
Raport privind activitatea Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică  şi prestări 

servicii  pentru anul  2018 

  

 În conformitate cu datele din registrul electronic de evidenţă a Direcţiei, la 

01.01.2019 în municipiul Chişinău reţeaua unităților comerciale constituie 30814, dintre 

care: 

-  22820 unităţi de comerţ, inclusiv -  4945 unități de comerț ambulant și 38 pieţe; 

-    1976   unităţi de alimentaţie publică; 

-    6018 unităţi de prestări servicii; 

. 

 
             Totodată,  785 de unități comerciale sunt amplasate în suburbii  

        În municipiul Chişinău activează autorizat 64 centre comerciale, case de comerţ, 

magazine universale, 81 super şi hipermagazine, 4642 secţii comerciale, 1120 magazine 

alimentare, 3748 magazine nealimentare, 2403 depozite, 4109 gherete, inclusiv în străzi – 

1728, în teritoriul piețelor – 1169, în Piaţa Centrală 909 şi prestări servicii 303, unităţi de 

comerţ ambulant 4945. (anexa nr.1) 

O tendință pozitivă se urmărește în dezvoltarea comerțului electronic, extinderea 

numărului de magazine on-line. La moment în municipiu activează 328 magazine on-line  

și  143 intermedieri în comerț. 

 Din numărul total de unități comerciale, administratori ai 5651 unități  sunt 

deținători de patentă și 602 persoane fizice ce desfășoară activitate independentă. 

   

   1. Notificarea privind inițierea activității de comerț 

    Întru executarea prevederilor Legii nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul 

interior, cu modificările ulterioare, în perioada vizată colaboratorii secţiei au examinat 

10296 notificări privind inițierea activității de comerț cu seturi de documente anexate 

fiind eliberate 10292 înștiințări de recepționare și 4 înștiințări de refuz.  

 Pe parcursul anului au fost recepţionate notificări privind iniţierea activităţii de 

comerţ pentru 5267 unităţi de comerț noi, inclusiv din suburbii 272. (anexa nr. 2, 3). 

Din numărul total de notificări depuse 3753 sunt depuse de către deținători de 

patentă și 530 persoane fizice ce desfășoară activitate independentă. 

 Din numărul total de unităţi de comerț şi alimentaţie publică (19813) 

comercializează:  

 - producţie  alcoolică – 2389 

 - articolele din tutun – 1927 (inclusiv gherete 643)       

 - bere - 856 (inclusiv gherete 449) 
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   În anul 2018 au fost recepționate 70 seturi de documente pentru modificarea 

autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor comerciale şi/sau de prestare a serviciilor. 

        Din numărul total de notificări privind inițierea activității de comerț depuse în anul 

2018, au solicitat activitatea întreprinderilor cu program de muncă prelungit (inclusiv 

non-stop)  478/371 unităţi de comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii.  În total în 

oraş activează 1610/1265  unităţi cu programul de lucru vizat.  

         Pe parcursul anului, agenţilor economici le-au fost acordate 5240 consultaţii şi 

ajutor metodic în chestiunile ce ţin de competenţa secţiei referitor la documentele 

necesare şi modalitatea de autorizare a unităţilor de comerţ, alimentaţie publică şi prestări 

servicii şi de depunere a notificărilor privind iniţierea activităţii de comerţ. 

       După eliberarea autorizaţiilor de funcţionare şi recepţionarea notificărilor au fost 

arhivate 10366 dosare. 

         Au fost excluse din baza de date în total 6310 autorizaţii de funcţionare şi notificări: 

- inclusiv: 3100 notificări, cu eliberarea înştiinţărilor respective şi 3210 autorizații 

de funcționare, conform cererilor depuse de către agenţii economici cu eliberarea 

ulterioară a  certificatelor respective - 783; 

- cu termenul de valabilitate expirat mai mult de un an – 2427. 

 Au fost suspendate temporar  56  autorizații de funcționare.  

 

Ca rezultat a recepționării notificărilor privind inițierea activității de comerț, 

veniturile la bugetul local de la taxa locală pentru unităţile comerciale şi/sau prestări 

servicii în anul 2018 constituie 119043,5 mii lei sau cu 8522,5 mii lei mai mult decât în 

anul 2017 (110521,0 mii lei)  (anexa nr.3). 

