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Nr. Prevederile actuale ale Deciziei nr.10/2 din 

09.10.2017 și ale Regulamentului 

Propuneri de modificare  

1 Legea nr. 235 din  08.11.2018 ”Pentru modificarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior” 

1.1. Pct. 1.3. din Regulament: 

”Prezentul Regulament stabilește interdicțiile şi 

cerinţele de desfăşurare a activităţii de comerţ în 

municipiul Chișinău  în conformitate cu 

prevederile art. 6 alin.(1) lit. n) şi alin.(5) din 

Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire 

la comerțul interior (în continuare - lege), în 

următoarele privințe:” 

  

Se completează cu următorul cuprins: 

”h) cerințe privind respectarea regulilor de 

asigurare a curățeniei pe adresa unității 

comerciale/unității de alimentație publică, în modul 

stabilit de autoritatea administrației publice locale” 

 

Se acceptă 

 

1.2. Pct. 2.2. din Regulament  

”Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ 

(în continuare - notificare)  va corespunde 

modelului stabilit la anexa nr. 1 la prezentul 

Regulament  și va conţine următoarele date:„ 

 

 

Se completează cu un nou alineat: 

”k) date privind contractul de transport al 

deșeurilor, semnat în modul stabilit de autoritatea 

administrației publice locale.”  

 

Nu Se acceptă, prevederea va fi abrogată 

 

 

1.3. Pct.2.3. din Regulament 

”Până la punerea în funcțiune a resursei 

informaționale în domeniul comerțului,  la 

notificare se anexează, în anumite cazuri, 

următoarele acte:” 

 

De modificat, ținând cont de prevederile legislative și 

HG RM nr.1236/2018 ”Cu privire la instituirea 

resursei informaționale în domeniul comerțului” 

 

Se acceptă 

1.4. Anexa 1 la Regulament,  blancheta ”Notificare 

privind inițierea activității de comerț” 

 

După pct.2 din compartimentul Îmi asum obligația se 

întroduce un nou compartiment cu următorul cuprins:  

” Date privind contractul de transport al deșeurilor: 

         _______________________________________ 

                         numărul și termenul contractului” 

 

 

 

 

Nu Se acceptă, prevederea va fi abrogată 
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2. 

 
 

DIRECȚIA GENERALĂ ARHITECTURĂ, URBANISM ȘI RELAȚII FUNCIARE 

2.1. Pct. 8.1. din Decizie “Preturile vor 

evacua/reamplasa in modul stabilit, la expirarea 

termenului de valabilitate a autorizațiilor de 

functrionare, precum și a schemelor de 

amplasare în baza cărora au fost recepționate 

notificările depuse până la intrarea în vigoare a 

prezentului Regulament, eliberate pentru 

gheretele și unitățile de comerț ambulant din 

sector amplasate:” 

De redactat “Preturile vor evacua/reamplasa, în 

modul stabilit, la expirarea termenului de valabilitate 

a schemelor de amplasare, gheretele și unitățile de 

comerț ambulant ce nu întrunesc cerințele de 

amplasare și funcționare în vigoare.”  

 

 

 

 

2.2. Pct. 8.2. din Decizie „Preturile vor examina și 

aviza planurile generale ale piețelor referitor la 

amplasamentul unităților comerciale din 

teritoriu”; 

De redactat „Preturile vor conlucra cu administratorii 

pieţelor la subiectul actualizării amplasamentelor 

unităților de comerţ ambulant şi staţionare provizorie 

conform planurilor generale ale piețelor, în scopul 

asigurării majorării numărului de locuri pentru 

comerţ”. 

 

 

 

 

2.3. Pct. 10 alin. 4 și 5 din Decizie: ”Direcția generală 

comerț, alimentație publică și prestări servicii ): 

- la expirarea termenelor de valabilitate ale 

autorizațiilor de funcționare nu va recepționa 

notificările privind inițierea activității de prestare 

a serviciilor din gherete:  

a)  de vulcanizare, care nu întrunesc condițiile 

pct. 5.4 al Regulamentului; 

b)  de comercializare a materialelor de 

construcție, cu excepţia celor amplasate în pieţele 

specializate 

; - nu va recepţiona notificările privind iniţierea 

activităţii de comerţ din gheretele și unitățile de 

comerț ambulant expuse în pct. 8.1 al prezentei 

decizii;” 

Se vor înlocui  cu următorul aliniat: 

„ - nu va recepţiona notificările privind iniţierea 

activităţii de comerţ din gheretele şi unităţile de 

comerţ ambulant ce nu întrunesc cerinţele de 

amplasare şi funcţionare în vigoare”; 

 

 

Nu se acceptă, pct. va fi abrogat, deoarece  

procedura de notificare prin SIA GEAP 

este stabilită în lege. 
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2.4. Pct. 10  din Decizie: ”Direcția generală comerț, 

alimentație publică și prestări servicii ):” 

 

se va adăuga un aliniat cu următorul cuprins: 

„- va exercita (monitoriza) controlul asupra 

respectării Regulilor pe pieţe în vigoare;” 

Nu se acceptă 

Se regăsește în pct. 2.13 și Cap. VIII 

 

2.5. Pct.14  din Decizie   

”Nu se admite prelungirea relațiilor contractuale 

de arendă funciară pentru unitățile de comerț 

ambulant cu staționare provizorie existente pe o 

perioadă mai mare decât data de 0l.01.2019;” 

Sintagma “pe o perioadă mai mare decât data de 

01.01.2019” se va înlocui cu sintagma “în lipsa 

avizului pozitiv al preturii de sector”; 

 

 

2.6. Pct.15 la Decizie 

”Se pune in sarcina Direcției generale 

arhitectură, urbanism și relații funciare până la 

data de 31.12.2017 identificarea terenurilor 

pentru construcția și amenajarea piețelor de 

sector cu centre comerciale in scopul strămutării 

până la data de 01.01.2019 tuturor unităților de 

comerț ambulant cu staționare provizorie 

amplasate legal pe străzile municipiului 

Chișinău.„ 

va avea următorul cuprins: 

"Se acceptă distribuirea alocaţiilor destinate 

investiţiilor din bugetul municipal Chișinău pentru 

identificarea terenurilor şi realizarea pieţelor 

municipale de sector.” 

 

 

 

 

2.7. Pct. 16 la Decizie  

”Se pune in sarcina Primarlui General al 

municipiului Chișinău pâna la data de 3l.12.2017 

de a prezenta Consiliului municipal Chișinău 

spre aprobare planul de strămutare a unităților 

de comerț ambulant cu staționare provizorie in 

piețele de sector cu centre comerciale„ 

pct. 16. va avea următorul cuprins: 

”Se pune în sarcina Direcţiei generale arhitectură, 

urbanism şi relaţii funciare, în conlucrare cu preturile 

de sector şi IMP “Chişinăuproiect”, identificarea 

terenurilor pentru amplasarea pieţelor municipale de 

sector conform procedurilor în vigoare.”  

