
 

Tabelul de divergențe  
la proiectul de modificare a  Regulamentului de comerț local al municipiului Chișinău 

întocmit în baza propunerilor parvenite în urma consultărilor publice  

 

Nr. 

d/o Prevedere în proiectul de Regulament Propuneri de modificare/completare Note/Argumentare 

Decizia luată 

(Se acceptă / Nu se acceptă) 

 

1 REGULAMENTUL 

de desfăşurare a activităţii de comerț în  

municipiul Chișinău 

 

REGULAMENTUL 

de comerț local al municipiului Chișinău 

 

Conform Art.I pct.1 al legii privind 

modificarea  legii 231: 

,,În cuprinsul legii, sintagma 
„regulamentul de desfăşurare a 

activităţilor de comerţ în localitatea 

respectivă”, la orice formă 
gramaticală, se substituie cu sintagma 

„regulamentul de comerț local” la 

forma gramaticală corespunzătoare. 

Se acceptă 

2
2 

3.4.  Agenţii economici care 
desfășoară activităţi comerciale și de 

prestări servicii în raza municipiului 

Chișinău   au următoarele obligaţii: 
 

Pct. 3.4 de completat cu următoarea 
obligațiune: 

- să asigure securitatea unităților 

comerciale prin intermediul sistemelor  
antiincendiare, în special a celor amplasate 

în blocurile locative; 

 

Propunerea preturii Râșcani  (incendiu 
în atelierul din demisolul blocului 

locativ str.A.Doga,27) 

Se acceptă  cu expunerea  în 
următoarea redacție: 

,,- să asigure respectarea 

normelor de securitate  
antiincendiară, inclusiv prin 

intermediul sistemelor  

antiincendiare, în special  a 

unităților comerciale amplasate 
în blocurile locative;” 

3 Prevedere nouă după pct. 3.7.  a) - în unităţile de comerţ incorporate în sau 

incorporate-anexate la edificiile locative 
sau de o altă destinaţie aprovizionarea cu 

produse alimentare nu se va face pe timp 

de noapte (între orele 23.00 şi 7.00). 

b) - se interzice aprovizionarea unităților 
comerciale în orele de vârf, în intervalul de 

timp 07:00 – 09:00. 

Prevedere preluată din HG nr. 

931/2010; 
 

Propunerea a pornit de la necesitatea 

de a fluidiza traficul rutier în orele de 

vârf. Practica ne demonstrează că 
aprovizionarea unităților comerciale 

implică, în majoritatea cazurilor, 

staționarea unităților de transport pe 
trotuar sau carosabil blocând o bandă 

de circulație fapt ce cauzează crearea 

ambuteiajelor. 

Se acceptă 

 

4 Anexa nr. 2 la proiectul de 

Regulamnet 

De completat pct. 3.4. cu: 
c) servicii de confecționare a cheilor, ținând 

 Se acceptă. 



3.4.  Din gherete se permite 

prestarea următoarelor servicii: 
- de reparație a îmbrăcămintei și 

încălțămintei, telefoanelor, ceasurilor, 

electrocasnice de mici dimensiuni; 
-   de multiplicare, copertare, laminare, 

servicii foto, traduceri; 

-   de colectare a maculaturii. 

cont de prevederile pct. 4.3.(8) din 

Regulament. 

Pretura Sec. Buiucani 

5 Pct. 4.3.(8) Sunt exceptate de la 

licitație amplasamentele pentru unitățile 

de comerț ambulant: 

a) amplasate pe alte terenuri decât 
cele din proprietatea municipală; 

b) care desfășoară activitate 

comercială doar cu unul din următorul 
sortiment de mărfuri/servicii social 

importante: 

- apă potabilă neîmbuteliată (în 
vrac); 

- pâine de până la 600 grame, colaci 

de până la 300 grame, fabricate din făină 

de calitatea I și II; 
- de reparație a îmbrăcămintei; 

- de reparația a încălțămintei; 

- de confecționare a cheilor; 

Pct. 4.3.(8) de completat cu sintagma:           

”- de colectare a maculaturii. 

UCA exceptate de la licitație activează în 

conformitate cu cerințele privind 

amplasarea și desfășurarea comerțului  

ambulant stradal stabilite în pct. 2.1 din 

Anexa nr. 2 la prezentul Regulament.” 

