
Proiect 

HOTĂRÎRE nr.______ 
 

din _____________ 2020 
 

Chişinău 
 

pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 643/2003 

cu privire la aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare 

a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei 
 

În temeiul art. VI lit. a) din Legea nr. 91/2020 pentru modificarea unor acte 
normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.153-158, art. 284), Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Hotărîrea Guvernului nr. 643/2003 cu privire la aprobarea Normelor metodologice 
şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de 
servire a mesei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 99-103, art. 680) se 
modifică după cum urmează. 

1. La Anexa nr. 1, Capitolul III. TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE 
TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE SERVIRE A MESEI, punctul 9: 

1) la noțiunea ”restaurant clasic” textul ”Categorii de clasificare: 1, 2, 3, 4, 5 

stele;” se abrogă; 
2) la noțiunea ”restaurant pescăresc” textul ” Categorii de clasificare: 2, 3, 4, 5 

stele;” se abrogă; 
3) la noțiunea ”restaurant vînătoresc” textul ”Categorii de clasificare: 2, 3, 4, 5 

stele;” se abrogă; 
4) la noțiunea ”restaurant dietetic” textul ”Categorii de clasificare: 1, 2, 3, 4 

stele;” se abrogă; 
5) la noțiunea ”restaurant lacto-vegetarian” textul ”Categorii de clasificare: 1, 

2, 3, 4 stele;” se abrogă; 
6) la noțiunea ”restaurant-rotiserie” textul ”Categorii de clasificare: 1, 2, 3, 4 

stele;” se abrogă; 
7) la noțiunea ”restaurant-zahană” textul ”Categorii de clasificare: 1, 2, 3, 4 

stele;” se abrogă; 
8) la noțiunea ”restaurant familial sau pensiune” textul ”Categorii de 

clasificare: 1, 2, 3, 4 stele;” se abrogă; 
9) la noțiunea ”restaurant cu specific local sau national” textul ”Categorii de 

clasificare: 2, 3, 4, 5 stele;” se abrogă; 
10) la noțiunea ”restaurant cu program artistic” textul ”Categorii de clasificare: 

3, 4, 5 stele;” se abrogă; 
11) la noțiunea ”brasserie”  textul ”Categorii de clasificare: 3, 4, 5 stele;” se 

abrogă; 



12) la noțiunea ”berărie” textul ”Categorii de clasificare: 3, 4, 5 stele;” se 
abrogă; 

13) la noțiunea ”grădină de vară (terasă)” textul ”Categorii de clasificare: 2, 3, 

4, 5 stele;” se abrogă; 
14) la noțiunea ”bar de noapte” textul ”Categorii de clasificare: 3, 4, 5 stele;” se 

abrogă; 
15) la noțiunea ”bar de zi” textul ”Categorii de clasificare: 2, 3, 4, 5 stele;” se 

abrogă; 
16) la noțiunea ”cafe-bar, cafenea” textul ”Categorii de clasificare: 2, 3, 4, 5 

stele;” se abrogă; 
17) la noțiunea ”disco-bar (discotecă, videotecă)” textul ”Categorii de 

clasificare: 2, 3, 4, 5 stele;” se abrogă; 
18) la noțiunea ”bufet-bar” textul ”Categorii de clasificare: 1, 2, 3 stele;” se 

abrogă; 
19) la noțiunea ”restaurant fast-food” textul ”Categorii de clasificare: 1, 2, 3 

stele;” se abrogă; 
20) la noțiunea ”restaurant fast-food cu autoservire” textul ”Categorii de 

clasificare: 1, 2, 3 stele;” se abrogă; 
21) la noțiunea ”bufet tip expres şi bistro” textul ”Categorii de clasificare: 1, 2, 3 

stele;” se abrogă; 
22) la noțiunea ”pizzerie” textul ”Categorii de clasificare: 1, 2, 3 stele;” se 

abrogă; 
23) la noțiunea ”snack-bar” textul ”Categorii de clasificare: 1, 2, 3 stele;” se 

abrogă; 
24) la noțiunea ”cofetărie” textul ”Categorii de clasificare: 1, 2, 3, 4, 5 stele;” se 

abrogă; 
25) la noțiunea ”patiserie” textul ”Categorii de clasificare: 1, 2, 3 stele;” se 

abrogă. 
 

2. Anexa nr. 3 se abrogă. 
 

 

 

 

PRIM – MINISTRU       Ion CHICU  

 

Contrasemnează: 
 
Ministrul economiei      Serghei RAILEAN 

și infrastructurii     

 

 

 

 



Nota informativă la proiectul hotărîrii Guvernului  
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 643/2003 cu privire la aprobarea 

Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică 
cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 
 Prezentul proiect este elaborat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii. 

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

Prezentul proiect este elaborat întru executarea prevederilor art. VI lit. a) din Legea 
nr. 91/2020 pentru modificarea unor acte normative.  