 

 

 

 

2.8. Pct. 17 la Decizie:  

” Primarul General al municipiului Chișinău, 

precum și pretorii de sector:„ 

La pct. 17. se va adăuga un aliniat cu următorul 

cuprins: 

”- vor actualiza Planul de etapizare a evacuării 

unităţilor de comerţ ambulant şi staţionare provizorii 
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de pe teritoriul oraşului Chişinău şi Planul de acţiuni 

privind implementarea recomandărilor Grupului de 

lucru expuse în Raportul privind rezultatele 

examinării şi evaluării modului de 

amplasare/reamplasare a gheretelor în or. Chişinău.” 

 

2.9. Pct. 1.5. la Anexa nr.1 la Decizie 

”...Suplimentar, în sensul prezentului 

Regulament, termenii utilizați semnifică 

următoarele:„ 

 

pct. 1.5. va fi suplinit cu următoarele noţiuni: 

Schiţă de proiect - piese desenate care reflectă ideea 

creativă privind soluţiile arhitecturale şi de amplasare 

a obiectivului (unităţii de comerţ ambulant, unităţii 

staționare provizorii şi/sau a terasei de vară/sezoniere. 

Schiţa de proiect este alcătuită din: plan de situaţie la 

scara 1:2000 şi 1:500, faţade, soluţii cromatice, 

desfăşurata unei porţiuni de front strasal (după caz); 

Planul general al pieţei — compartimentul al 

documentaţiei de proiect, care conţine soluții de 

amplasare a construcţiilor şi de amenajare a terenului, 

in volumul stabilit de ele normative. Planul general 

face parte din documentaţia de proiect, avizată și 

verificată în modul stabilit, care a servit temei pentru 

eliberarea autorizaţiei de construire pentru construcţia 

pieţei. 

Schema de amplasare unităţilor de comerţ 

(staţionare, staţionare provizorii şi ambulant) - plan, 

care indică amplasarea unităţilor de comerţ, pe 

teritoriul pieţelor sau în incinta centrelor comerciale 

recepţionate conform cadrului legal. Schema se 

elaborează în baza planului cadastral al bunului 

imobil şi în conformitate cu prevederile planului 

general (în cazul pieţelor). 

Schema de desfăşurare a comerţului ambulant 

stradal - plan, care indică amplasarea unităţilor de 

comerţ ambulant stradal, pe teritoriul sectoarelor  

or.Chişinău, elaborat pentru o perioadă determinată. 

 

Se acceptă 
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Schemele se elaborează/actualizează anual de către 

preturile de sector în comun cu DGAURF, ţinând cont 

de iniţiativele şi politicile administraţiei publice în 

domeniul comerţului. 

Schema de amplasare a unităţilor mobile de comerţ 

ambulant stradal - plan, care indică amplasarea 

unităţii mobile de comerţ ambulant pe teritoriul 

or.Chişinău (cu excepţia pieţelor), în conformitate cu 

prevederile Anexei nr. 3 la Regulament, elaborat 

pentru o perioadă determinată. 

Schema de amplasare a unităţilor staţionare 

provizorii de comerţ (gheretelor) – plan, care indică 

amplasarea gheretei pe teritoriul or. Chişinău (cu 

excepţia pieţelor), în conformitate cu prevederile 

Anexei nr. 4 la Regulament, elaborat pentru o 

perioadă determinată. 

 

 

2.10. 

 

 

 Regulamentul şi anexele conexe de efectuat modificări, ţinând cont de noţiunile 

stipulate la pct. 1.5 din Regulament 

 

 

S 

2.11. Pct. 2.4. din Regulament  

”În cazul unităţilor de comerţ amplasate 

nemijlocit pe terenuri proprietate publică, 

suplimentar actelor stabilite la pct. 2.2, la 

notificare se anexează copia de pe actul care 

confirmă dreptul de proprietate sau folosinţă a 

terenului pe care este amplasată unitatea 

comercială (decizia privind atribuirea terenului 

pentru construcţia şi amenajarea pieţei, titlul de 

autentificare a dreptului deţinătorului de teren, 

contractul de arendă/comodat sau, după caz, un 

alt act).„ 

pct. 2.4 de reformulat (cu referire la actele ce urmează 

a fi prezentate).  

Ca variantă se propune înlocuirea sintagmei ‘‘care 

confirmă dreptul de proprietate sau folosinţă a 

terenului pe care este amplasată unitatea comercială„ 

“care confirmă relaţiile contractuale funciare cu 

administraţia publică locală”. 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă 

 

Pct. 2.4. – conform legii 
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2.12. Pct. 3.4., alin. (3) din Regulament: 

”Agenţii economici care desfășoară activităţi 

comerciale și de prestări servicii în raza 

municipiului Chișinău au următoarele obligaţii: 

- să păstreze și întreţină curăţenia străzii și 

spaţiilor în jurul unităţii – trotuare, spaţii verzi, 

la baza bordurilor, inclusiv curăţirea zăpezii de 

pe trotuare (conform schemei de salubrizare 

aprobată de pretura de sector).„ 

După sintagma “schemei de salubrizare” de  adăugat 

sintagma ’’elaborată şi”; 

 

 

Se acceptă 

2.13. Pct 3.8. din Regulament 

”Se permite desfășurarea  activității de comerț cu 

monumente, secrie, coroane, accesorii funerare  

doar în preajma  cimitirelor (în rază de 100 m.).  

Se interzice expunerea de secrie și alte accesorii 

funerare  în adiacentul unităţii comerciale.„  

 

se propune a fi expus în următoarea redacţie: 

” Se interzice instalarea dispozitivelor şi panourilor 

publicitare care conţin obiectul specifice activităţii de 

prestare a serviciilor şi producere de mărfuri cu 

funerară, (inclusiv comercializarea monumentelor, 

secriilor, coroanelor, accesoriilor funerare) în spaţiul 

public. Astfel de publicitate poate fi acceptată doar pe 

inscripţiile şi imaginile exterioare, amplasate pe 

faţadele din curte a clădirilor unităţilor comerciale. 

  Se interzice în preajma unităţii comerciale, cu ieşire 

la stradă, expunerea obiectelor, elementelor şi 

accesorilor cu destinaţie funerară, inclusiv a 

monumentelor, secriilor, coroanelor, etc.„ 

 

Nu se acceptă 

 

Regulament aparte cu privire la reclamă 

 

 

 

 

 

Se regăsește în pct. 3.7. 

2.14. 