 

Se acceptă 

6 5.3.(1) Unităţile de prestări servicii 

(vulcanizări, spălătorii auto, servicii auto, 

etc.) amplasate pe teren municipal fără 

relații funciare, a căror activitate implică 
prezenţa unui număr de cel puțin două 

autovehicule la locul de lucru și care din 

aceste motive pot îngreuna traficul rutier, 
se amplasează  în următoarele condiții:  

- conform schemei de amplasare, 

elaborată în temeiul schiţei-proiect, 

eliberată de pretura de sector, în care va fi 
determinată suprafaţa terenului pentru 

funcţionarea unității şi a terenului pentru 

amenajare/salubrizare; 
- asigurarea  terenului necesar 

A concretiza aplicabilitatea pct. 5.3., în 

partea ce ține de eliberarea schemei de 

amplasare elaborată în temeiul schiței-

proiect pentru unitățile amplasate pe teren 
municipal fără relații funciare. 

 

Se acceptă parțial 

Sintagma ,,se amplasează” se 

substituie cu sintagma ,, pot 

activa” 

Prezentul punct va fi aplicat doar 

pe perioada de valabilitate a 

schemele de amplasament  
eliberate pentru gherete. 



spaţiilor de parcare pentru cel puţin două 

autovehicule, pentru fiecare boxă de lucru 
care funcţionează, cu condiția asigurării 

parții trotuarului pe care circulă pietonii 

nu va fi mai mică de 2,5 m; 
- achitarea  plății pentru folosirea 

terenului destinat funcționării unității 

(analogic teraselor).  

(2) Se interzice amplasarea 
vulcanizărilor în centrul-nucleul istoric și 

străzile principale ale orașului.  

7 Anexa nr. 2 pct. 6.11. Termenul de 
valabilitate al schemei de amplasament 

individualizate va fi: 

-  de până la 5 ani  - pentru UCA 

licitate; 
-  de până la 1 an  - pentru  UCA 

amplasate conform pct. 4.3 (8); 

- pe perioada de valabilitate a 
contractului de amplasare  a UCA  - 

pentru unitățile  ambulante amplasate pe 

teritoriul pieţelor comerciale, gărilor. 
 

Se propune în următoarea redacție: 

6.11. Termenul de valabilitate al schemei 

de amplasament individualizate va fi: 

- pentru UCA licitate -  de până la 5 ani; 

- pentru UCA amplasate pe teritoriul 
pieţelor comerciale, gărilor -  pe perioada 

de valabilitate a contractului de amplasare  

a UCA;   
- pentru  UCA expuse în  pct. 4.3 (8) : 

• pe teren arendat - pe perioada de 

valabilitate a contractului de arendă;   

• pe teren privat a beneficiarului – pe 

termen nelimitat; 

• pe teren municipal, fără relații 
funciare - de până la 1 an. 

 

 

 

Se acceptă parțial 

6.11. Termenul de valabilitate al 

schemei de amplasament 

individualizate va fi: 

- pentru UCA licitate -  de până 
la 5 ani; 

- pentru UCA amplasate pe 

teritoriul pieţelor comerciale, 
gărilor -  pe perioada de 

valabilitate a contractului de 

amplasare  a UCA;   
- pentru  UCA expuse în  pct. 4.3 

(8) din Regulament: 

• pe teren arendat - pe 

perioada de valabilitate a 

contractului de arendă;   

• pe teren privat a 
beneficiarului – pe termen de 5 

ani; 

d) pe teren municipal, fără relații 
funciare - de până la 1 an. 

8 Anexa nr. 3 pct.3.5. Termenul de 

valabilitate al schemei de amplasare a 

terasei de alimentație publică separate va 
fi pe perioada pentru care a fost constituit 

amplasamentul expus la licitație. 

Termenul de valabilitate al schemei 
de amplasare a terasei de pe lângă 

unitățile de alimentație publică, amplasată 

pe teren municipal fără relaţii funciare va 

De completat: 

Termenul de valabilitate al schemei 

de amplasare a terasei de pe lângă unitățile 
de alimentație publică, amplasată: 

• pe teren municipal fără relaţii 

funciare va fi de până la 1 an. 

• pe teren arendat - pe perioada de 

valabilitate a contractului de arendă;   

 

Se acceptă parțial 

Termenul de valabilitate al 

schemei de amplasare a terasei 
de pe lângă unitățile de 

alimentație publică, amplasată: 

• pe teren municipal fără 

relaţii funciare va fi de până la 1 
an. 

• pe teren arendat - pe 



fi de până la 1 an. 