Urmare modificărilor operate în Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior 
prin Legea nr. 91/2020 pentru modificarea unor acte normative, a fost exclusă  
prevederea ”unităţile de alimentaţie publică încadrate în structuri de primire turistică 
se clasifică şi pe categorii”. În acest sens, s-a asigurat o abordare echitabilă față de 
unitățile de alimentație publică amplasate în structuri de primire turistică și cele 
amplasate în afara unităților de cazare. 
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

         Prezentul proiect nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu 
legislaţia Uniunii Europene. 
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

 Prezentul proiect este un document cu modificări tehnice de ajustare a Hotărîrii 
Guvernului nr. 643/2003 în baza prevederilor stabilite prin Legea nr. 91/2020. Proiectul 
are drept scop excluderea din Normele metodologice şi criteriile de clasificare a 
structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei, aprobate 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 643/2003, a prevederilor conform cărora structurile de 
primire turistică cu funcții de servire a mesei se clasifică pe categorii (stele). Totodată, 
în Normele metodologice  se menține prevederea că structurile de primire turistică cu 
funcții de servire a mesei se clasifică pe tipuri, ceea ce este în conformitate cu 
prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 231/2010, care stipulează: alimentaţia publică 
se desfăşoară în unităţi specializate, care se clasifică pe tipuri în dependenţă de 
serviciile prestate consumatorilor. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Prezentul proiect nu are impact negativ nici asupra mediului de afaceri, nici asupra 
bugetului de stat.  



Impactul pozitiv este evidențiat prin faptul că excluderea obligativității de 
clasificare pe categorii (stele) a structurilor de primire turistică cu funcții de servire a 
mesei reduce din povara statului asupra mediului de afaceri. 
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Adoptarea hotărîrii nu implică modificarea sau abrogarea altor acte normative. 
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în 
procesul decizional, anunțul privind inițierea elaborării proiectului este plasat pe 
pagina web a Cancelariei de stat (www.particip.gov.md) și pe pagina web oficială a 
MEI (www.mei.gov.md), în compartimentul ”Transparenţa decizională”, directoriul 
”Anunțuri privind inițierea elaborării deciziei” 
(https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7530).  

Proiectul de hotărîre urmează a fi supus avizării și consultării publice în 
conformitate cu procedura stabilită prin Legea nr.100/2017 cu privire la actele 
normative și Legea nr. 239/2008. 
8. Constatările expertizei anticorupţie 

       Raportul expertizei anticorupție va fi inclus după prezentarea acestuia de către 
Centrul Național Anticorupție. 
9. Constatările expertizei de compatibilitate 

        Prezentul proiect nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu 
legislaţia Uniunii Europene. 
10. Constatările expertizei juridice 

Expertiza juridică va fi inclusă după prezentarea acesteia de către Ministerul 
Justiției. 
11. Constatările altor expertize 

        Proiectul nu necesită a fi supus altor expertize. 
Notă.  Analiza Impactului de Reglementare (AIR) a fost elaborată și anexată la 

proiectul legii pentru modificarea unor acte normative, ulterior Legea nr. 91/2020, 
care a servit temei pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 643/2003.  

Suplimentar este de menționat, că prevederile proiectului vor reduce din povara 
statului asupra mediului de afaceri. 

 

 

Secretar general   (semnat electronic)   Lilia PALII 

 

http://www.particip.gov.md/
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Ministerul Economiei  

și Infrastructurii  

al Republicii Moldova 

Cancelaria de Stat 

 

În conformitate cu prevederile pct. 179 al Regulamentului Guvernului aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 610/2018, se transmite cererea privind înregistrarea în lista 
proiectelor care urmează a fi examinate în cadrul ședinței secretarilor generali a proiectului 
hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 643/2003 cu privire la 
aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire 
turistică cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei. 

 
 

Cerere 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectului  

hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 643/2003  
cu privire la aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a 

structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei 
Nr. 

d/o 

Criterii de înregistrare Nota autorului 

1. Categoria şi denumirea 
proiectului 

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea 
Hotărîrii Guvernului nr. 643/2003 cu privire la 
aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor de 
clasificare a structurilor de primire turistică cu 
funcţiuni de cazare şi de servire a mesei. 

2. Autoritatea care a elaborat 
proiectul 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 

3. Justificarea depunerii 
cererii 

Prezentul proiect este elaborat întru executarea 
prevederilor art. VI lit. a) din Legea nr. 91/2020 
pentru modificarea unor acte normative și are drept 
scop excluderea din Normele metodologice şi 
criteriile de clasificare a structurilor de primire 

turistică cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei, 
aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 643/2003, a 
prevederilor conform cărora structurile de primire 
turistică cu funcții de servire a mesei se clasifică pe 
categorii (stele). 
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4. Lista autorităților şi 
instituțiilor a căror avizare 
este necesară 

1. Ministerul Justiției 
2. Ministerul Finanțelor 
3. Agenția Servicii Publice 
4. Centrul Național Anticorupție 

5. Termenul-limită pentru 
depunerea 
avizelor/expertizelor 

10 zile lucrătoare 

6. Numele, prenumele, 
funcția şi datele de contact 
ale persoanei responsabile 
de promovarea proiectului 

Victor Ciobanu, Consultant principal, Secţia 
reglementarea mediului de afaceri şi ÎMM,  
tel. 022-250-646,  
e-mail:  victor.ciobanu@mei.gov.md 

7. Anexe 1. Proiectul hotărîrii Guvernului - 2 file; 
2. Nota informativă                     - 2 file. 

8. Data şi ora depunerii 
cererii 

 

 

 

Secretar general            (semnat electronic)  Lilia PALII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex. V. Ciobanu, tel. 022 250-646 
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