  
2.   Autorizarea unităţilor comerciale  

- eliberate 2135 certificate  privind anularea autorizațiilor de funcționare a unităților 

comerciale si 60 înștiințări de încetare a notificărilor privind iniţierea activităţii de comerţ 

depuse anterior. 

    Pe parcursul anului 2017 colaboratorii Direcţiei au întocmit 240 note informative 

de ieşiri la faţa locului pentru verificarea gradului  de corespundere  a  unităţii comerciale 
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şi/sau de  prestări servicii condiţiilor  de  autorizare, stabilirea  tipului întreprinderilor de 

comerţ, clasificarea unităţii de alimentaţie publică şi  aducerea  obiectivelor de comerţ  şi 

alimentaţie publică în corespundere cu particularităţile funcţionale şi comerciale, tipul, 

specificul şi inscripţiile de pe firma întreprinderii. 

 

           Realizări: 

 Implementarea sistemului informatic E-Pretura; 

 Participarea la elaborarea Sistemului Informațional Automatizat de Gestionare 

și eliberare a Actelor Permisive; 

 Elaborarea Ghidului Electronic a comerciantului; 

           Dificultăţi 

 Neconcordanța prevederilor H.G. nr. 1236/2018  cu prevederile Legii nr. 

231/2010.  

Soluţii 

 Participare activă la modificarea/completarea Legii nr. 231/2010; 

 Monitorizarea şi actualizarea sistematică a informaţiei utile pentru agenții 

economici plasată  pe pagina WEB a Direcţiei; 

 

 

   II.  Alimentaţia publică 

 

În  teritoriul  municipiului  Chişinău  activează  autorizat  1976 unităţi  de  

alimentaţie  publică, ce oferă consumatorilor 133312  locuri de servire (anexa nr. 4); 

          - pe parcursul anului au fost supuse verificării și stabilirii tipizării unităţilor de 

alimentaţie publică 230 unităţi; 

          -  din numărul total de unități de alimentație publică  1666 unități sunt de tip 

deschis, care oferă consumatorilor 101218 locuri de servire (anexa nr. 5). 

 -  168 unități de alimentație publică sunt amplasate în blocuri locative (anexa nr.6). 

 Întru extinderea  numărului de locuri  de servire  oferite consumatorilor  pe 

perioada  estivală a anului 2018 au fost  examinate 157 cereri privind organizarea 

teraselor de vară sezoniere organizate în parcuri, scuaruri și în adiacentul unităților de 

alimentație publică. 

                                   
                Alimentarea  elevilor 

 

În conformitate cu prevederile deciziei 

Consiliului municipal Chişinău       nr. 5/2  din 

24.07.2017 „Cu privire la modificarea bugetului 

Chișinău pe anul 2018 în lectura a doua și 

corelarea acestuia” și Ordinul Direcției generale, 

educație tineret și sport „Cu privire la organizarea alimentaţiei gratuite a elevilor din 

instituţiile de învăţământ primar și secundar din municipiul Chişinău pentru perioada 

septembrie-decembrie 2018”, Î.M.A.P. din municipiul Chişinău, subordonate Direcţiei 

generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii, începând cu data de 04.09.2018 



asigură cu hrană caldă în 128 cantine şcolăreşti, inclusiv 28 cantine din suburbii, cu micul 

dejun la preţ de 13,65 lei pentru o persoană -  circa 37,0 mii elevi din clasele   I-a – IV-a, 

şi respectiv, 20% din numărul total de elevi din clasele I-a – IX-a din familiile 

defavorizate social primesc dejun şi prânz gratuit la preţ de 23,00 lei pentru fiecare - circa 

6.6 mii elevi, conform listelor elevilor, întocmite de către Direcţia generală, educaţie, 

tineret şi sport şi Direcţiile educaţie, tineret şi sport din sectoare. 

La solicitare, contra plată, elevii sunt asiguraţi cu prânz la aceeaşi sumă – circa 

9,32 mii elevi.  

Totodată, circa 192 elevi, care au suportat tuberculoza se alimentează gratis cu 

hrană caldă la dejun şi  prânz la preţ de 23,00 lei pentru fiecare. 
Continuă alimentarea cu dejun a elevilor prin metoda „meselor suedeze” în 62 cantine 

ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Chişinău, începând cu 03.09.2018. 

