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                                Anexa nr. 1 
la Ordinul Direcției generale comerț, 

alimentație publică și prestări servicii  

nr. 16  din 10.05.2018 

 

 

REGULAMENT 

cu privire la procedura administrativă de supraveghere  

a unităților comerciale 

 

Prezentul Regulament este elaborat în baza legilor nr. 231 din 23.09.2010  

“Cu privire la comerțul interior”, nr. 190 din 19.07.1994 „Cu privire la petiționare”, 

Deciziei Consiliului municipal Chişinau nr. 10/2 din 09.10.2017 

 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de comerţ în 

municipiul Chişinău”, Regulamentului Direcției generale comerț, alimentație publică și 

prestări servicii. 

Scopul: elaborarea cadrului normativ departamental întru eficientizarea acțiunilor 

de supraveghere/verificare în domeniul activității de comerț. 

 

1. Premise 

1.1. Regulamentul stabilește principiile generale de planificare, inițiere și 

desfășurare ale activităților de supraveghere/verificare a unităților de comerț, amplasate 

pe teritoriul municipiului Chișinău, de către Direcția generală comerț, alimentație publică 

și prestări servicii a Consiliului municipal Chișinău. 

1.2. Conform Regulamentului Direcției generale comerț, alimentație publică și 

prestări servicii, Direcția are în sarcină efectuarea supravegherii în domeniul activității de 

comerț în conformitate cu legislația în vigoare, în limitele competențelor atribuite. 

1.3. Direcția desfășoară activități de supraveghere, în limita competențelor atribuite, 

prin efectuarea acțiunilor de verificare: 

 planificate/tematice; 

 inopinate. 

 

2. Planificarea activităților de supraveghere 

2.1. Planificarea activităților de supraveghere se efectuează în baza 

programelor/graficelor periodice, elaborate în prealabil. 

2.2. Programul/graficul periodic al controalelor planificate va fi aprobat de către 

șeful Direcției.  

2.3. Graficul activităților de supraveghere planificate se întocmește în funcţie de 

următoarele criterii: 

 domeniul activităților de comerț, desfășurate de către comerciant (verificări 

tematice); 

 gradul de risc de prejudiciere a intereselor consumatorilor; 

 monitorizarea rezultatelor verificărilor anterioare (verificare repetată); 

 sesizările primite de la petiționari, mass-media, alte surse. 
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3. Activitățile de supraveghere/verificare inopinate. 

3.1. Direcția va iniția desfășurarea activităților de supraveghere inopinate în 

următoarele cazuri:  

 verificarea datelor indicate în notificarea privind inițierea activităților de 

comerț, depusă de comerciant sau în cazul modificării datelor din notificările 

respective; 

 verificarea datelor indicate în autorizația de funcționare pentru unitățile ce 

practică activități de jocuri de noroc, eliberată prestatorului;  

 examinarea sesizărilor din partea organelor de control;  

 examinarea petițiilor, ce invocă nerespectarea condițiilor de funcționare de către 

comerciant; 

 examinarea autosesizărilor în baza publicațiilor surselor mass-media, etc. 

3.2. La momentul depunerii de către agentul economic a notificării privind inițierea 

activității de comerț, Direcția verifică corectitudinea datelor privind adresa unității 

comerciale prin accesarea datelor din resursele informaționale deținute de Agenția 

Servicii Publice, în caz de necesitate. 

3.3. Direcția verifică datele indicate în notificare, respectarea cerințelor și 

interdicțiilor stabilite în Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerţ în municipiul 

Chişinău, în cel mult 15 zile lucrătoare de la data recepționării notificării.  

 

4. Pregătirea și inițierea acțiunilor de verificare 

4.1. Activitatea de supraveghere/verificare este exercitată de către unul sau un grup 

de specialiști din cadrul Direcției, desemnat de către șeful/șeful-adjunct al Direcției. 

4.2. În cazul, în care activitățile de supraveghere se efectuează de către un grup de 

specialiști, se desemnează conducătorul grupului. 

4.3. După caz, specialistul din cadrul Direcției poate participa la desfășurarea 

acțiunilor de supraveghere în comun cu persoanele abilitate cu atribuții de control din 

cadrul altor autorități. 

4.4. Specialistul/conducătorul grupului primeşte delegaţia de verificare în  

2 exemplare (Anexa nr. 1) semnată de către șeful/seful-adjunct al Direcției, cu excepția 

cazurilor de verificare a datelor indicate în notificarea privind inițierea activităților de 

comerț.  

4.5. În procesul de pregătire pentru control, specialistul delegat efectuează 

următoarele acţiuni: 

a) consultă actele normative privind domeniul de activitate a agentului economic 

supus verificării; 

b) consultă datele expuse în notificarea privind inițierea activității de comerț, 

depusă de către agentul economic; 

c) analizează materialele verificărilor anterioare; 

d) examinează obiectul petiţiei/sesizării, în cazul parvenirii acesteia. 
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4.6. La prezentarea delegației de verificare, conducătorul sau persoana responsabilă 

a agentului economic confirmă că a primit un exemplar al delegaţiei de verificare prin 

semnătură pe celălalt exemplar, cu indicarea datei. 

