
Propuneri / sugestii de modificare a proiectului Deciziei și a proiectului Regulamentului de desfășurare a activității de comerț 

în municipiul Chișinău (2) 

 

Pct. Propuneri de modificare Note / Argumentare  

 De atașat la Decizie și 

Regulament toate Anexele la care 

se fac trimiteri. 

De exemplu, Anexele 1 și 2 la 

Regulament; cele 4 anexe la Anexa 3 la 

Regulament; cele 2 anexe la Anexa 3 la 

Regulament. De exclus din Decizie 

trimiterile la anexe (documente) 

inexistente la moment (vezi pct. 3 și 4 

din Decizie). 

Se acceptă 

Cap. II din 

Regulament, Anexa 3 

În cazurile care cad sub incidența 

Anexelor 3 și 4 din Legea 231 și în 

cazul comerțului ambulant, de expus 

clar și univoc procedura de eliberare a 

autorizației sanitar-veterinare, a 
autorizației sanitare și a schemei de 
amplasare. 

 Procedura depunerii Notificării 

(pct.2.2) prevede procedura de 

obținere a autorizației sanitar-

veterinare, autorizației sanitare și 

(anexele 2,3,4) a schemei de 

amplasare. 

Anexa 5 la 

Regulament 

De făcut trimitere la vreun act normativ 

cu forță juridică superioară în care este 

definită noțiunea 

de „Terasă de vară” și sunt expuse 

condițiile de exploatare și amplasare 

ale acestora. 

 Pct. 1.1 al Regulamentului  

prevede H.G. nr. 1209 din 

08.11.2007   “Cu privire la 

prestarea serviciilor de 

alimentaţie publică” 

pct. 3.4 din 

Anexa 4 la 

Regulament 

De precizat statutul Registrului de 

evidență a schemelor de amplasare a 

gheretelor. 

De răspuns la întrebarea: este Registrul 

respectiv unul unic pentru toate 

schemele de amplasare a unităților de 

comerț stradal sau sunt mai multe 

registre. În scop de control și verificare, 

la Registru să se atașeze o copie a 

schemei de amplasare eliberate. 

Anexele 2,4 la Regulament prevăd  

Registre separate pentru  gherete și 

unitățile de comerț ambulant 

Regulament De precizat statutul „Schiței de proiect” Cine o avizează: DGAURF sau Pretura? 

În care act normativ din domeniul 

comerțului este stabilită obligativitatea 

anexării la NIAC a schiței de proiect? 

Procedura depunerii? De ce actualmente 

DGAURF avizează schițele cu termen? 

Pct. 1.5 din Regulament 

 ”Schiţă de proiect - piese desenate care 

reflectă ideea creativă privind soluţiile 

arhitecturale şi de amplasare a obiectivului 

(unităţii de comerţ ambulant şi/sau a terasei 

de vară/sezoniere). Schiţa de proiect este 

alcătuită din: plan de situaţie la scara 1:2000 



Este vreun Registru al schițelor? 

Contradicție între pct. 4.2, 5.1 (Anexa 
3) și pct. 3.2.1, 3.2.2 (Anexa 4). 

şi 1:500, faţade, soluţii cromatice, 

desfăşurata unei porţiuni de front stradal 

(după caz)”; 

 

pct. 3.1 din 

Anexa 3 la 

Regulament 

De expus în următoarea redacție: 
„Mărfurile, produsele și grupele de 

produse care pot fi comercializate 

(prin unități de comerț ambulant 

mobil, inclusiv chioșcuri / gherete) 

în sistem de comerț stradal sunt:” 

Unitățile de comerț mobil staționare 

provizoriu nu sunt definite separat în 

Legea nr. 231 privind comerțul interior. 

De aceea propunem această precizare, 

pentru legalizarea chioșcurilor / 

gheretelor existente și pentru respectarea 

spiritului legii și anume: instituirea unui 

regim unic pentru comerțul ambulant. În 

acest caz, chioșcurile / gheretele pot fi 

atribuite la categoria „alte utilaje mobile 

pentru 

comerț” din definiția „unităților mobile” 

de la art. 3 din Legea 231. 

Anexa nr. 2  prevede Cerințe 

privind  organizarea şi desfăşurarea 

comerţului ambulant mobil 

stradal. Activitatea gheretelor este 

prevăzută în anexa nr.4. 

 

 

pct. 6.6 din 

Anexa 3 la 

Regulament 

De reformulat: se inversează cauza cu 
efectul. 

 ?? 

Anexa 2 la Decizie De ajustat Anexa 2 la prevederile pct. 4.1 
(9) din Regulament. 

 În anexa nr.2 sunt enumerate 

bulevardele și străzile principale ale 

orașului, îar în pct. 4.1(9) din 

Regulament se enumără străzile  unde  

”Se interzice desfășurarea comerțului 

ambulant mobil stradal…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