 

Pct. 4.4. din Regulament   

”Organizarea și desfășurarea  activității 

teraselor de vară/sezoniere pe domeniul public 

sau privat al municipiului Chișinău și 

desfășurarea activității acestora se va efectua  în 

conformitate cu cerințele  stabilite  în anexa nr. 4  

la prezentul Regulament.„ 

 

In pct. 4.4., sintagma “anexa nr. 4” se va înlocui cu 

sintagma "anexa nr. 5” 

 

 

Se acceptă 

2.15. Pct. 4.5. din Regulament  

”Amplasarea şi funcţionarea unităţilor staţionare 

provizorii – gheretelor în municipiul Chişinău  se 

va efectua în conformitate cu cerințele  stabilite  

 sintagma “anexa nr. 5” se va înlocui cu sintagma 

"anexa nr. 4" 

 

 

Se acceptă 
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în anexa nr. 5 la prezentul Regulament.” 

 

2.16. Pct. 5.4. din Regulament 

”Interdicțiile ce țin de prestarea serviciilor:„ 

în contextul demersului DGCAPPS nr. 01-16
/
03-0859 

din 17.08.2018, Direcţia susţine propunerile privind 

stabilirea unor cerinţe faţă de unităţile ce prestează 

servicii de vulcanizare din gherete, şi anume  cu 

condiţia amplasării/desfaşurării activităţii acestora, cu 

excepţia centrului istoric, bulevardelor şi străzilor 

principale şi în temeiul schiţei de proiect coordonate în 

prealabil cu DGAURF, precum şi cu condiţia achitării 

plăţii pentru folosirea terenului destinat funcţionării 

gheretei (analogic teraselor de vară); 

 

Se acceptă 

2.17 La Anexa nr.2 la Decizie  

„Centrul - nucleul istoric este amplasat in 

perimetrul străzilor Alexie Mateevici – C. Stere - 

A. Șciusev - Mihai Viteazul - Sf. Andrei – I. 

Zaikin- Albișoara - Izmail - bd. Ștefan cel Mare și 

Sfânt - Ciuflea - București - L. Tolstoi - pan 

Halippa” 

se propune modificarea perimetrului nucleului istoric 

în conformitate cu varianta propusă de către IP 

“CHIŞINĂUPROIECT” în studiul: Planul Urbanistic 

Zonal CENTRU ORAŞULUI CHIŞINĂU. 

 

Nu se acceptă, deoarece propunerile  nu 

au fost aprobate  

 

2.18. La Anexa nr.2 la Decizie “Centrul - nucleul 

istoric și principalele bulevarde, străzi, piețe ale 

municipiului Chișinău ... 

 

str. A. Puşkin, str. Mitropolit G. Bănulescu- Bodoni,      

str. Eugen Doga şi bd. Grigore Vieru, urmează a fi 

excluse deoarece acestea se află în perimetrul nucleului 

istoric 

 

Nu se acceptă 

Aceste străzi intră în perimetrul nucleului, 

dar sunt și străzi principale 

2.19. La Anexa nr.3 la Regulament.  

”Amplasamentele se pot stabili numai pe căile 

pietonale cu o lățime minimă de 3 metri și vor fi 

delimitate astfel încât să rămână cel pulin 2,5 

metri pentru circulația pietonală, iar utilizarea 

lor să nu afecteze spațiile verzi și alveolele pentru 

pomi.„ 

va avea următorul cuprins: 

”Amplasamentele se pot stabili pe căile pietonale, doar 

în cazurile în care mcţionalitatea lor nu va afecta 

circulaţia pietonală, spaţiile verzi şi alveolele pentru 

pomi. In cazul amplasării pe bulevardele şi străzile 

principale (menţionate în Anexa nr, 2 la decizie), 

distanţa pentru circulaţia pietonală va rămâne cel 

puţin 3.0 metri.” 

 

 

Se acceptă 

2.20. pct. 4.1 din Anexa 3 la Regulament ” Pe noţiunea “tonetă” va avea următorul cuprins:  
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amplasamentele destinate activităților de comerț 

stradal vor fi utilizate unitățile de comerț 

ambulant mobile - standuri mobile, tonete, 

chioșcuri (căsuțe de lemn), tarabe, tejghele, 

cărucioare, aparate-automat pentru vânzări, 

autoremorci, rulote mobile, 

vehicule/automagazine special amenajate sau alte 

utilaje mobile pentru comert: „ 

”tonetă - construcţie de tip deschis, asamblată din 

elemente (piese) uşor demontabile, ce nu poate fi 

strămutată ca un obiect integru, ce deţine un stoc de 

mărfuri pentru o zi, fără a dispune de sală comercială 

şi spaţiu pentru păstrarea mărfurilor, cu suprafaţa de 

până la 6,0 m.p.” 

 

Se acceptă 

2.21. Pct 4.2. din Anexa 3 la Regulament  

”Aspectul unităților de comerț ambulant utilizate 

in cadrul comerțului stradal va fi avizat de către 

pretura de sector„ 

în continuare se va adăuga sintagma “iar în cazul 

amplasării pe străzile menţionate în Anexa nr 2 la 

decizie şi de către DGAURF.”; 

 

Se acceptă 

2.22. Pct. 6.4.  din Anexa 3 la Regulament 

”În funcție de locul desfășurării comerțului 

ambulant, la cerere urmează a fi anexate copiile 

urmdtoarelor acte:„ 

cu referire la actele ce urmează a fi anexate la cererea 

pentru desfăşurarea activităţilor recreative şi distracţie) 

se vor adăuga literele: 

c) declaraţia pe proprie răspundere a comerciantului 

(prestatorului de servicii) referitor la securitatea 

persoanelor ce se vor bucura de prestările oferite 

(poate fi reformulat); 

d)  certificatul de standartizare elaborat de Institutul 

de Standardizare din Moldova (ISM) pentru utilajul, 

echipamentul sau instalaţie conexă activităţii prestate, 

în cazul în care considerentele de protecţie a vieţii, a 

sănătăţii şi a securităţii oamenilor  (vizitatori, 

consumatori, etc.) şi a mediului fac necesară o astfel 

de măsură, (poate fi reformulat); 

 

 

 

 

2.23. Pct. 6.9.  din Anexa 3 la Regulament 

”În baza avizului pozitiv (acceptarea amplasării 

unității comerciale ambulante pe o adresă 

concretă) 

a)Arhitectul de sector/Serviciul arhitectură și 

construcții al preturii de sector va elabora 

schema de amplasare , cu indicarea adresei 

amplasării, tipului unitalii de comerț ambulant, 

sintagma "architect de sector” se va înlocui cu 

sintagma “reprezentantul DGAURF in sector”; 

 

Se acceptă 
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suprafeței ocupate...  