4.7. La momentul inițierii acțiunilor de verificare specialistul/conducătorul grupului 

completează Condica de înregistrare a controalelor, deţinută de comerciant. 

4.8. Agentul economic va oferi specialiștilor delegați acces liber în 

locurile/încăperile unde se depozitează, se comercializează produsele sau se prestează 

serviciile. 

4.9. Pe parcursul efectuării verificărilor specialistul acordă consultație, după caz, 

asupra regulilor de desfășurare a comerțului cu amănuntul, regulilor de prestatre a 

serviciilor, prevederilor Regulamentului de desfășurare a activităților de comerț în 

municipiul Chișinău. 

 

5. Documentare 

5.1. Rezultatele verificării se fixează în actul de verificare, respectiv: 

  pentru verificarea corectitudinii datelor indicate în notificarea privind inițierea 

activităților de comerț sau în cazul modificării datelor din notificările respective - 

conform Anexei nr. 2; 

  pentru verificări efectuate planificat, în baza sesizărilor, petițiilor - conform 

Anexei nr. 3. 

5.2. În cazul, în care s-au depistat abateri de la datele specificate în notificare sau de 

la condițiile de funcționare prevăzute în Regulamentul menționat mai sus, în actul de 

verificare se indică recomandările de înlăturare a neconformităților depistate. 

5.3. Actul de verificare se întocmește în 2 (două) exemplare, care se semnează de 

către specialiștii Direcției – participanți la verificare. 

5.4. Un exemplar al actului de verificare se înmânează conducătorului sau persoanei 

responsabile a agentului economic supus verificării, care confirmă primirea prin 

semnătură, aplicată pe celălalt exemplar al actului de verificare.  

5.5. Actele de verificare a corectitudinii datelor indicate în notificarea de inițiere a 

activității de comerț se păstrează anexat la dosarul notificării corespunzătoare. Actele de 

verificare întocmite în baza petițiilor, sesizărilor, verificărilor planificate se păstrează la 

executor. 

 

6. Contestarea actului de verificare 

6.1. Acţiunile şi inacţiunile specialiștilor pot fi contestate la șeful Direcției în formă 

scrisă. 

6.2. În cazul, în care conducătorul sau persoana responsabilă a agentului economic 

verificat refuză semnarea actului de verificare, specialistul/conducătorul grupului face 

menţiunea „Agentul economic a refuzat să semneze şi să primească actul”, iar actul de 

verificare este expediat agentului economic în cauză prin scrisoare recomandată. 
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6.3. Agentul economic este în drept de a contesta actul de verificare prin 

intermediul cererii prealabile, depuse în adresa Direcției sau Primăriei municipiului 

Chișinău în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea actului de verificare. 

6.4. Agentul economic, care nu este satisfăcut de răspunsul primit la cererea 

prealabilă sau nu a primit un răspuns în termenul stabilit de lege, este în drept să sesizeze 

instanţa de contencios administrativ competentă. 

 

7. Raportare și monitorizare 

7.1. În cazul constatării nerespectării normelor prevăzute de actele legislative și 

normative în vigoare de către comerciant, rezultatele verificărilor se raportează și se 

examinează la ședințele Consiliului Direcției, cu întocmirea deciziei respective. 

7.2. Consiliul Direcției va stabili termenii de înlăturare a încălcărilor, cu 

monitorizarea executării acestora, inclusiv prin acțiuni de verificare repetată. 

7.3. Comerciantul este obligat să prezinte Direcției, în termenul stabilit, informația 

privind înlăturarea încălcărilor.  

7.4. În cazul constatării cazurilor de încălcare a cerințelor prescrise sau declarate, ce 

nu țin de domeniul Direcției, sau în cazul neînlăturării încălcărilor depistate anterior, 

despre acest fapt vor fi informate autoritățile competente, conform prevederilor legale, în 

termeni cât mai restrânși. 

7.5. În cazul parvenirii petițiilor repetate (pe parcursul unui an de activitate) ale 

persoanelor fizice afectate sau demersului prezentat de preturile de sector, subdiviziunile 

specializate și/sau teritoriale ale Poliției, sau după caz, de Centrul de sănătate publică din 

municipiul Chișinău, Direcția va înainta către primarul general/viceprimarul de ramură o 

notă informativă cu privire la limitarea regimului de lucru a unității comerciale invocate. 

7.6. În cazul inițierii acțiunilor de verificare în baza petiției parvenite, Direcția va 

informa petiționarul referitor la  rezultatele examinării petiţiei. 

7.7. Informarea petiționarului se va efectua în termen de 30 de zile lucrătoare de la 

data înregistrării petiţiei, iar cu consimţământul lui poate fi informat prin mijloace de 

comunicare la distanţă (telefon, e-mail). 

 

8. Sancțiuni 

Responsabilitatea pentru autenticitatea, plenitudinea şi obiectivitatea materialelor 

expuse în actul de verificare o poartă specialistul/conducătorul grupului, în condiţiile 

legii. 

 

9. Arhivarea 

Directia va asigura evidența, monitorizarea, păstrarea și arhivarea tuturor 

materialelor privind efectuarea verificărilor (delegația, actul, anexele, deciziile, etc.) nu 

mai puțin de 5 ani. 


