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  Raport de monitorizare  

a realizării Hotărârii Guvernului nr.778 din 04.10.2013 cu privire la unele 

măsuri de implementare a ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de 

întreprinzător 

 

 

Întru executarea prevederilor pct.18 al Planului de acţiuni pe anii 2014-2015 

privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015 aprobat 

prin Hotărârea Parlamentului nr.76 din 16.05.2014, prin Ordinul Ministerului Justiţiei 

nr.316 din 15.07.2014  în sarcina Camerei Înregistrării de Stat a fost pusă elaborarea 

şi publicarea rapoartelor de monitorizare a realizării prevederilor Hotărârii Guvernului 

nr.778 din 04.10.2013 cu privire la unele măsuri de implementare a ghişeului unic în 

desfăşurarea activităţii de întreprinzător. 

Astfel, urmează a fi menţionat că, noţiunea „principiul ghişeului unic” a fost 

introdus în Legea nr.220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a 

persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali prin Legea nr.127 din 

18.06.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.  

 Ca rezultat, au fost create centre unice de  depunere a cererilor şi eliberare a 

actelor de înregistrare agenţilor economici la filialele Camerei. A fost organizată 

activitatea filialelor CIS conform principiului ghişeului unic, astfel organul 

înregistrării de stat, în colaborare cu autorităţile publice, obţine avize şi informaţii 

necesare pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor 

individuali, precum şi remite acestor autorităţi, prin intermediul reţelelor electronice, 

informaţii privind înregistrarea de stat, fără implicarea în acest proces a solicitantului 

înregistrării. Activitatea în regimul stabilit permite de efectuat verificarea identităţii 

persoanei în Registrul de stat al populaţiei, controlul existenţei datoriilor fondatorilor 

faţă de bugetul public naţional, aprobarea denumirii întreprinderii la Centrul Naţional 

de Terminologie, atribuirea codurilor statistice, preluarea avizelor pentru Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, luarea la evidenţă de către Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat, Biroul Naţional de Statistică, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi 

Compania Naţională de Asigurări în Medicină. 

La fel, odată cu  implementarea  „ghişeului unic” şi modificărilor operate în 

actele legislative şi normative, Camera Înregistrării de Stat a întreprins un şir de 

acţiuni care au simplificat la maxim procedura  înregistrării unei întreprinderi ce au 

dus la: reducerea circuitului de documente suport hârtie, a numărului de acte 

prezentate pentru înregistrate, a costurilor şi termenelor de înregistrare. Procesul de 

înregistrare şi iniţiere a unei afaceri durează astăzi în Republica Moldova maximum 5 

zile lucrătoare, iar la solicitare înregistrarea are loc în 1 (una) zi sau în 4 ore. Astfel, 

pe parcursul anului 2015 au fost înregistrate 5985 persoane juridice şi întreprinzători 

individuali, dintre care 2111 (35%) în regim de 24 ore şi 472 (8%) în regim de 4 ore.    

Este relevant de a specifica, că ghişeul unic instituit în cadrul Camerei 

Înregistrării de Stat corespunde prevederilor art.4 al Legii nr.161 din 22.07.2011 

privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător. 
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În această ordine de idei aducem la cunoştinţă că, a fost elaborat Proiectul de 

Lege pentru modificarea si completarea  unor acte legislative nr. 436 din 03.11.2015, 

care urmează a fi prezentat Parlamentului pentru a doua lectura. 

Proiectul în cauză propune modificarea şi completarea Legii nr.220-XVI din 19 

octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali şi Legii nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea 

prin autorizare a activităţii de întreprinzător.  

Acest Proiect de lege  are ca prim obiectiv perfecţionarea şi simplificarea 

procedurii înregistrării de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, 

dar totodată mai are ca scop eficientizarea activităţii ghişeului unic în cadrul 

procesului înregistrării de stat; aplicarea pe larg în procesul de înregistrare şi prestare 

a serviciilor a tehnologilor informaţionale avansate; stabilirea unui tarif unic de 

înregistrare a afacerii; reducerea termenului de înregistrare de la 5 la 24 de ore; 

publicitatea informaţiei din Registrul de stat al persoanelor juridice şi 

întreprinzătorilor individuali pe pagina web a organului înregistrării de stat; 

eliminarea constrângerilor birocratice în mediul de afaceri. 

Astfel, prin acest  proiect de lege se propune ca organul înregistrării de stat, 

fără implicarea solicitantului înregistrării, prin intermediul ghişeului unic cumulativ 

să: 

- acorde părţilor implicate în activitatea de întreprinzător îndrumări privind 

formalităţile legale referitor la iniţierea şi înregistrarea unei afaceri; 

- verifice denumirea persoanei juridice; 

- perfecteze documentele de constituire pentru înregistrarea de stat; 

- publice informaţia în Buletinul electronic al CÎS;  

precum şi să:  

- prezinte informaţii din Registrul de stat autorităţilor publice pentru luarea la 

evidenţa fiscală, statistică, medicală şi socială; 

- obţină informaţii necesare înregistrării prin intermediul reţelelor electronice 

de la autorităţile publice.  

Astfel, se urmăreşte fortificarea funcţionalităţii şi eficienţei ghişeului unic, încât 

agentul economic să poată efectua o singură vizită pentru iniţierea şi/sau desfăşurarea 

afacerii (în afara vizitei finale de recepţionare a pachetului de documente), precum şi 

să depună şi să recepţioneze informaţia necesară referitor la înregistrarea de stat într-

un singur punct.  

 

mun.Chişinău, 20.01.2016 
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