 
• pe teren privat a beneficiarului – pe 

termen nelimitat; 

 

perioada de valabilitate a 

contractului de arendă;   

• pe teren privat a 
beneficiarului – pe termen de 5 

ani; 

9 Anexa nr. 3  

pct. 4.1. lit. b) se interzice 
organizarea terasei de alimentație publică: 

- lângă unitățile de alimentație 

publică anexate, anexate-încorporate și 
încorporate în blocurile locative, fără 

acordul gestionarului blocului locativ; 

-  la o distanță mai mică de 25 m de 
la terenurile de colectare a deșeurilor; 

-  pe lângă unitățile de comerț și 

prestări servicii; 

- în  cazul reducerii vizibilității 
semnelor  circulației rutiere  sau afectării  

siguranței  traficului  rutier. 

Trebuie de specificat tipul unității de 

comerț sau de prestări servicii pe lângă 

care nu pot fi organizate terase de 

alimentație publică. 

 

Nu se acceptă, dat fiind faptul 

că Nomenclatorul unităților 
comerciale (anexa nr. 5 la Lege) 

include 35 tipuri de unități de 

comerț cu amănuntul,  cu 
ridicata, ambulant  și 47  de 

tipuri de unități de prestări 

servicii. 

SRL ,,AQUA CITY” 

10  De a exclude  din procedura de licitație a 

UCA preconizate pentru comercializarea 

apei potabile neîmbuteliată    

Nu se acceptă.  

De modificat pct. 4.3(8) în 

proiectul de regulament prin 

excluderea „- apă potabilă 
neîmbuteliată (în vrac);” 

 Pretura Centru 

11 Anexa nr. 2 la Regulament 

2.2.1. Activitățile de comerț 
ambulant în cadrul târgurilor, 

iarmaroacelor,  manifestărilor culturale, 

turistice, sportive şi al altor evenimente 
similare  se desfășoară pentru o perioadă 

de maximum 35 de zile consecutive.  

 

Se propune operarea de modificări în 

punctul respectiv prin stabilirea perioadei 

de organizare a activității de comerț 

ambulant în cadrul târgurilor, 

iarmaroacelor,  manifestărilor culturale, 
turistice, sportive şi al altor evenimente 

similare  egală cu  6 luni sau perioada  

mai - octombrie. 

 

Nu se acceptă, 

Prevederea contravine art. 215 

din Legea nr. 231/2010. 

Pretura Râșcani 

12 e) 8.2. Inventarierea unităților de comerț 

ambulant (gherete, rulote, tonete, tarabe 

etc.), amplasate pe teritoriul administrat, 

în vederea corespunderii cerințelor și 
interdicțiilor privind organizarea și 

desfășurarea comerțului ambulant stradal, 

8.2. Inventarierea unităților de comerț 

ambulant (gherete, rulote, tonete, tarabe 

etc.), amplasate pe teritoriul administrat, în 

vederea corespunderii cerințelor și 
interdicțiilor privind organizarea și 

desfășurarea comerțului ambulant stradal, 

 

Se acceptă 



expuse în anexa nr. 2 la Regulamentul de 

desfășurare a activității de comerț în 
municipiul Chișinău, aprobat prin decizia 

CMC nr. 17/5 din 01.01.2020, inclusiv 

aspectul exterior, designul, sortimentul 
de produse comercializate; 

expuse în Regulamentul de comerț loc al 

municipiul Chișinău, aprobat prin decizia 
Consiliul municipal Chișinău. 

13 2.15. (17) Activitățile de comerț în 

cadrul târgurilor, iarmaroacelor, 

manifestărilor culturale, turistice, sportive 
şi  altor evenimente similare pot fi 

desfăşurate doar pe durata acestor 

evenimente stabilite conform legislației, 
inclusiv prezentului  Regulament, ori 

aprobate prin dispoziția  primarului 

general al municipiului. 

 

2.15. (17) Activităţile de comerţ în 

cadrul târgurilor, iarmaroacelor, 

manifestărilor culturale, turistice, sportive 
şi  altor evenimente similare pot fi 

desfăşurate doar pe durata acestor 

evenimente stabilite conform legislației, 
inclusiv prezentului  Regulament, ori 

aprobate prin dispoziția  primarului general 

al municipiului/ pretorului de sector. 

 

 

Se acceptă.  

Pentru a fi adus în concordanță 

cu alte prevederi similare 
prevăzute în Regulament (pct. 