La starea zilei de 01.10.2018 prin metoda dată se alimentează circa 23,1 mii elevi din clasele I-

IV la preţ de 13,65 lei pentru un copil și elevii din clasele V-IX la preț de 11,65 lei pentru un 

copil. (anexa nr. 7).    
Alimentarea elevilor prin metoda „meselor suedeze”, continue să fie organizată în 

cantinele instituţiilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Chişinău, începând cu 

02.04.2012. 

   

 

 
Elevii  se  alimentează  în: 128  cantine, 6  bufete  cu  hrană  caldă,  91  bufete  

staţionare,  34 bufete  mobile. În  total   unităţile  date  dispun  de  21515 locuri, ceia ce 

constituie 99,5% de la  normative. 

Începând  cu  01.01.2018,  până  la  31.12.2018  elevii  au  fost  alimentaţi  pe  

gratis  în  sumă  de  88173,7 mii lei.  Din  bugetul  municipal  cu  destinaţie  specială  au  

fost  transferaţi  77498,7 mii lei.  

În   baza dispoziției Primarului general al municipiului  Chişinău,  în  anul   2018   

au  activat  22  tabere  cu  sejur  de  zi,  în  care   s-au  alimentat 2020  elevi.   

 

  

 

  III. Activitatea pieţelor şi unităţilor de prestări  

servicii 

 

         3.1. Activitatea piețelor 

La momentul actual în or. Chişinău activează 

autorizat 38 piețe  comerciale, inclusiv: 

-17 piețe  mixte; 
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-5 piețe de mărfuri nealimentare; 

-7 piețe de comercializare a florilor; 

-5 piețe de comercializare a automobilelor şi pieselor de schimb; 

-1 piață de păsări şi animale de companie; 

-1 piață de materiale de construcție; 

-2 piață de mărfuri second-hand. 

În anul 2018 pe teritoriul piețelor au inițiat activități în comerț circa 769 unități de 

comerț staționare, inclusiv circa 30 unități de prestări servicii.  

În conformitate cu planul de activitate al Direcției, pe perioada de referință a fost 

monitorizată respectarea Regulilor de comerț în piețe de către comercianți și, la 

parvenirea petițiilor  efectuate verificări tematice; referitor la  datele indicate în 

notificările privind inițierea activității de comerț (prestări servicii), corespunderea  tipului 

unităților comerciale etc. Acordat agenților economici ajutor metodic, consultativ în 

domeniul legislației şi actelor normative în vigoare. Totodată, a fost verificată  

organizarea comerțului  cu mărfuri alimentare şi nealimentare, de uz personal folosite, 

prestarea serviciilor în teritoriul piețelor;  asigurarea informării prin surse de informare 

locale a vânzătorilor şi consumatorilor referitor la Regulile de comerț în piețe, a 

mărfurilor interzise pentru comercializare, neadmiterii comerțului de la sol şi de la mână 

etc.  

Analizând amplasamentul piețelor comerciale în oraș, observăm concentrarea 

acestora în zona Gării Auto Centru – sunt amplasate 8 piețe, unde traficul rutier este 

extrem de  aglomerat și persistă permanent situații de accidente. De rând cu aceste 

probleme, în domeniul de activitate privind coordonarea activității piețelor de către 

autoritățile APL mai identificăm și alte probleme ce  necesită a fi evidențiate, inclusiv: 

-  concentrarea piețelor în centrul – nucleu istoric al or. Chișinău; 

- supraaglomerarea traficului rutier în preajma piețelor din zona Gării Auto Centru  

(un număr mare de unități de transport de pasageri urban și suburban, transportarea 

mărfurilor către piețe, flux sporit de cumpărători, vânzători etc.); 

- deteriorarea spațiilor verzi și a trotuarelor pentru pietoni; 

- starea sanitară nesatisfăcătoare a străzilor adiacente piețelor etc. 

Întru ameliorarea situației în domeniul dat unele din soluții ar fi: 

1. Optimizarea numărului piețelor în centrul – nucleu istoric al or. Chişinău. 

2. O soluție ar fi păstrarea Î.M. „Piața Centrală” cu statut de piață 

agroalimentară, ținând cont de istoric, destinația pieței de la începuturi. În acest context 

este necesară elaborarea unei strategii de dezvoltare și modernizare a Î.M. „Piața 

Centrală”, în care să fie prevăzut rolul acesteia nu numai în plan comercial, istoric dar 

chiar și turistic.  Pentru atingerea acestui obiectiv este necesar de prevăzut în  Planul 

urbanistic zonal al or. Chișinău interzicerea autorizării piețelor comerciale în centrul – 

nucleu istoric al or. Chișinău. 