2.24. Pct. 2.5. din Anexa nr.4 la Regulament 

”Se interzice amplasarea gheretelor:  

- in centrul nucleu-istoric, pe bulevardele și 

strazile principale alc orasului Chișinău;  

- la o distanță mai mică de 50,0 m de la bordura 

bulevardelor și străzilor principale;  

- pe terenurile aferente piețelor comerciale (in 

afara liniilor roșii ale piețelor) și pe terenuri 

arendate cu destinalia de amenajare a 

teritoriului;  

- in scuaruri, parcuri, grădini publice;  

- pe partea pietonală (aleea) dintre benzile 

carosabile; 

- in cazul reducerii vizibilității semnelor 

circulației rutiere sau afectării siguranței 

traficului rutier; 

 - pe rețelele inginerești și zonele de protecție ale 

acestora; 

 - la o distanță mai mică de 100,0 m de instituțiile 

administrației publicc centrale și locale, misiunile 

diplomatice;  

- la o distanță mai mică de 250,0 m de la intrarile 

in unitățile comerciale staționare (in cazul 

gheretelor in care se preconizează, 

comercializarea produselor similare celor din 

unitățile menționate); 

 - la o distanță mai mică de 20,0 m de la intrările 

in trecerile subterane;  

- la o distanță mai mică de 6,0 m de la marginea 

carosabilului;  

- la o distanță mai mică de 20,0 m de la stațiile de 

așteptare a transportului urban de pasageri 

(inclusiv in stație).„ 

pct. 2.5. va avea următorul cuprins: 

"Se interzice amplasarea gheretelor: 

a)În centrul nucleu-istoric, pe bulevardele şi străzile 

principale ale oraşului (conform anexei nr. 2 la 

decizie); 

b)Dintre marginea carosabilului şi faţadele clădirilor 

amplasate de-a lungul bulevardelor şi străzilor 

principale ale oraşului; 

c)pe terenurile destinate pentru amenajare, aferente 

pieţelor şi centrelor comerciale”; 

d)în scuaruri, parcuri, grădini publice şi spaţii verzi 

din cuprinsul arterelor de circulaţie; 

e)pe căile pietonale, în cazul în care amplasamentul şi 

funcţionalitatea unităţii va putea afecta siguranţa sau 

crea incomodităţi la libera circulaţie a pietonilor, 

precum şi va afecta spaţiile verzi şi alveolele pentru 

pomi; 

f)în cazul reducerii vizibilităţii semnelor circulaţiei 

rutiere sau afectării siguranţei traficului rutier; 

g)în zona de protecţie a reţelelor inginereşti, în lipsa 

coordonării amplasamentului unităţii cu gestionarii 

reţelelor respective; 

h)la o distanţă mai mică de 100 m de la intrările 

edificiilor administraţiei publice centrale şi locale, 

misiunilor diplomatice, instituţiilor preşcolare şi de 

învăţământ, în lipsa coordonării amplasamentului 

unităţii cu administratorii instituţiilor vizate şi pretura 

de sector; 

i)la o distanţă mai mică de 100 m de la intrările în 

unităţile comerciale staţionare (în cazul gheretelor in 

care se preconizează comercializarea produselor 

similare celor din unităţile staţionare); 

j) pe terenurile aferente staţiilor de aşteptare a 

 

 

Se acceptă 

 

 

Se acceptă 

 

Se acceptă 

 

Se acceptă 

 

 

Se acceptă 

 

 

 

 

Se acceptă 

 

 

 

 

 

Se acceptă 
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transportului urban şi la intrările în trecerile 

subterane.„ 

2.25. Anexa 4 la Regulament  

Cerințe de amplasare și funcționare a unităților 

staționare provizorii-gheretelor în municipiul 

Chișinău 

 

1. Se va adăuga pct. 2.6 cu următorul cuprins: 

"Prin derogare de la prevederile pct. 2.5 lit. a), d) se 

permite amplasarea gheretelor aferente comerţului 

exclusiv cu presă periodică, flori şi aranjamente 

florale, articole foto și artizanat, ambulant de tip 

"Street Food”, în baza schiţei-proiect şi schemei de 

amplasare, contrasemnare, în mod obligatoriu, de 

către architectul-şef al mun. Chişinău, pretorul de 

sector, precum şi de către şeful Asociaţiei de 

gospodărire a spaţiilor verzi, în cazul amplasării 

unităţilor în scuaruri, parcuri, grădini publice spaţii 

verzi din cuprinsul arterelor de circulaţie.” 

 

2. Consideră posibilă completarea mijloacelor de 

informare /educare etc. a publicului cu următoarele 

articole: 

1) suvenire, inclusiv artizanat, având volum mic care 

simbolizează prin inscripționare și formă de prezentare 

Chișinăul și Republica Moldova; 

2) articolele foto (specifice sărbătorilor tradiționale, 

felicitări); 

3) abonamente pentru călătorie în transport public; 

4) rechizite de birou (exclusiv instrumente de scris); 

5) cartele telefonice/internet, magnetice. 

 

 

 

 

 

2.26. Anexa nr.4 la Regulament 

Pct.3.2.”În urma examinării cererii și încadrării 

in prevederile pct. 2.5. al prezentelor Cerințe, 

pretura va aviza schița de proiect a gheretei.„  

Pct.3.5.„Beneficiarul va amplasa ghereta in 

locul indicat de către arhitectul de sector/ 

reprezentantul serviciului arhitectură și 

în pct. 3.2, 3.5., 4.2., precum şi în Anexa nr. 1 la 

Cerinţe, sintagma "arhitect de sector" se va înlocui cu 

sintagma “reprezentantul DGAURF în sector"; 

 

 

Se acceptă 
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construcții a preturii de sector„. 

Pct.4.2. ”Arhitectul de sector/reprezentantul 

serviciului arhitectură și construcții a preturii de 

sector va examina in teren starea gheretei in 

prezența beneficiarului, întocmind act de 

constatare.„ 

2.27. Pct.1.1. din Anexa 5 la Regulament, 

” Prezentele Cerințe au ca scop stabilirea 

condițiilor de organizare a activitații de 

alimentație publică, la terasele de vară/sezoniere 

pe o perioadă de timp determinată (preponderent 

in lunile martie-noiembrie).„ 

cu referire la perioada de timp determinată, sintagma 

"preponderent în lunile martie-noiembrie” se va 

înlocui cu sintagma "preponderent, în perioada 

estivală a anului, 1 aprilie - 31 octombrie” 

 

Se acceptă 

2.28. Pct. 2.3. din Anexa 5 la Regulament. 

”În cazul in care terasa de vară funcționează ca 

unitate de sine stătătoare, este obligatorie 

conectarea provizorie la rețelele de energie 

electrică, apeduct și asigurarea veceurilor pentru 

clienți. Proprietarul terasei este obligat să înscrie 

pe firmă denumirea "TERASA". 

va avea următorul cuprins: „În cazul organizării 

teraselor de vară/sezoniere separate, având în vedere 

conectarea (provizorie) obligatorie la reţelele de 

energie electrică, apeduct şi canalizare și asigurarea 

veceurilor pentru personal/clienţi, la identificarea 

amplasamentului se va ţine cont de existenţa reţelelor 

menţionate (prioritar - apeduct/canalizare) în 

nemijlocită apropiere de locaţia solicitată. Lipsa 

reţelelor, va servi temei pentru refuzul de a aviza 

schiţa-proiect şi schema de amplasare a terasei de 

vară.” 