2.2.4 din anexa nr. 2  la 

Regulament). 
 

Urmează a fi revizuit și pct. 

2.1.4. din anexa nr. 2 la 

Regulament prin completarea cu 
sintagma „/pretorului de 

sector” 

14 3.7. Se interzice expunerea pe 
spațiul public a produselor pentru 

reclamă, publicitate și comerț în 

adiacentul unităţii comerciale, precum și 

pe terasele, spaţiile și scările de acces în 
unitate.  Prin produse pentru reclamă se 

înţeleg produsele sub formă de haine, 

materiale de construcţii (ţevi, faianţă, uși, 
obiecte sanitare etc.), biciclete, cauciucuri 

auto, utilaje, autovehicule sau orice 

produse care sunt specifice unităţii care le 
expune.    

 

Consiliul municipal Chișinău să permită 
expunerea produselor pentru reclamă și 

publicitate, cu stabilirea unei taxe de 

expunere a produselor pentru un m.p. de 

suprafață ocupată. 

 

Nu se acceptă, 

În cazul acceptării prezentei 

propuneri există riscul ca 

unitățile de comerț să expună 

mărfuri/produse în teritoriul 
adiacent unității fapt ce poate 

crea un disconfort fizic sau 

vizual locuitorilor capitalei.  
Orașul are experiența anterioară 

când fiecare gheretă dispunea de 

frigidere sau tarabe cu fructe 
legume în teritoriul adiacent, 

situație valabilă și pentru unele 

magazine. 

15 4.3. Prin dispoziţia sa primarul are 
dreptul să stabilească cerințe privind 

desfăşurarea activităţilor de comerţ în 

cadrul târgurilor, iarmaroacelor, 

manifestărilor culturale turistice, sportive 
şi al altor evenimente similare, inclusiv să 

permită desfășurarea acestora fără 

depunerea notificării.  
 

Prin dispoziţia sa primarul 
general/pretorul de sector are dreptul să 

stabilească cerințe privind desfăşurarea 

activităţilor de comerţ în cadrul târgurilor, 

iarmaroacelor, manifestărilor culturale 
turistice, sportive şi al altor evenimente 

similare, inclusiv să permită desfășurarea 

acestora fără depunerea notificării.  
 

 

Se acceptă. 

 



16 Anexa nr. 2 Cerințe privind 

organizarea și desfășurarea comerțului 
ambulant stradal  

Pct. 2.2.2.  Activitatea de comerţ 

ambulant în cadrul evenimentele 
specificate în prezentul articol se 

desfăşoară de comerciant în condițiile 

stabilite de dispoziția primarului. 

 

2.2.2.  Activitatea de comerţ 

ambulant în cadrul evenimentele specificate 
în prezentul articol se desfăşoară de 

comerciant în condițiile stabilite de 

dispoziția primarului general/ Pretorului 

de sector. 

 

 

Se acceptă 

17  De expus schema în varianta Preturii 

Râșcani 

 

Se acceptă. 

În schema prezenta de către 

pretura de sector este prevăzută 
suplimentar scara 1:2000 și 

1:500 

1

18 

Anexa nr. 1 la Cerințe privind 

organizarea teraselor de alimentație 
publică 

Din schemă de exclus semnătura                                                                                                                                     

Șefului  Secției social-economice 
 

Nu se acceptă, deoarece 

asortimentul produselor 
comercializate, orele de lucru, 

etc ține de competența secției 

social-economice. 

Proflinia (angajații companiei)    

19 Pct. 4.3. (8) lit. b) 

(8) Sunt exceptate de la licitație 

amplasamentele pentru unitățile de comerț 
ambulant: 

b) care desfășoară activitate 

comercială doar cu unul din următorul 

sortiment de mărfuri/servicii social 
importante: 

- apă potabilă neîmbuteliată (în 

vrac); 
- pâine de până la 600 grame, colaci 

de până la 300 grame, fabricate din făină 

de calitatea I și II; 
- de reparație a îmbrăcămintei; 

- de reparația a încălțămintei; 

- de confecționare a cheilor; 

 

Solicităm și susținem inițiativa de 

modificare a Regulamentului de comerț 

local al mun. Chișinău, pentru a fi excluse 
de la procedura de licitație a 

amplasamentelor ambulante cu desfășurarea 

activității comerciale de mărfuri/servicii 

social importante. 