 3. Formarea unei zone de comerț cu mărfuri nealimentare cu reamplasarea în 

această zonă a tuturor piețelor de mărfuri nealimentare din jurul Pieței Centrale. 

4.     Reamplasarea piețelor la periferia orașului și formarea condiţiilor  prielnice 

pentru producătorii autohtoni de produse agricole pentru a-şi comercializa producţia cu 

ridicata, fapt care ar scuti de necesitatea de a intra în oraş cu transport de mare tonaj. 

5.    Efectuarea unor studii de caz privind organizarea   pieţelor agroalimentare 

municipale în fiecare sector al or. Chişinău, fapt care ar da posibilitatea de: 

 a exclude serviciile de intermediere a precupeţilor şi, prin urmare, va fi posibilă 

menţinerea preţurilor la produsele agricole la un nivel real şi accesibil;  

 producătorii să-și comercializeze singuri producţia, inclusiv  să o predea en-

gross piețelor la preţuri rezonabile, cu comercializarea ulterioară de către angajaţii 

piețelor. 



 

 

3.2 Unităţile de prestări servicii 

 

La sfârșitul anului 2018, în or. Chișinău 

activează  peste 6052 întreprinderi de prestări servicii, 

numărul lor fiind permanent în creștere, respectiv: 
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Nr. unităților  de  prestare  

a  serviciilor 
1970 2166 2200 2400 2586 2820 3000 3000 3150 

 

3493 

 

 

3836 

 

4763 5836 6052 

 

În anul de referință au inițiat activitatea 1302 întreprinderi în sfera prestării 

serviciilor,  respectiv: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Dinamica dezvoltării și structura rețelei de unități de prestări servicii din mun. Chișinău 
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Servicii de reparație  

(ateliere de reparație a îmbrăcămintei, 

încălțămintei, obiectelor de uz casnic etc.) 
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Servicii de înfrumusețare și întreținere 

corporală 

(saloane cosmetice, cabinete cosmetice, 

frizerii, saune, băi publice etc. ) 

11 13 10 14 
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Servicii de reabilitare și agrement 

(centre de reabilitare și agrement, cluburi 

sportive, sală de antrenamente, săli de biliard 

și bowling, automate de joc de noroc  etc. ) 
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Servicii de întreținere a automobilelor 

(centre și stații de asistență tehnică a 

automobilelor, ateliere auto, spălătorii auto, 

vulcanizări etc. ) 

12 17 4 11 
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11 

 

28 

 

171 

Alte servicii (servicii hoteliere, recepția 

comenzilor a curățătoriilor, închirierea 

automobilelor, închirierea vestimentației, 

xeroxare și laminare, internet-cafe, servicii 

voaiaj, unități de vânzare a biletelor etc.) 

30 23 28 18 
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293 

Patente de întreprinzător 57 33 47 33 

 

43 43 60 40 32 33 37 42 500 

TOTAL                                                      127   107       117      89   110   146  124    75     83   109   88    127  1302 

În tabelul de mai jos redăm structura întreprinderilor de prestări servicii în mun. 

Chișinău: 
 

Tipurile de unități și serviciilor prestate 
Anii 

2010 2014 2015 2016 2017 2018 

Case de deservire socială 5 3 1 - -  

Servicii de reparație  

(ateliere de reparație a îmbrăcămintei, încălțămintei, obiectelor de 

uz casnic etc.) 

986 999 1248 1293 1277 

2537 

Servicii de înfrumusețare și întreținere corporală 

(saloane cosmetice, cabinete cosmetice, frizerii, saune, băi publice 
562 682 702 758 1349 

 

868 



etc. ) 

Servicii de reabilitare și agrement 

(centre de reabilitare și agrement, cluburi sportive, săli de 

antrenamente, săli de biliard și bowling etc. ) 

124 300 

 

317 188 

 

225 

 

229 

Servicii de întreținere a automobilelor 

(centre și stații de asistență tehnică a automobilelor, ateliere auto, 

spălătorii auto, vulcanizări etc. ) 

516 544 565 611 821 
 

858 

Servicii  voaiaj 

(servicii hoteliere, pensiuni turistice, agenții turistice, campinguri) 
- - - - 312 383 

Alte servicii (recepția comenzilor a curățătoriilor, închirierea 

automobilelor, închirierea vestimentației, servicii xeroxare și 

laminare, secretariat și traduceri,  internet-cafe,  unități de vânzare 

a biletelor, servicii de curățenie, servicii ale agențiilor imobiliare 

etc.) 

