
               APROB 
VICEPRIMAR   
al municipiului Chişinău 
__________________ Nistor Grozavu 
 „__14__” _______02__________2012 

 
PLANUL  DE  ACTIVITATE  AL DIRECŢIEI GENERALE  COMERŢ  ALIMENTAŢIE PUBLICĂ 

 ŞI PRESTĂRI SERVICII  pentru anul 2012 
Obiective: 

   Reglementarea  şi coordonarea activităţii tuturor agenţilor economici din municipiu care desfăşoară activităţi în sfera comerţului, alimentaţiei 
publice şi prestării de servicii cu plată  către populaţie,  Aducerea obiectivelor de comerţ  şi alimentaţie publică de pe teritoriul municipiului 
Chişinău în corespundere cu particularităţile funcţionale şi comerciale, tipul, specificul şi inscripţiile de pe firma întreprinderii. 

 Simplificarea procedurii de  obţinere a autorizaţiilor  de  funcţionare pentru unităţile de comerţ, alimentaţie publică şi prestare a serviciilor 
către populaţie. 

 Reexaminarea cuantumului taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii întru majorarea acumulărilor la bugetul local; 
 Acordarea agenţilor economici a dreptului de comercializare cu amănuntul a producţiei alcoolice şi/sau articolelor din tutun. 
 

Acţiuni prioritare/Acţiuni Termen de 
realizare 

Responsabil Indicatori de 
monitorizare 

Acoperire
a 
financiară 

Note/Documente de 
referinţă 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
DEZVOLTAREA  ECONOMICĂ,  COMERŢUL 

1.Prezentarea propunerilor Primăriei 
către Guvern privind: 
-       combaterea comerţului neautorizat 
stradal; 
- completarea cadrului legislativ ce 
reglementează activitatea comercială şi 
de  prestări servicii; 
 

Trimestrul I Direcţia 
generală 
comerţ, 

alimentaţie 
publică şi 
prestări 
servicii 

 - Imperfecţiunea  cadrului 
legislativ  limitează  
autorităţile administraţiei   
publice  locale cu dreptul  
de  a: 
în  dreptul  de  a  
întreprinde măsuri  pentru  
asigurarea  ordinii  şi  
legalităţii  comerţului, 
pentru curmarea  
comerţului  neautorizat    
şi  protecţia  
consumatorului. 



 
2. Reexaminarea cuantumului taxei 
pentru unităţile comerciale şi/sau de 
prestări servicii întru majorarea 
acumulărilor la bugetul local; 

 
 
 
Trimestrul I 
 
 
 
 
 
Trimestrul II 

 
 

 
     - ”  - 

 
 
 
 
 

- ”  - 
 

Pregătirea şi 
prezentarea proiectelor 
deciziilor CMC: 
- cu privire la 
actualizarea taxelor 
locale pentru unităţile 
comerciale şi/sau de 
prestări servicii; 

 
   -  cu privire la 
stabilirea taxelor locale 
noi pentru unităţile 
comerciale şi/sau de 
prestări servicii; 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
Legea pentru 
modificarea şi 
completarea unor acte 
legislative nr. 48 din 
26.03.2011, 
 
 
Legea nr. 267 din 
23.11.2011”Pentru 
modificarea şi 
completarea unor acte 
legislative”; 

3. Simplificarea procedurii de  obţinere 
a autorizaţiilor  de  funcţionare pentru 
unităţile de comerţ, alimentaţie publică 
şi prestare a serviciilor către populaţie. 
 

Trimestrul II - ”  - Pregătirea şi 
prezentarea proiectului 
deciziei CMC „Cu 
privire la aprobarea 
Regulamentului nou 
privind eliberarea 
autorizaţiilor de 
funcţionare a unităţilor 
comerciale şi de 
prestare a serviciilor 
sociale pe teritoriul 
municipiului 
Chişinău”. 
 

- Planul de măsuri anti-
criză  şi stabilizare 
economică 2010-2012 
(prioritatea 3) 
 
Legea nr. 231 din  
23.09.2010 „Cu privire 
la comerţul interior” 

4. Clasificarea întreprinderilor de 
alimentaţie publică pe categorii de 
încadrare după nivelul de deservire 
 

Pe parcursul 
anului  

- ”  - Încadrarea  în categorii 
după nivelul de servire 
al consumatorilor 350 
întreprinderi de 

- 
 

Hotărârilor Guvernului 
RM nr. 1209 din 
08.11.2007   “Cu privire 
la prestarea serviciilor 



alimentaţie publică. 
 

de alimentaţie publică”.   
 

5. Stabilirea tipului întreprinderilor de 
comerţ  conform cerinţelor  
Nomenclatorului-tip al unităţilor de  
comerţ cu amănuntul. 
 

Pe parcursul 
anului 

- ”  - Întocmirea a  7000 note 
informative de ieşiri la 
faţa locului pentru 
verificarea gradului  de 
corespundere  a  
unităţii comerciale 
şi/sau de  prestări 
servicii condiţiilor  de  
autorizare, stabilirea  
tipului întreprinderilor 
de comerţ. 
 

- 
 

HG RM nr. 931 din  
08.12.2011 „Cu privire 
la desfăşurarea 
comerţului cu 
amănuntul” 

6. Acordarea agenţilor economici a 
dreptului de comercializare cu 
amănuntul a producţiei alcoolice şi/sau 
articolelor din tutun. 

Pe parcursul 
anului 

- ”  - Acordarea dreptului de 
a comercializa 
producţie alcoolică la 
1500 unităţi comerciale 
şi articole din tutun la - 
1800 unităţi 
comerciale; 
 

- 
 

Legea nr. 278-XVI din 
14.12.2007 “Cu privire 
la tutun şi articolele din  
tutun”, art. 8 (2) din  
Legea nr. 1100-XIV din 
30.06.2000 “Cu privire 
la fabricarea şi 
circulaţia alcoolului 
etilic şi a producţiei 
alcoolice”, deciziile  
CMC nr. 7/6 şi 7/5 din 
02.07.2009 „Cu privire 
la aprobarea Regulilor 
de comercializare cu  
amănuntul a  articolelor 
din tutun pe teritoriul 
municipiului Chişinău şi 
Regulamentului privind 
modul de acordare a 
dreptului de a 



comercializa cu 
amănuntul  producţie  
alcoolică,  
decizia CMC nr.15/7 
din 23.09.2008 „Cu 
privire la Programul 
municipal de 
promovare a modului 
sănătos de viaţă 
pentru anii 2008-2015” 
 

7.  Eliberarea autorizaţiilor de  
funcţionare pentru unităţile de comerţ, 
alimentaţie publică şi prestare a 
serviciilor către populaţie. 

Pe parcursul 
anului 

- ”  - Eliberarea a peste 
15000 autorizaţii de  
funcţionare pentru 
unităţile de comerţ, 
alimentaţie publică şi 
prestare a serviciilor 
către populaţie. 

- 
 

Legea nr. 231 din  
23.09.2010 „Cu privire 
la comerţul interior”, 
decizia CMC nr.13/4  
din  27.12.2007 „Despre 
aprobarea   
Regulamentului  privind 
eliberarea autorizaţiilor  
de  funcţionare a 
unităţilor comerciale şi 
de prestare a  serviciilor   
pe teritoriul 
municipiului Chişinău”   

     
 

 
Şeful Direcţiei                                                                                Vladimir  Nirca 
 
 

 