Compania lucrează în parteneriat cu 

companie care este specializată în 

tehnologii de prelucrare  (filtrare a 
apei potabile) prin automate 

specializate care filtrează, apa din 

rețea, o răcește, o carbonizează 

oferind-o populației la prețul de doar 1 
leu/litru, ce asigură acces. 

Nu se acceptă.  

Dat fiind faptul că au 

expus dorința de a participa la 
licitație mai mulți ag.econ.,  

pentru o concurență loială și 

având în vedere desfășurarea 

activității comerciale de 
mărfuri/servicii social 

importante (apa potabilă), 

gheretele vor fi expuse la 
licitație la un preț preferențial, 

redus. 

De modificat pct.4.3.(8)  
în proiectul de regulament prin 

excluderea „- apă potabilă 

neîmbuteliată (în vrac);” 

 

 kormaximus@yahoo.com 

20 Pct. 4.3. (8) lit. b) 

(8) Sunt exceptate de la licitație 

amplasamentele pentru unitățile de comerț 

Susțin inițiativa de modificare a 

Regulamentului de comerț local al mun. 

Chișinău, pentru a fi excluse de la 

 Se ia act. 



ambulant: 

b) care desfășoară activitate 
comercială doar cu unul din următorul 

sortiment de mărfuri/servicii social 

importante: 
- apă potabilă neîmbuteliată (în 

vrac); 

- pâine de până la 600 grame, colaci 

de până la 300 grame, fabricate din făină 
de calitatea I și II; 

- de reparație a îmbrăcămintei; 

- de reparația a încălțămintei; 
- de confecționare a cheilor; 

 

procedura de licitație unitățile comerciale 

care desfășoară activitate comercială de 
mărfuri/servicii social importante. 

 Pretura Ciocana    

21 Anexa nr. 2 la decizia CMC nr. 17/5 din 
01.10.2020 

Centrul – nucleu istoric și 

principalele bulevarde, străzi, piețe 

ale municipiului Chișinău 

 

Sectorul Ciocana: de completat 
str. Petru Zadnipru  

str. Igor Vieru; 

str. Prof Ion Dumeniuc 

 

 Se acceptă. 

 

22 1.6. În sensul prezentului 

Regulament se utilizează  următoarele 
noțiuni: 

Schema de amplasament 

prestabilită - plan, care indică amplasarea 
unităţilor de comerţ ambulant stradal pe 

teritoriul anumitor zone, străzile or. 

Chişinău, numărul și tipul unității, 

sortimentul produselor comercializate și 
alte date relevante, după caz.  

 

 

Schema de amplasament prestabilită 

act care prezintă schematic amplasarea 
unităților de comerț ambulant stradal pe 

teritoriul anumitor zone, străzi cu indicarea 

numărului și tipului unităților comerciale, 
sortimentului produselor comercializate și 

alte date relevante, după caz.  

 

 Se acceptă, 

pornind de la noțiunea generală 
„schemă de amplasament din art. 

3 Legea nr. 231/2010 

23 Schema de amplasare 

individualizată - plan care indică 

amplasarea unităţii de comerţ ambulant  a 

comerciantului pe teritoriul or. Chişinău 
(inclusiv a pieţelor),  în conformitate cu 

prevederile anexelor nr. 2 și nr. 3 la 

prezentul Regulament. 
 

Schema de amplasament  

individualizată - act, care prezintă grafic 

(schematic) amplasarea unității de 

comerț ambulant pe teren (inclusiv în 
piețe), emis în conformitate cu prevederile 

anexelor nr. 2 și nr. 3 la prezentul 

Regulament. 
 

 Se acceptă. 

Pornind de la noțiunea generală 

„schemă de amplasament din art. 

3 Legea nr. 231/2010 



24 2.4. Alineatul doi: 

În cazul pavilioanelor – procesul 
verbal de recepție finală a pavilionului. 

 

2.4. Alineatul doi: 

În cazul pavilioanelor, inclusiv 
procesul verbal de recepție finală a 

pavilionului. 

 

 Se acceptă. 

25 4.3. Comerțul ambulant  
       (1) Comerțul ambulant se desfășoară 

prin intermediul unităților de comerț 

ambulant: 
-  în piețe; 

-  pe amplasamente;   

-  în cadrul târgurilor, 
iarmaroacelor, manifestărilor culturale, 

turistice, sportive şi al altor evenimente 

similare.  