 

Este evident că în lipsa rețelelor este 

imposibilă activitatea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.29. Pct. 2.4. din Anexa 5 la Regulament. 

„Terasele de vară/sezoniere separate 

(pct.2.2.,lit.b) se organizează in scuaruri, gradini 

publice, parcuri si in alte zone de agrement.„ 

 

în continuare, se va adăuga sintagma “şi recreere, 

indicate în dispoziţiile primarului general/pretorului 

de sector, cu avizul prealabil Asociaţiei de gospodărire 

a spaţiilor verzi”; 

 

2.30. Pct. 3.1. lit a) din  Anexa 5 la Regulament  

„In urma examinării cererii și încadrării in 

prevederile cap. IV ale prezentelor Cerințe, 

pretura va solicita următoarele documente:  

 pct. 3.1., lit a) va avea următorul cuprins: 

„schiţa de proiect color a terasei, avizată de către 

DGAURF.” 

 

Se acceptă 
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a) schița de proiect color a terasei, avizată de 

pretura de sector și o fotografie a mobilierului și 

umbrelelor/copertinelor ce urmează a fi 

amplasate;”  

2.31. Pct. 3.3. alin 3) din  Anexa 5 la Regulament  

„Termenul de valabilitate a schemei de 

amplasare a terasei de vară de pe lângă unitățile 

de alimentație publică, amplasată pe teren 

municipal fără relații funciare, va fi de până la 

un an.” 

 

sintagma “de până la un an” se va înlocui cu sintagma 

“până la sfârşitul sezonului estival”. 

 

Se acceptă 

3  

PRETURA SECTORULUI BUIUCANI 

3.1. Pct. 8.4. la Decizie “Preturile de sector 

vor suspenda activitatea unitații 

comerciale și înainta instanței de judecată 

cereri de incetare a activitații unității 

comerciale in conformitate cu legislația in 

vigoare și prezentul Regulament”; 

 

De redactat: “Preturile de sector solicită Direcției 

generale comerț, alimentație publică și prestări 

servicii suspendarea activității unitații comerciale și 

înaintarea în instanța de judecată cereri de incetare a 

activitații unității comerciale in conformitate cu 

legislația in vigoare și prezentul Regulament;” 

Nu se acceptă 

 

3.2. La pct.10 la Decizie 

„Direcția generală comerț, alimentație publică și 

prestări servicii (dl Marcel Zambițchi):„ 

De adăugat pct.10.1. “Direcția generală comerț, 

alimentație publică și prestări servicii: 

 va asigura controlul permanent al respectării 

legislației în vigoare ce reglementează activitatea 

comercială. 

” 

Nu se acceptă 

În regulament este stabilită procedura de 

verificare 

3.3. Pct. 2.5. din Anexa 4 la Regulament „Se interzice 

amplasarea gheretelor: - in centrul nucleu-

istoric, pe bulevardele și străzile principale ale 

orasului Chișinău...” 

De redactat „Se interzice amplasarea gheretelor:  

- in centrul nucleul-istoric, pe bulevardele și străzile 

principale ale orașului Chișinău (în curți la o distanță 

minimă de 20,0 m de la strada principală”. 

Este stabilită distanța de 50m în pct. 2.5. 

și ,,în centrul nucleu-istoric, pe 

bulevardele și străzile principale ale 

orașului Chișinău (între marginea 

carosabilului și fațadele clădirilor 

amplasate de-a lungul bulevardelor și 

străzilor principale), conform anexei nr. 2 
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la decizie”; 

3.4. La Anexa 4, cap. IV din Regulament  

„Modalitatea prelungirii termenelor de 

valabilitate a schemei pentru ampasarea 

gheretei” 

De adăugat pct. 4.5. “Gheretele ce nu activează mai 

mult de șase luni sau abandonate, nefuncționale, cu 

termenul de funcționare expirat se evacuează prin 

dispoziția pretorului de sector, de către și din contul 

beneficiarului gheretei, sau de serviciile municipale cu 

restituirea cheltuielilor suportate în mod de regres din 

contul beneficiarului”.  

Se acceptă Pct. 3.9. 

3.5. La pct.16 din Decizie “Se pune in sarcina 

Primarului General al municipiului Chișinău 

până la data de 3l.12.2017 de a prezenta 

consiliului municipal Chișinau spre aprobare 

planul de strămutare a unităților de comerț 

ambulant cu staționare provizorie in piețele de 

sector cu centre comerciale” 

De modificat pct.16 referitor la amenajarea unor noi 

piețe de sector, propuse anterior de preturi  în 

contextul aprobării planului de etapizare, conform 

căruia preturile întreprind măsurile corespunzătoare în 

vederea evacuării succesive a gheretelor  

 

3.6. La pct 4.1.,alin.(9) din Regulament  

“Comerțul ambulant” 

„(9) Se interzice desfășurarea comerțului 

ambulant stradal (chioșcuri, tonete, rulote, tarabe 

etc.)  în perimetrul următoarelor străzi și zone 

(cu excepția manifestărilor în masă și 

iarmaroacelor, organizate în baza dispoziției 

primarului general/pretorului de sector):” 

 

De adăugat alin.(9
1
)
 
„Se permite desfășurarea 

comerțului ambulant stradal (din chioșcuri) cu presă 

și material informativ, cu excluderea în aceste unități 

comerciale a mărfurilor din tutun și băuturilor 

alcoolice, în zonele și străzile indicate în subpct. (9)”.
 

 

3.7. La pct. 4.1. din Anexa 4 la Regulament  

„Pentru prelungirea termenelor de valabilitate a 

schemei de amplasare a gheretei, beneficiarul va 

depune la pretura de sector o cerere in formă 

liberă, prezentând originalul schemei de 

amplasare a gheretei, eliberate anterior”. 

De redactat ,, Pentru prelungirea termenelor de 

valabilitate a schemei de amplasare a gheretei 

beneficiarul, va depune la pretura de sector o cerere 

în formă liberă, nu mai târziu de 30 zile până la 

expirarea termenului schemei valabile, cu anexarea la 

cerere în mod obligatoriu a schemei respective, 

notificării privind iniţierea activităţii de comerţ, 

extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, 

sau din Registrul de stat al întreprinzătorilor 

individuali, sau copia buletinului de identitate şi a 

Nu se  acceptă 

 

Conform legii ( SIA GEAP) schemele nu 

au termen 
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patentei de întreprinzător (după caz).” 

 

3.8. Pct. 4.2.  din Anexa 4 la Regulament  

„Arhitectul de sector/reprezentantul serviciului 

arhitectură și construcții a preturii de sector va 

examina in teren starea gheretei in prezența 

beneficiarului, intocmind act de constatare.  