207 480 516 1546 1852 

 

 

1177 

Total  2820 3490 3836 4763 5836 6052 

 

Probleme în domeniul reglementării activității întreprinderilor de prestări 

servicii: 

 Cadru legal învechit, unica Hotărâre de Guvern nr. 147 din 12.03.1996 ”Cu 

privire la aprobarea Regulilor deservirii sociale a populației”,  este depășită în timp, 

precum și moral. 

 Lipsa unui Nomenclator al unități de prestări servicii. 

Soluții: 

 Având în vedere importanța domeniului prestării de servicii populației,  este 

necesară elaborarea și adoptarea unei LEGI și, respectiv, altor acte regulatorii pentru 

domeniul dat (Reguli specifice de prestare a serviciilor comerciale,   Nomenclatorul-tip al 

unităţilor de prestare a serviciilor etc.); 

 Aprobarea de către Consiliul municipal Chișinău a Regulamentului de 

desfășurare a activităților de comerț în municipiul Chișinău în redacție nouă; 

 Este necesar de adus serviciile mai aproape de cetățeni prin deschiderea în 

sectoare mai aglomerate a caselor de deservire socială care să presteze o gamă largă de 

servicii de primă necesitate (frizerii, ateliere de croitorie, reparații a îmbrăcăminte și 

încălțămintei, obiectelor de uz casnic etc.), de exclus astfel serviciile prestate în gherete 

unde lipsesc condiții elementare pentru consumatori. Totodată, de rând cu dezvoltarea și 

modernizarea rețelei de comerț retail, un criteriu important pentru dezvoltarea domeniului 

de prestări servicii ar fi amplasarea acestor unități  la parterul Centrelor Comerciale, 

supermarketurilor etc.;    

 Studierea și implementarea practicilor  țărilor europene. 
 
 

IV.  Reglementarea activităţii unităţilor 

comerciale şi protecţia consumatorilor 

 

           Pe parcursul anului 2018, au fost 

examinate pe teren 99 petiţii, parvenite de la 

cetăţeni şi consumatori. Totodată, au fost 

examinate 1008 demersuri parvenite de la 

organele de resort şi  313 cereri  de  

soluţionare  a  diferitor  probleme. 

Întru examinarea petiţiilor şi demersurilor parvenite, pe parcursul anului curent au 

fost supuse controlului  99 unităţi comerciale privind respectarea legislaţiei în vigoare. În 

baza controalelor efectuate au fost examinate materialele în cadrul a 32 şedinţe ale 



Consiliului Direcţiei, prin deciziile căror au fost avertizaţi 87 conducători ai unităţilor 

comerciale. 

Conform Regulamentului cu privire la modul de înregistrare a Registrului de 

reclamaţii, aprobat prin  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1141 din 

04.10.2006, pe parcursul anului 2018 au fost înregistrate 1552 Registre de reclamaţii.                           

 În perioada  anului  2018, au  fost  acordare peste 12115 consultaţii agenţilor 

economici şi  persoanelor fizice  referitor la explicarea  legislaţiei  în  vigoare  privind 

reglementarea  activităţii  comerciale, calitatea  mărfurilor, termenele de valabilitate a 

acestora,  protecţia drepturilor consumatorilor, Regulilor specifice de desfăşurare a 

comerţului cu amănuntul. 

Direcţia a organizat deservirea populaţiei în cadrul desfăşurării manifestărilor 

cultural-artistice petrecute pe teritoriul municipiului Chişinău în baza 89 dispoziţii ale 

primarului general şi viceprimarului, au fost eliberate - 490 autorizaţii: - „Ziua 

Copilului”, „Ziua Independenţei”, Sărbătoarea Naţională „Limba Noastră”, „Hramul 

Chişinăului” etc. și recepționate 55 notificări privind inițierea activității de comerț în 

cadrul evenimentelor. 