În cadrul piețelor și 
amplasamentelor se determină spațiile 

destinate amplasării unităților comerciale 

ambulante.  
 Prin dispoziţia sa primarul are 

dreptul să stabilească cerințe privind 

desfăşurarea activităţilor de comerţ în 
cadrul târgurilor, iarmaroacelor, 

manifestărilor culturale turistice, sportive 

şi al altor evenimente similare, inclusiv să 

permită desfășurarea acestora fără 
depunerea notificării.  

 

4.3. Comerțul ambulant  
De exclus: 

Prin dispoziţia sa primarul are 

dreptul să stabilească cerințe privind 
desfăşurarea activităţilor de comerţ în 

cadrul târgurilor, iarmaroacelor, 

manifestărilor culturale turistice, sportive şi 
al altor evenimente similare, inclusiv să 

permită desfășurarea acestora fără 

depunerea notificării. Se repetă la alin (15) 

 

 

 

 
 

 Se acceptă. 

Prevederea se regăsește în alin. 

(16) al aceluiași punct. 

26 4.3. (2) Amplasamentele sunt 
aprobate prin decizia Consiliului 

municipal Chișinău, care pot fi instituite 

pe proprietate publică sau privată. 

Instituirea amplasamentului pe proprietate 
privată este condiționată de acordul scris 

al proprietarului sau posesorului.  

 

Alin. (2) Se modifică după cum 
urmează: 

Amplasamentele pot fi instituite pe 

proprietate publică sau privată. 

Amplasamentele sunt aprobate prin 

decizia Consiliului municipal Chișinău, 

cu excepția amplasamentelor pentru 

organizarea și desfăşurarea activităţilor 

de comerţ în cadrul 

târgurilor,iarmaroacelor,manifestărilor 

culturale turistice, sportive şi al altor 

evenimente similar și pe proprietatea 

privată.  

 Nu se acceptă 



27 (4) Schema de amplasament 

prestabilită prezintă schematic amplasarea 
unităților comerciale ambulante și 

numerotarea acestora, poate conține tipul 

unității comerciale, sortimentul de mărfuri 
sau servicii și alte date relevante, după 

caz. Pentru târguri, iarmaroace, 

manifestări culturale, turistice, sportive şi 

alte evenimente similare, schema de 
amplasament prestabilită poate fi 

coordonată în prealabil cu potențialii 

comercianți sau cu organizatorul 
evenimentului.  

 

Transferat la Dispoziții generale 

 
 

 

 Nu se acceptă. 

În dispoziții generale sunt 
expuse noțiunile, însă 

prevederea dată vine cu 

completării, concretizări. 

28 (8) Sunt exceptate de la licitație 

amplasamentele pentru unitățile de comerț 
ambulant: 

b) care desfășoară activitate 

comercială doar cu unul din următorul 
sortiment de mărfuri/servicii social 

importante: 

- apă potabilă neîmbuteliată (în 
vrac); 

- pâine de până la 600 grame, colaci 

de până la 300 grame, fabricate din făină 

de calitatea I și II; 
- de reparație a îmbrăcămintei; 

- de reparația a încălțămintei; 

- de confecționare a cheilor; 
 

(8) Sunt exceptate de la licitație 

amplasamentele pentru unitățile de comerț 
ambulant: 

b) care desfășoară activitate 

comercială doar cu unul din următorul 
sortiment de mărfuri/servicii social 

importante: 

- apă potabilă neîmbuteliată (în vrac); 
- pâine de până la 600 grame, colaci 

de până la 300 grame, fabricate din făină de 

calitatea I și II; 

- de reparație a îmbrăcămintei; 
- de reparația a încălțămintei; 

- colectarea maculaturii 

(de exclus confecționarea cheilor) 

 Se acceptă parțial. 

 

Se acceptă includerea  

„- Colectarea maculaturii”; 

Nu se acceptă excluderea          
„- confecționarea cheilor”,  dat 

fiind faptul că reprezintă un 

serviciu social necesar tuturor 
categoriilor de populație 

2
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(15) Activitatea de comerţ 

ambulant în cadrul târgurilor, 

iarmaroacelor, manifestărilor culturale, 
turistice, sportive şi al altor evenimente 

similare se desfăşoară de comerciant în 

temeiul notificării de iniţiere a activităţii 
de comerţ și în condițiile stabilite de 

dispoziția primarului. 