În cazul stabilirii unor neconformități ce țin de 

locul amplasării gheretei, aspectul exterior și 

interior, reclamă, iluminarea nocturnă, 

amenajarea terenului adiacent etc., va înmâna 

actul de constatare a obiecțiilor. Schema va fi 

eliberată pe un nou termen după înlăturarea 

acestora, confirmată in actul de constatare 

intocmit in cadrul verificării la fața locului.”  

De redactat „4.2. Arhitectul de sector/reprezentantul 

serviciului arhitectură şi construcţii a preturii de 

sector va examina în teren starea gheretei în prezenţa 

beneficiarului, 

întocmind act de constatare. 

De redactat: ”În cazul stabilirii unor neconformităţi 

ce ţin de locul amplasării gheretei, aspectul exterior şi 

interior, reclamă, iluminare nocturnă, amenajarea 

terenului adiacent etc. va înmâna actul de constatare a 

obiecţiilor care urmează a fi înlăturate nu mai târziu 

de 15 zile până la expirarea valabilităţii schemei. 

Termenul de valabilitate al schemei de amplasare a 

gheretei va fi prelungit doar după înlăturarea 

obiecţiilor depistate.” 

 

    Se acceptă 

Procedură expusă în pct.3.2.  din anexa 

nr.4  

3.9. Pct. 4.2.1. din Anexa 4 la Regulament  

„În cazul in care agentul economic nu va executa 

prevederile stipulate in pct. 4.2., pretura de 

sector va suspenda activitatea gheretei, in 

conformitate cu legislația in vigoare, până la 

inlăturarea neconformităților.” 

 

De redactat 4.2.1. In cazul în care agentul economic 

nu va executa prevederile stipulate în pct. 4.2., pretura 

de sector va solicita Primarului general (DGCAPPS) 

suspendarea activităţii gheretei şi iniţierea procesului 

de judecată privind încetarea activităţii. ” 

      Se acceptă 

Procedură expusă în pct.3.2.  din anexa 

nr.4         3.2.3. În cazul neîncadrării gheretelor 

noi în prevederile pct. 2.5. al prezentelor Cerinţe,  

pretura va elibera comerciantului un refuz  cu 

argumentarea motivului refuzului cu informarea 

obligatorie a DGCAPPS. 

 

4  

PRETURA SECTORULUI RÂȘCANI 

4.1. La Anexa nr.2 la Decizie  

 „Centrul - nucleul istoric este amplasat in 

perimetrul străzilor Alexie Mateevici – C. Stere - 

A. Șciusev - Mihai Viteazul - Sf. Andrei – I. 

Zaikin- Albișoara - Izmail - bd. Ștefan cel Mare și 

Sfânt - Ciuflea - București - L. Tolstoi - pan 

Halippa” 

De modificat în conformitate cu varianta propusă de 

către IP „ChișinăuProiect” în studiul: Planul 

Urbanistic Zonal Centru Orașului Chișinău. 

Nu se acceptă, deoarece propunerile  nu 

au fost aprobate  
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4.2. La Anexa nr.2 la Decizie “Centrul - nucleul 

istoric și principalele bulevarde, străzi, piețe ale 

municipiului Chișinău ... 

Sectorul Râșcani:  

bd. Renașterii Naționale; 

bd. Grigore Vieru; 

bd. Moscova; 

str. Bogdan Voievod; 

str. Ceucari: 

str. Alecu Russo; 

str. Eugen Doga; 

str. Alexandr Pușkin; 

Calea Orheiului;” 

1. De exclus: „str. Ceucari 

                        Calea Orheiului (segmentul dintre 

sensul giratoriu Visterniceni și sensul giratoriu str. 

Poștei)” 

2. De suplinit cu  “str. Kiev,  

                                    str. Mihai Viteazul 

                             str. Tudor Vladimirescu (segmentul: 

sensul giratoriu - str. D. Râșcanu)” 

… sau acceptarea desfășurării activității în gherete de 

pe străzile în cauză doar în domeniile menționate în 

pct.1 

3. De exclus “bd. Grigore Vieru, str. Eugen Doga,  

str. Alexandr Pușkin”, deoarece ele deja sunt 

stipulate în limitele centrului-nucleu istoric. 

 

Se acceptă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă 

Aceste străzi intră în perimetrul nucleului, 

dar sunt și străzi principale 

4.3. La Anexa nr.4 la Regulament  

„Cerințe de amplasare și funcționare a unităților 

staționare provizorii-gheretelor în municipiul 

Chișinău” 

De a revedea cerințele pentru gheretele  cu 

următoarele genuri de activitate: comerțul cu presa 

periodică, flori și aranjamente florale, articole foto și 

artizanat și comerț ambulant de tip “Street Food”.  

Astfel de activități ar putea fi desfășurate, atât în 

limitele centrului-nucleu istoric, cât și pe străzile 

principale, cu condiția încadrării aspectului unității 

ținând cont de situația existentă. 

 

 

4.4. Anexa 4 la Regulament „Cerințe de amplasare și 

funcționare a unităților staționare provizorii-

gheretelor în municipiul Chișinău” 

Pct. 2.5. Se interzice amplasarea gheretelor: 

- la o distantă mai mică de 100,0 m de instituliile 

administrafiei publice centrale și locale, misiunile 

diplomatice;  

- la o distanță mai micâ de 250,0 m de la intrările 

in unitățile comerciale staționare (in cazul 

Distanța (250 m) de la gherete până la întrările în 

unitățile de comerț staționare și (100 m) de la gherete 

până la instituțiile administrației publice locale, la fel, 

urmează a fi micșorată.  

În astfel de situații hotărârea decisivă va fi luată de 

preturi, în coordonare cu administratorul instituției de 

învățământ  sau a subdiviziunilor APL sau APC. 

 

Se acceptă 
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gheretelor in care se preconizează 

comercializarea produselor similare celor din 

unitățile menționate; 

4.5. Anexa 4 la Regulament  

Pct. 2.5. „Se interzice amplasarea gheretelor: 

la o distanță mai mică de 50,0 m de la bordura 

bulevardelor și străzilor principale”; 

De substituit sintagma “la o distanță mai mică de 50,0 

m de la bordura bulevardelor și străzilor principale;” 

cu sintagma “dintre marginea carosabilului și fațadele 

clădirilor amplasate de-a lungul bulevardelor și 

străzilor principale” 

Se acceptă 

 

 

 

4.6. La Anexa nr.4 la Regulamenr „Cerințe de 

amplasare și funcționare a unităților staționare 

provizorii-gheretelor în municipiul Chișinău” 

 

În contextul demersului DGCAPPS nr. 01-16/03-0859 

din 17.08.2018, se susţin propunerile privind stabilirea 

unor cerinţe privind amplasarea şi activitatea unităţilor 

de prestări servicii de vulcanizare din gherete, şi 

anume posibilitatea amplasării/desfaşurării activităţii: 

1. în afara centrului istoric, bulevardelor şi străzilor 

principale menţionate în Regulamentul de desfăşurare 

a activităţii de comerţ în municipiul Chişinău (cu 

modificările respective); 

2. conform schemei de amplasare elaborată în temeiul 

schiţei-proiect coordonată în prealabil cu DGAURF, în 

care va fi determinată suprafaţa terenului municipal 

pentru funcţionarea gheretei şi a terenului pentru 

amenajare/salubrizare, precum şi coordonat aspectul 

gheretei; 

3. cu condiţia achitării plăţii pentru folosirea terenului 

destinat funcţionării gheretei (analogic teraselor de 

vară). 