        Conform dispoziţiei primarului general nr. 869-d din 05.11.2018 „Cu privire la 

desfăşurarea unei manifestaţii în municipiul Chişinău, de către SRL „Bis Concert 

Internaţional” a fost organizat în Scuarul Teatrului National de Operă şi Balet „Maria 

Bieşu” – „Sătucul de Iarnă”, dedicat sărbătorilor de Crăciun şi Revelion. 

        În acest context, în baza demersului OCI „Moldova –Concert” a fost organizată a 

doua ediţie a Târgului de Crăciun al Guvernului. Manifestările sau desfăşurat sub 

patronajul Primului ministru al RM, pe str. 31 August, 1989. 

        La solicitarea organizatorilor, agenţii economici propuşi pentru a deservi populaţia 

în cadrul sărbătorilor de iarnă, au depus 76 notificări privind iniţierea activităţii de 

comerţ. 

Realizări  în domeniul reglementării activității unităţilor de comerţ 

 se constată extinderea reţelei unităţilor de comerţ de tip „Super - Hipermagazin”. 

Unităţile în cauză sunt înzestrate cu utilaje performante în care se comercializează un 

sortiment vast de mărfuri şi produse alimentare, inclusiv culinare, cu organizarea 

formelor noi de deservire a consumatorilor. Astfel, se urmăreşte sporirea competitivă a 

produselor, creşterea nivelului de deservire a populaţiei şi micşorarea numărului de 

gherete amplasate în oraş -  pe parcursul anului curent au fost demolate circa 250 

gherete.  

Dificultăţi 

 Se majorează numărul de petiţii, privind incomodităţile create locatarilor în urma 

activităţii magazinelor alimentare amplasate în blocurile locative, prin sporirea nivelului 

zgomotului generat de camerele frigorifice pentru păstrarea mărfurilor, sistemele de 

ventilare şi condiţionare a aerului.  

 

V. Activitatea în domeniul protecţiei sociale 

a categoriilor social-dezavantajate 

 

Întru executarea deciziei Primăriei 

municipiului Chişinău nr. 27/1 din 03.12.98 

«Cu privire la  Programul municipal de 

protecţie  socială a categoriilor  social 

dezavantajate şi de combatere a sărăciei», Direcţia întreprinde măsuri în vederea 

protecţiei categoriilor de populaţie social vulnerabile afectate cel mai grav de 

consecinţele situaţiei social economice din ţară, susţinerii familiilor numeroase, 

pensionarilor, invalizilor. 



Astfel, prin intermediul Întreprinderii municipale «Binefăcătorul» din str. Sfatul 

Ţării, 14, la preţuri simbolice (până la 10 lei) se recepţionează îmbrăcăminte şi 

încălţăminte, care ulterior se distribuie persoanelor nevoiaşe. Pe parcursul  anului 2018 

au fost deservite cu  îmbrăcăminte la preţuri simbolice - 992 persoane, în sumă de – 33,4 

mii lei. În magazin funcţionează şi o secţie în care se comercializează mărfuri de primă 

necesitate, fără aplicarea adaosului comercial, prin intermediul căreia au fost realizate 

mărfuri însoţitoare în sumă de – 333,45 mii lei. Fondul de binefacere a constituit în anul 

2018 – 3,1 mii lei,  din care a fost procurată tehnică de bucătărie  și transmisă cu titlu 

gratuit  Serviciului Social  Casa comunitară pentru copii cu dezabilități severe. 

Pe parcursul anului 2017 au fost eliberate circa 2225 de certificate privind 

confirmarea salariului, inclusiv 480 certificate de confirmare a stagiului de muncă  pentru 

stabilirea pensiei foștilor angajați  a întreprinderilor de stat din domeniul comerțului și 

alimentației publice.   

                 Alimentarea  persoanelor  social-dezavantajate 

 În  baza  deciziei  nr. 27/1  din  03.1998 a  Primăriei  municipiului  Chişinău  în  6  

cantine, în 12 luni ale anului curent 2018 au fost alimentaţi cu prânzuri gratis zilnic 

700 persoane social-dezavantajate din  contul  bugetului  municipal și 40 persoane, din 

surse obștești au fost alimentați nemijlocit la domiciliu. Costul unui prânz a constituit: în 

sem.I - 23,33 lei  și sem.II – 28,00  pentru o persoană.  

 La starea zilei de 31.12.2018 din bugetul municipal au fost distribuite 175030 

prânzuri, în sumă de 4454,2 mii lei și livrate la domiciliu 7600 prânzuri în sumă de 375,6 

mii lei. 

