            116,0  

     (mii lei) 

 alocate pentru activități/acțiuni 

de promovare a conformării 

cerințelor legale 

A.2.1. 

Raportul dintre 

controalele asupra 

persoanelor/unităților 

care prezintă cel mai 

înalt grad de risc, în 

comparație cu 

numărul total de 

controale efectuate 

Planificarea 

controalelor în 

baza analizei 

riscurilor 

Monitorizarea realizării 

controalelor în baza 

analizei riscurilor 

Nr. de controale planificate 

Nr. de controale inopinate 

Nr. de controale realizate în raport 

cu cele planificate 

 

Diminuarea  cu 5 %  a 

controalelor inopinate 

În contextul 

pandemiei COVID-

19 a fost impus 

moratoriu.  

A.3.1. 

Activități de 

consultanță 

Asigurarea 

procesului de  

consultanță cu 

privire la  

activitățile de 

control 

Activizarea consultărilor 

pentru persoanele fizice și 

juridice 

Nr. de consultații oferite 

persoanelor fizice 

Nr. de consultații oferite 

persoanelor juridice 

Creșterea  cu 5%, față de perioada 

similară a anului precedent, a 

numărului de consultații oferite de 

către organul de control 

1 consultație 

 

2 consultații  

A.4.1. 

Activități de 

comunicare 

Informarea 

publicului 

cu privire la  

activitățile de 

control 

Sporirea gradului de 

informare a publicului 

Nr. de comunicate  

Nr. de accesări a paginii web 

Creșterea cu 5 %,  

față de perioada similară a anului 

precedent, a numărului de 

accesări a paginii web și a 

comunicatelor plasate pe pagina 

web   

0 comunicate 

B.9.1. 

Accidente navale 

grave soldate cu 

pierderi de vieți 

omenești 

Analiza și 

prognoza cu 

privire la 

accidentele navale 

Diminuarea numărului de 

accidente navale soldate cu 

pierderi de vieți omenești 

Nr. de accidente - 0 Menținerea la 0 a nr. de accidente 

navale soldate cu pierderi de vieți 

omenești 

0 accidente 

B.9.2. 

Accidente navale 

grave soldate cu 

poluarea mediului 

Diminuarea numărului de 

accidente navale soldate cu 

poluarea mediului 

Nr. de accidente - 0 Menținerea la 0 a nr. de accidente 

navale soldate cu poluarea 

mediului 

 0 accidente 

B.9.3. 

Accidente navale 

ușoare 

 

Diminuarea numărului de 

accidente navale ușoare 

Nr. de accidente -  4 Diminuarea cu 25% a numărului 

de accidente navale ușoare 

0 accidente  



B.11.1. 

Instruiri realizate 

pentru persoanele 

supuse controlului 

din competența sa 

Monitorizarea 

activităților de 

control, în 

domeniul SSM, a 

personalului 

supus controlului     

Realizarea cursurilor de 

instruire pentru persoanele 

supuse controlului  

Nr. de instruiri realizate  Sporirea numărului de persoane 

instruite cu 5 % față de perioada 

similară a anului precedent 

 

  

Cursurile urmează a 

fi organizate în 

semestrul I, 2021 

B.11.2. 

„Total victime” 

Diminuarea numărului de 

accidentați la locul de 

muncă  

Nr. de accidentați  

Nr. de accidentați mortal  

Reducerea la 0  a numărului de 

accidentați la locul de muncă   

0 accidentați 

B.11.3. 

„Victime decedate” 

Diminuarea numărului de 

decedați la locul de muncă 

Nr. de decese/nr. de angajați Reducerea la 0  a numărului de 

decedați la locul de muncă 

 

0 decese  

B.11.4. 

„Zile-om 

incapacitate de 

muncă”   

Diminuarea zile absente 

din program în legătură cu 

pierderea capacității de 

muncă 

Nr. de zile absente Micșorarea  numărului de zile 

absente de la muncă din motiv de 

accident de muncă cu până la 5% 

59 zile 

B.11.5. 

Rata accidentelor  

Diminuarea numărului de 

accidente la locul de 

muncă 

Nr. accidentelor de muncă/ nr. de 

total de salariați 

Micșorarea cu 5 % a ponderii 

accidentelor de muncă 

0 accidente 

B.11.6. 

Rata accidentelor 

mortale 

Diminuarea numărului de 

accidente mortale  la locul 

de muncă 

Nr. de accidentați mortal/ nr. de 

total de salariați 

Reducerea la 0  a numărului de 

accidente mortale  la locul de 

muncă 

0 accidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