Se acceptă 

5  

PRETURA SECTORULUI CIOCANA 

5.1. Pct. 10. din Decizie  

„Direcția generală comert, alimentație publica si 

prestări servicii (dl Marcel Zambițchi): ...” 

De completat cu atribuirea DGCAPPS a funcției de 

supraveghere în domeniul de comerț și a statutului de 

agent constatator 

  

5.2. Pct 2.16., alin. (2) din Regulament : 

 ”(2)DGCAPPS verifică datele indicate în 

De redactat “DGCAPPS și preturile de sector verifică 

datele indicate în notificare, respectarea cerinţelor și 

Competențe pct. 2.15 
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notificare, respectarea cerinţelor și interdicțiilor 

stabilite în prezentul Regulament  în termen de cel 

mult 15 zile lucrătoare de la data recepţionării 

notificării – în toate cazurile.”   

 

interdicțiilor stabilite în prezentul Regulament...  ”  

5.3. Pct 2.17., alin.(4) (în scrisoare – 2.16.???) din 

Regulament  

”(4) Activitatea de comerț se suspendă (se 

limitează) de către organele abilitate cu funcții de 

control, prin aplicarea măsurilor restrictive 

prevăzute de legislație, pentru încălcările 

constatate în cadrul controlului de stat efectuat 

conform prevederilor  Legii nr. 131 din 8 iunie 

2012 privind controlul de stat asupra activității de 

întreprinzător.” 

De adăugat un compartiment aparte referitor la modul 

și acțiunile factorilor abilitați în realizarea procedurii 

de suspendare/sistare a activităților de comerț, în 

special pentru comerțul ambulant, care ar include 

definiția actului permisiv, ar enumera actele permisive 

în activitatea de comerț și modul de anulare a 

actului/actelor respective. 

 

Notificarea nu este act permisiv 

 

Pârghia de influență a preturii asupra  ag. 

econ. Ce nu se încadrează în prevederile 

Regul. – este procesul-verbal de 

contravenții administrative 

5.4. Pct. 4.1. alin.(7) la Regulament 

” Activitatea de comerţ ambulant în cadrul 

târgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale, 

turistice, sportive şi ale altor evenimente similare 

se desfăşoară de comerciant în temeiul notificării 

de iniţiere a activităţii de comerţ sau autorizațiilor 

de  funcționare, în condițiile stabilite de dispoziția 

primarului general/pretorului de sector„ 

De exclus fraza  ”în temeiul notificării de iniţiere a 

activităţii de comerţ sau „ 

Nu se acceptă. 

Anexa nr.3 prevede procedura de  

notificare sau autorizare (după caz) 

 

 

5.5. Pct. 4.1. alin.(13) la Regulament 

 Se permite desfășurarea  activității de comerț 

ambulant (rulote) de tip ,,Street Food” doar  în 

zonele și străzile indicate în schemele  de 

desfășurare a comerțului ambulant stradal pe 

teritoriul sectoarelor; 

De redactat: ”Se permite desfășurarea  activității de 

comerț ambulant (rulote) de tip ,,Street Food” doar  în 

cadrul activităților enumerate la pct. 4.1. alin. (7), în 

zonele și străzile indicate în schemele  de desfășurare 

a comerțului ambulant stradal pe teritoriul 

sectoarelor„ 

Se acceptă 

6 Î. M. Regia “Autosalubritate” 

6.1. Pct. 2.2. din Regulament  

”Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ 

(în continuare - notificare)  va corespunde 

De inclus în listă printr-un alineat nou: 

“date privind contractul de transport al deșeurilor, 

semnat în modul stabilit de autoritatea administrației 

Se acceptă 
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modelului stabilit la anexa nr. 1 la prezentul 

Regulament  și va conţine următoarele date:„ 

 

publice locale„ 

 

În notificare !!! 

 

7 Federația Sindicatelor din Comunicații din RM 

7.1. Pct. 8.1. din Decizie “Preturile vor 

evacua/reamplasa in modul stabilit, la expirarea 

termenului de valabilitate a autorizațiilor de 

funcționare, precum și a schemelor de amplasare 

în baza cărora au fost recepționate notificările 

depuse până la intrarea în vigoare a prezentului 

Regulament, eliberate pentru gheretele și 

unitățile de comerț ambulant din sector 

amplasate:” 

De redactat: ”Preturile vor evacua/reamplasa in 

modul stabilit, la expirarea termenului de valabilitate 

a autorizațiilor de funcționare, precum și a 

notificărilor depuse până la intrarea în vigoare a 

prezentului Regulament, pentru gheretele și unitățile 

de comerț ambulant din sector amplasate (cu excepția 

punctelor de vânzare a publicațiilor periodice)...” 

 

 

 

 

7.2. Pct.18, alin. (6) (în demers – pct.16 ???) din 

Decizie: 

”Se abrogă deciziile  Consiliului municipal 

Chișinău: 

- nr. 51/4 din 06.07.2006 ,,Cu privire la  

interzicerea amplasării de noi gherete, tarabe și 

puncte mobile în central-nucleul istoric și pe 

străzile  principale ale municipiului Chișinău”; 

 

   

De exclus alin. (6). 

”- nr. 51/4 din 06.07.2006 ,,Cu privire la  interzicerea 

amplasării de noi gherete, tarabe și puncte mobile în 

central-nucleul istoric și pe străzile  principale ale 

municipiului Chișinău”; 

 

 

 

7.3. Pct. 1.3. din Regulament 

”Prezentul Regulament stabilește interdicțiile şi 

cerinţele de desfăşurare a activităţii de comerţ în 

municipiul Chișinău  în conformitate cu 

prevederile art. 6 alin.(1) lit. n) şi alin.(5) din 

Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire 

la comerțul interior (în continuare - lege), în 

următoarele privințe: 
 

a) interdicţia de a desfăşura activităţi de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De completat cu sintagma cu excepția punctelor de 

Nu se acceptă. 