 

(15) Activitatea de comerţ ambulant 

în cadrul târgurilor, iarmaroacelor, 

manifestărilor culturale, turistice, sportive 
şi al altor evenimente similare se desfăşoară 

de comerciant în temeiul notificării de 

iniţiere a activităţii de comerţ sau 

permisului de acces, în baza dispoziției 

primarului general/pretorului de sector 

(după caz), conform schemelor de 

amplasament aprobate de către primarul 

general/pretorul de sector (după caz) și 

 Nu se acceptă. 

Prevedere descrisă la pct. 15 din 

tabel  



altor condiții stabilite de dispoziția 

primarului.  

 

30 (19) Organizarea comerțului 

ambulant stradal în cadrul târgurilor, 

iarmaroacelor, manifestărilor culturale, 
turistice, sportive şi al altor evenimente 

similare,  desfășurate  în Piața Marii 

Adunări Naționale, Scuarul Catedralei, 
str. Eugen Doga, precum și altor 

bulevarde, străzi cu statut de stradă 

pietonală se efectuează în baza  dispoziției 
primarului general și conform schemei de 

desfășurare a comerțului în cadrul  

evenimentului (după caz), aprobată de 

către primarul general/viceprimarul pe 
domeniul economic. 

 

(19) Organizarea comerțului 

ambulant stradal în cadrul târgurilor, 

iarmaroacelor, manifestărilor culturale, 
turistice, sportive şi al altor evenimente 

similare,  desfășurate  în Piața Marii 

Adunări Naționale, Scuarul Catedralei, str. 
Eugen Doga, precum și altor bulevarde, 

străzi cu statut de stradă pietonală se 

efectuează în baza  dispoziției primarului 
general și conform schemei de 

amplasament a comerțului ambulant în 

cadrul  evenimentului (după caz), aprobată 

de către primarul general/viceprimarul pe 
domeniul economic. 

 

 Se acceptă parțial 

Există 2 tipuri de scheme de 

amplasament: 
f) prestabilite - se aprobă de CMC; 

g) individualizate se eliberează 

fiecărui participant. 
Sintagma ,, schemei de 

desfășurare a comerțului în 

cadrul  evenimentului” se 
substituie cu  sintagma           

,,planul de  organizare și 

desfășurare a evenimentului” 
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Anexa nr. 2 Cerințe privind 
organizarea și desfășurarea comerțului 

ambulant stradal 

 

  

 

32 2.2.2.  Activitatea de comerţ 
ambulant în cadrul evenimentele 

specificate în prezentul articol se 

desfăşoară de comerciant în condițiile 
stabilite de dispoziția primarului. 

 

2.2.2. Activitatea de comerţ ambulant 
în cadrul evenimentelor specificate la pct. 

2.2. se desfăşoară de comerciant în 

condițiile stabilite de dispoziția primarului/ 
pretorului. 

 

 Se acceptă 

33 2.2.3.  Accesul comercianților la 

evenimentele specificate în prezentul 
articol se permite în baza înștiințării de 

recepționare sau a permisului de acces 

emis de DGECT/preturile de sector, după 
caz,  la evenimentele desfășurate fără 

depunerea notificării.  

 

2.2.3. Accesul comercianților la 

evenimentele specificate la pct. 2.2.  se 
permite în baza înștiințării de recepționare 

sau a permisului de acces emis de 

DGECT/preturile de sector, după caz, la 
evenimentele desfășurate fără depunerea 

notificării.  

 

 Se acceptă 

34 2.2.6. În cazul activităților de 
comerț în cadrul târgurilor, inclusiv cu 

legume și fructe,   iarmaroacelor, 

manifestărilor culturale, turistice, sportive 
şi al altor evenimente similare,  organizate 

2.2.6.  În cazul activităților de comerț 
în cadrul târgurilor, inclusiv cu legume și 

fructe,   iarmaroacelor, manifestărilor 

culturale, turistice, sportive şi al altor 
evenimente similare,  organizate în baza 

 
 

Se acceptă parțial 

Există 2 tipuri de scheme de 

amplasament: 

h) prestabilite - se aprobă de CMC; 
i) individualizate se eliberează 



în baza dispoziției pretorului de sector, 

conform schemei de amenajare a 

evenimentului și actelor depuse, pretura 

de sector va elibera  permise de acces 

pentru unitățile de comerț ambulant pe 
perioada de desfășurare a evenimentului, 

cu indicarea  în mod obligatoriu a:  

- amplasamentului; 

- tipului unității; 
- suprafeței ocupate; 

- sortimentului  mărfurilor 

comercializate sau serviciilor prestate; 
- orarului  de lucru al unității; 

- termenului de valabilitate al 

permisului de acces; 
- condițiilor de desfășurare a 

comerțului/serviciilor prestate. 

