
 

  

 

Notă  informativă 

la proiectul de decizie al Consiliului municipal Chișinău ,,Cu privire la aprobarea 

Regulamentului de desfăşurare a activităţii de comerț în municipiul Chișinău” 
 

 

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii a CMC 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

În baza Legii nr. 153 din 01.07.2016 ”Pentru modificarea și completarea unor 

acte legislative” (M.O. nr. 215-216 din 19.07.2016) au fost efectuate modificări la 

Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23.09.2010, care schimbă radical 

mecanismul de reglementare a activității comerciale în teritoriu  prin înlocuirea noțiunii 

de ”autorizație de funcționare ” cu noțiunea de ”notificare privind inițierea activității de 

comerț”, cu  instituirea Resursei informaționale în domeniul comerțului. 

Conform prevederilor Art. X(2) a) alin. 3 din aceeași Lege, prin HG nr. 1236 din 

19.12.2018  a fost instituită și pusă în aplicare Resursa informaționale în domeniul 

comerțului. 

            Întru executarea prevederilor legii cu privire la comerțul interior nr. 231/2010, și 

implementării HG nr. 1236 din 19.12.2018 ,,Cu privire la instituirea resursei 

informaționale în domeniul comerțului”,  Direcția a elaborat proiectul deciziei CMC 

,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de comerț în 

municipiul Chișinău”. 

   Executarea prevederilor deciziei CMC nr. 12/1 „Cu privire la aprobarea conceptului 

privind desfășurarea comerțului ambulant stradal în or. Chișinău”. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

- 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

          Acte normative ce reglementează domeniul dat: Legile  Republicii   Moldova  nr. 

231 din 23.09.2010 ”Cu privire la comerţul interior”, HG nr. 1236 din 19.12.2018 ,,Cu 

privire la instituirea resursei informaționale în domeniul comerțului”, nr. 436-XVI 

din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, nr. 136 din 17.06.2016 ,,Privind 

statutul municipiului Chișinău”  

           Odată cu instituirea Resursei informaționale, solicitanții au posibilitatea de a 

depune Notificările privind inițierea activității de comerț din oficiu, on-line. Astfel, este 

exclus riscul corupțional și birocratic. Mai mult ca atât, agentul economic este scutit de 

a vizita autoritățile publice emitente de acte permisive implicate în implementarea 

soluţiilor de ghișeu unic din domeniul comerțului (Direcția pentru siguranța alimentelor, 

Centrul de sănătate publică, preturile de sector), economisind considerabil timpul. Prin 

SIAGEAP (Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor 

permisive), autoritățile implicate comunică și decid asupra eliberării actelor permisive 

sau refuzul acestora, solicitantul fiind informat prin poșta electronică. 

Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerț în municipiul Chișinău este 

elaborat în scopul creării unui mediu favorabil de desfășurare a activității de 



 

întreprinzător în cadrul municipiului, precum și în vederea asigurării liberei concurențe, 

protecţiei vieții, sănătăţii, securității şi intereselor economice și sociale ale cetățenilor.  

5. Fundamentarea economico-financiară 

      Elaborarea Regulamentului respectiv este efectuată în limitele bugetului stabilit, nu 

necesită surse financiare suplimentare. 

Implementarea Regulamentului presupune necesitatea unor surse financiare 

suplimentare (modernizarea sistemului informatic, studii de caz etc). 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Se abrogă pct. 1 al deciziei CMC nr. 10/2 din 09.10.2017 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului de desfăşurare a activităţii de comerț în municipiul Chișinău”.  

Se modifică anexa nr. 2 la deciziei CMC nr. 10/2 din 09.10.2017. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Proiectul Regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ a fost plasate pe 

pag. web a Primăriei și a DGCAPPS, pentru consultări publice. 

În cadrul consultărilor publice au parvenit opinii și propuneri de la Î. M. Regia 

“Autosalubritate”, Federația Sindicatelor din Comunicații din RM, SRL 

”Juststudiumanima” (reprezentant Viorica Blanari), SRL “Alitela Prim” (reprezentant 

Tudor Clipa). În urma sistematizării propunerilor DGAURF, preturilor de sector și 

societății civile, au fost operate modificările respective în proiectul Regulamentului și 

propus pentru aprobare în CMC.  

8. Constatările expertizei anticorupție 

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

- 

10. Constatările expertizei juridice 

Proiectul este avizat de Direcția asistență juridică a Primăriei municipiului Chișinău  

11. Constatările altor expertize 

- 
 

 

 

 

Șef adjunct al  DGCAPPS    Valentina CONSTANTINOV

    
 

 