Prevederile pct.1.3 sunt expuse conform 

legii 231 
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comerţ sau anumite forme ale activităţii de 

comerţ, inclusiv comerţul ambulant, în 

perimetrul anumitor zone sau străzi ori în 

intervalul anumitor zile sau ore;  

b)  

b) modul de desfăşurare a activităţilor de 

comerţ în apropierea edificiilor autorităţilor 

publice, instituţiilor de învăţământ, instituţiilor 

medicale, locaşurilor de cult, monumentelor, 

lucrărilor de artă, edificiilor cu valoare 

arhitecturală, istorică sau arheologică, zonelor 

istorice, zonele de agrement, precum şi în 

locurile (destinaţiile) de interes turistic; 

 

c) distribuirea activităţilor de comerţ între 

zona centrală şi zonele periferice ale localităţii, 

precum şi între zonele aglomerate şi cele 

neaglomerate; 

 

f) interdicţia de a comercializa anumite 

produse sau servicii în perimetrul anumitor 

zone sau străzi;” 

vânzare a publicațiilor periodice  

 

 

 

 

De completat cu sintagma cu excepția punctelor de 

vânzare a publicațiilor periodice  

 

 

 

 

 

 

 

De completat cu sintagma cu excepția punctelor de 

vânzare a publicațiilor periodice  

 

 

 

De completat cu sintagma cu excepția punctelor de 

vânzare a publicațiilor periodice  

 

7.4. Pct. 1.5. din Regulament 

”Suplimentar, în sensul prezentului Regulament, 

termenii utilizaţi semnifică următoarele:” 

De completat cu noțiunea: punct de vânzare a 

publicațiilor periodice (unitate comercială) – în care 

suprafața de expunere a edițiilor periodice constituie 

60% din suprafața totală a vitrinei unității, instalată 

de agentul economic, care are experiență în vânzarea 

presei și deține contracte de difuzare cu redacții a cel 

puțin 50% din titlurile edițiilor periodice editate în 

Republica Moldova. 

 

Este deja inclus conform deciziei 

CMC nr. 2/12 din 05.02.2019 
 

7.5. Cap.II, pct.2 din Anexa 4 la Regulament 

Noțiuni și condiții de amplasare și funcționare a 

gheretelor  

De completat cu noțiunea: punct de vânzare a 

publicațiilor periodice (unitate comercială) – în care 

suprafața de expunere a edițiilor periodice constituie 

Este deja inclus conform deciziei 

CMC nr. 2/12 din 05.02.2019 
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50% din suprafața totală a vitrinei unității, instalată 

de agentul economic, care are experiență în vânzarea 

presei și deține contracte de difuzare cu redacții a cel 

puțin 50% din titlurile edițiilor periodice editate în 

Republica Moldova. 

 

7.6. Pct.2.4. din Anexa 4 la Regulament  

”Reamplasarea pe altă adresă sau evacuarea 

gheretei cu reamenajarea teritoriului se 

efectuează, in caz de necesitate, prin dispozilia 

primarului general /pretorului de sector, de către 

și din contul proprietarului gheretei.” 

De completat, după cum urmează: ”Reamplasarea pe 

altă adresă sau evacuarea gheretei cu reamenajarea 

teritoriului se efectuează, doar în cazul de necesitate a 

unor lucrări de ordin tehnic (reparația rețelelor de 

apă, gaz, rețele inginerești...), prin dispozilia 

primarului general /pretorului de sector, de către și 

din contul proprietarului gheretei.” 

 

 

7.7.  

Pct.2.5. din Anexa 4 la Regulament  

”Se interzice amplasarea gheretelor: ...” 

 

 

 

 

De completat, după cum urmează:  

”Se interzice amplasarea gheretelor(cu excepția 

punctelor de vânzare publicațiilor periodice): ...„ 

Este deja inclus conform deciziei 

CMC nr. 2/12 din 05.02.2019 
 

8  

SRL ”Juststudiumanima” (Viorica Blanari) 

8.1. 

 

Regulamentul de desfășurare a activității de 

comerț în municipiul Chișinău 

1. A crea un Grup de lucru, care va veni cu modificări 

la Regulament 

 

2. Consideră oportun crearea unui ghișeu unic de 

comerț, care să ofere servicii și bunuri pentru locuitorii 

și oaspeții capitalei: și apă, și o mica gustare/rece, un 

ceai, o cafea, un souvenir pentru turiști și nu numai, 

acele abonamente pentru transportul public și, un ziar, 

o revistă. 

 

 

 

 

 

9 SRL “Alitela Prim” (reprezentant Tudor Clipa) 



Tabela de sinteză a propunerilor de modificare a Deciziei nr. 10/2 din 09/10.2017  

și a Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiului Chișinău 

21 
 

  

 

9.1. Pct. 4.1, alin. (9)  la Regulament  

”Se interzice desfășurarea comerțului ambulant 

stradal (chioșcuri, tonete, rulote, tarabe etc.)  în 

perimetrul următoarelor străzi și zone (cu 

excepția manifestărilor în masă și iarmaroacelor, 

organizate în baza dispoziției primarului 

general/pretorului de sector)” 

 

 

 

De anulat. 

 

   Nu se acceptă 
Art.6(1)al legii 231/2010 prevede competențele 

APL, inclusiv  lit. n) stabilesc, în cadrul 

regulamentului de desfăşurare a activităţilor de 

comerţ în localitatea respectivă, interdicţii şi 

cerinţe privind desfăşurarea activităţii de comerţ 

conform alin. (5); 

Art.6(5),,În cadrul regulamentului de desfăşurare a 

activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, 

consiliul local are dreptul să stabilească interdicţii 

şi cerinţe privind desfăşurarea activităţii de comerţ 

în următoarele privinţe: 

    a) interdicţia de a desfăşura activităţi de comerţ 

sau anumite forme ale activităţii de comerţ, 

inclusiv comerţul ambulant, în perimetrul 

anumitor zone sau străzi ori în intervalul anumitor 

zile sau ore”; 

 

9.2. Pct. l.l. alin. e) din Anexa 3 la Regulament 

”Amplasamentele pentru desfășurarea comerțului 

ambulant (in continuare ,,Amplasamente") pot fi 

situate la o distanță: 

 e) de cel puțin 50 metri de la unitațile de comerț 

și alimentație publică staționare (pentru produse 

similare celor comercializate in unitațile 

comerciale staționare). 

De anulat. 

 

Nu se acceptă 

Art.6(1) lit. n) stabilesc, în cadrul 

regulamentului de desfăşurare a activităţilor de 

comerţ în localitatea respectivă, interdicţii şi 

cerinţe privind desfăşurarea activităţii de comerţ 

conform alin. (5); 

 

9.3. Pct. 2.5., alin. 9. Din Anexa 4 la Regulament: 

” Se interzice amplasarea gheretelor: 

- la o distanță mai mică de 250,0 m de la intrările 

în unitățile comerciale staționare (in cazul 

gheretelor în care se preconizează 

comercializarea produselor similare celor din 

unitățile menționate);” 

De anulat. 

 

Art.6(1)al legii 231/2010 
 