 

          

VI. Participarea la elaborarea 

cadrului legislativ 

  

 

 

1.  Direcţia, în numele Primăriei municipiului Chişinău, a examinat și înaintat propuneri:  

 La legislația în vigoare în domeniul comerțului:  
 

- nr. 04-107/366 din 28.05.18 – Direcția juridică a Parlamentului - Solicitarea  

privind tălmăcirea legislației referitor la regulile de comercializare a berii (ca 

producție alcoolică). 

- nr. 02-114/8980 din 22.01.18 Guvernul RM – propuneri la acte legislative  

privind activitatea comercială; 

- nr.06-114/663 din 17.10.18  Min.Econom. - propuneri la completarea anexei 

nr.1 la Legea cu privire la comerțul interior (prestări servicii); 

- nr. 06-114/679 din 23.10.18 Min.Econom. – propuneri la completarea HG 

nr.1209 din 08.11.2007; 

- nr. 06-114/725 din 13.11.18 Min.Econom. - propuneri la completarea anexei 

nr.1 la Legea cu privire la comerțul interior (birouri de schimb); 

- nr.06-114/745 din 19.11.18  Min.Econom. - propuneri la completarea Legii cu 

privire la comerțul interior; 

- nr. 01-16/03-1074 din 01.11.18 Parlamentul RM – explicații privind 

aplicabilitatea prevederilor legii (aparatele de joc). 

- nr. 06-107/830 din 21.12.2018 Comisia Juridică Parlament, Min.Economie, 

Min.Finanțe, Serviciul fiscal de Stat – modificare la legea 231 – Închirierea și 

exploatarea imobilelor (centre comerciale) 

 



- la proiecte de  Legi și Hotărâri de Guvern: 

- nr.01-16/02-0600 din 14.06.18- Examinarea  proiectului Legii cu privire la  

modificarea și completarea  unor acte legislative (Codul contravențional). 

- nr.02-106/7005 din 05.11.18 Min.Econom.- Aviz la  proiectul HG 

reglementarea sursei informaționale; 

            -     nr.02-1114/7631 din 04.12.18 Min.Econom.- propuneri la  proiectul definitivat 

a HG reglementarea sursei informaționale; 

 

           VII. Obiective principale  pentru anul 2019 

 

 Obiectivele  ce determină activitatea Direcţiei 

pentru anul 2018 sunt: 

1. Crearea mediului administrativ stabil și prestarea 

serviciilor  publice de calitate  prin asigurarea accesului cetățenilor la informațiile de 

interes public, implementarea  sistemului de gestionare  a rândului electronic, 

Conexiunea sistemului  informatic al Direcției la Resursa informațională în domeniul 

comerțului  a Guvernului (E-guvernare);  

2. Aprobarea  documentelor strategice, inclusiv privind organizarea comerțului 

ambulant în teritoriul mun.Chișinău, a Regulamentului-tip a pieței municipale 

agroalimentare și a târgurilor de zi, Regulament cu privire la drepturile și obligațiunile 

funcționarilor în procesul de furnizare a documentelor și informațiilor oficiale; 

3.  Participarea la elaborarea cadrului legislativ, prin examinarea proiectelor actelor 

legislative şi normative parvenite la Primăria mun.Chişinău şi înaintarea propunerilor de 

completare sau modificare a proiectelor actelor legislative; 

4. Asigurarea  implementării politicii de stat în domeniul comerțului intern în 

municipiul Chișinău prin:  

 Recepționarea notificărilor privind  inițierea activității de comerț  

 Tinerea la zi și actualizarea  Registrului rețelei de comerț a municipiului Chișinău 

 Stabilirea tipului unităţilor comerciale  

 Verificarea  datelor indicate în notificările privind inițierea activității de comerț și 

corespunderea  unităților comerciale tipului, specificul şi inscripţiile de pe firma 

unității 

 Monitorizarea organizării  procesului comercial in piețele din mun.  Chișinău 

 Monitorizarea procesului de organizare a alimentaţiei elevilor în  cadrul  reţelei  

cantinelor şcolăreşti,  studenţeşti şi persoanelor    social-dezavantajate. 

 

 

 

 

 

Şef al Direcţiei 

 

 

 

 

 

Marcel ZAMBIȚCHI 

              

 

 

 
 


