
CONCEPTUL  

organizării şi desfăşurării Iarmarocului Pascal 2020 

în scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” 

 

Tradițional, în scopul conservării și renașterii tezaurului și tradițiilor 

moștenite de la străbunii noștri, perpetuarea, promovarea și transmiterea valorilor 

generațiilor viitoare,  la solicitarea locuitorilor capitalei și comercianților, anual de 

către DGCAPPS și preturile de sector se organizează iarmarocul dedicat 

sărbătorilor Pascale, în scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” și, 

respectiv, în sectoarele orașului.  

 

1. Cadrul normativ – legislativ: 

- Legea nr. 231/2010 „Cu privire la comerțul interior”; 

- decizia CMC nr. 10/2 din 09.10.2017 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiului Chișinău; 

- dispoziția Primarului General/viceprimarului de ramură, emisă în acest 

sens; 

- schema de desfășurare a evenimentului aprobată de către viceprimarul 

municipiului Chișinău; 

- autorizația de funcționare eliberată de către Direcția generală comerț 

APPS; 

- permisul coordonat cu INP al IGP pentru accesul automobilelor 

comercianților întru aprovizionarea unității comerciale cu mărfuri și produse. 

 

2. Amplasamentul: 

Se propune organizarea Iarmarocului Pascal 2020 în scuarul Catedralei 

Mitropolitane „Nașterea Domnului”, pe aleea din str. Al Pușkin, perimetrul bd. 

Ștefan cel Mare și Sfânt – str. Mitropolit Varlaam și aleea din adiacentul 

havuzului, intrare din str. Mitropolit Varlaam.  

Activitățile de comerț în cadrul Iarmarocului se vor desfășura preponderent 

din tonetă/cort de culoare albă, cu dimensiunile de 2*3 m și 2*6 m, amplasate în 

baza schemei de desfășurare a evenimentului aprobată de către viceprimarul 

municipiului Chișinău. Se acceptă construcții din lemn (de tip căsuță), cu aceeași 

soluție cromatică. 

 

3. Programul de activitate: 

Iarmarocul Pascal 2020 se va desfăşura în perioada 15 - 17.04.2020, în 

intervalul de timp 08:00 - 19:00, în ziua de 18.04.2020, iarmarocul se va desfășura 

în intervalul de timp 08:00 – 14:00. 

 

4. Participanți:  

- agenții economici - producători autohtoni de produse alimentare; 

- agenții economici – proprietari/gestionari de unități de alimentație publică 

care dispun de secții de producere, autorizate în modul stabilit de legislație; 

- meșterii populari. 



 

5. Sortimentul de produse și mărfuri admise spre comercializare: 

- produse de panificație, conform tematicii (pască, cozonac, colaci); 

- produse de patiserie și cofetărie fără cremă; 

- articole de artizanat, lucrări ale meșterilor populari. 

 

6. Condiții de participare 

Participanții la eveniment vor: 

- dispune de unități comerciale, conform condițiilor stabilite, masa de lucru 

cu „draperii” de culoare albă sau ton deschis, prosoape, fețe de masă albe;  

- dispune de Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor 

și/sau autorizație sanitar – veterinară, eliberată  de către ANSA sau structurile 

teritoriale ale acesteia, în cazul comercializării produselor alimentare; 

- admite spre comercializare doare sortimentul de produse/mărfuri permise 

conform tematicii evenimentului; 

- asigura expunerea indicatoarele de prețuri, conform cerințelor; 

- asigura curățenia în perimetrul amplasamentului pe o rază de 5 m și 

dotarea locurilor de muncă cu recipiente pentru colectarea deșeurilor; 

- asigura însoțirea produselor expuse spre comercializare cu documente de 

proveniență, calitate și inofensivitate; 

- asigura personalul de deservire cu echipament de protecție sanitar, ecuson 

cu datele de identificare și să dispună de fișa medicală personală; 

- asigura respectarea prevederile actelor normative în vigoare privind 

activitatea de comerț ambulant, legislația sanitar - veterinară, de prevenire și 

stingere a incendiilor, de protecție a mediului; 

- încheia cu Î.M. "Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi" un contract de 

evacuare a deșeurilor, în cadrul evenimentului. 

Produsele expuse spre comercializare vor dispune de informaţiile obligatorii 

referitoare la produsele alimentare pentru asigurarea unui înalt nivel de protecţie a 

consumatorilor, conform cerințelor stabilite în Legea 279/2017 privind informarea 

consumatorului cu privire la produsele alimentare. 

Autorizația de funcționare pentru comercializarea produselor/mărfurilor în 

cadrul iarmarocului va fi eliberată doar după: 

- prezentarea de către agentul economic a tuturor actelor, conform 

prevederilor legislației; 

- semnarea de către agentul economic a unui angajament privind 

respectarea cerințelor de organizare și desfășurare a comerțului ambulant stradal în 

cadrul evenimentului.  

 

7. Pretura sectorului Buiucani va amenaja intrarea la iarmarocul Pascal, 

conform tematicii. 

8. Salubrizarea teritoriului pe care se va desfășura Iarmarocul Pascal, va fi 

efectuată de către Î.M. "Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi" în baza 

contractelor încheiate cu agenții economici, participanți la deservirea populației. 



9. Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii va: 

- elabora proiectul de dispoziție cu privire la organizarea deservirii 

populației în cadrul sărbătorilor de Paști 2020; 

- elabora schema de desfășurare a evenimentului; 

- examina cererile agenților economici referitor la participarea la deservirea 

populației în cadrul Iarmarocului; 

- elibera autorizații de funcționare pentru agenții economici care vor 

comercializa produse alimentare/nealimentare în cadrul evenimentului; 

- elabora și va coordona cu INP al IGP, permisele de acces pentru unitățile 

de transport ale comercianților, în scopul aprovizionării cu mărfuri și produse a 

unităților comerciale. 

10. Direcția relaţii publice și buget civil a PMC și Direcția generală comerț, 

alimentație publică și prestări servicii vor întreprinde acțiuni de mediatizare a 

evenimentului respectiv, conform resurselor informaționale disponibile. 

11. Ordinea publică în perioada desfăşurării evenimentului va fi asigurată de 

către Direcția de poliție a municipiului Chișinău. 
 

 

 

 

 

 
Ex.: V. Constantinov 

022 222761 