 

dispoziției pretorului de sector, conform 

schemei de amplasament  și actelor 
depuse, pretura de sector va elibera  

permise de acces pentru unitățile de comerț 

ambulant pe perioada de desfășurare a 
evenimentului, cu indicarea  în mod 

obligatoriu a:  

- amplasamentului; 

- tipului unității; 
- suprafeței ocupate; 

- sortimentului  mărfurilor 

comercializate sau serviciilor prestate; 
- orarului  de lucru al unității; 

- termenului de valabilitate al 

permisului de acces; 
- condițiilor de desfășurare a 

comerțului/serviciilor prestate. 

 

fiecărui participant. 

j)  
Sintagma ,, schemei de 

amenajare a   evenimentului” 

se substituie cu  sintagma           
,,planul de  organizare și 

desfășurare a evenimentului” 
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2.2.7.  În cazul  organizării  
activităților de comerț/agrement ambulant 

în cadrul manifestațiilor desfășurate în 

Piața Marii Adunări Naționale și Scuarul 
Catedralei, în baza dispoziției primarului 

general și conform schemei de 

amenajare a evenimentului, aprobată de 

către primarul general al municipiului 
Chișinău, DGECT va elibera permise de 

acces pentru unitățile de comerț/agrement 

ambulant pe perioada de desfășurare a 
evenimentului. 

 

2.2.7. În cazul organizării  
activităților de comerț/agrement ambulant 

în cadrul manifestațiilor desfășurate în Piața 

Marii Adunări Naționale și Scuarul 
Catedralei, în baza dispoziției primarului 

general și conform schemei de 

amplasament, aprobată de către primarul 

general al municipiului Chișinău, DGECT 
va elibera permise de acces pentru unitățile 

de comerț/agrement ambulant pe perioada 

de desfășurare a evenimentului. 
 

 Se acceptă parțial 

Există 2 tipuri de scheme de 

amplasament: 

k) prestabilite - se aprobă de CMC; 
l) individualizate se eliberează 

fiecărui participant. 

m)  

Sintagma ,, schemei de 

amenajare a   evenimentului” 

se substituie cu  sintagma           

,,planul de  organizare și 

desfășurare a evenimentului” 
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6.11. Pentru unitățile ambulante 

amplasate pe teren privat, scheme de 
amplasament se eliberează de către 

preturile de sector doar în condițiile 

aprobării prealabile a amplasamentului de 
către CMC. 

6.11. Pentru unitățile ambulante 

amplasate pe teren privat, scheme de 

amplasament se eliberează de către 

preturile de sector doar în condițiile 

acordului scris al proprietarului sau 

posesorului terenului. 

 Nu se acceptă. 

Acordul va fi prezentat până la 
aprobarea schemei de către 

CMC. 

Totodată , ținând cont de 
prevederea  pct. 4.3. (8) a) din 

regulament ,,amplasate pe alte 

terenuri decât cele din 

proprietatea municipală;”,în  pct. 
6.11 sintagma ,,teren privat” se 



substituie cu  sintagma ,,teren 

alt decât cel din proprietate 

municipală” 

 

 

 

Anexa nr. 3 Cerințe privind 

organizarea teraselor de alimentație 

publică pe domeniul public/privat al 
municipiului Chișinău 

  

 

3
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3.5. Termenul de valabilitate al 

schemei de amplasare a terasei de 
alimentație publică separate va fi pe 

perioada pentru care a fost constituit 

amplasamentul expus la licitație. 

Termenul de valabilitate al schemei 
de amplasare a terasei de pe lângă 

unitățile de alimentație publică, amplasată 

pe teren municipal fără relaţii funciare va 
fi de până la 1 an. 

 

3.5. Termenul de valabilitate al 

schemei de amplasare a terasei de 
alimentație publică separate va fi pe 

perioada pentru care a fost constituit 

amplasamentul expus la licitație. 

Termenul de valabilitate al schemei 
de amplasament a terasei de pe lângă 

unitățile de alimentație publică, amplasată 

pe teren municipal fără relaţii funciare va fi 
de până la 1 an. 

 

 Se acceptă. 

 

38 

4.1. La examinarea cererii privind 

elaborarea schemei de amplasare a terasei 
se va ține cont de următoarele condiții și 

restricții: 

 

4.1. La examinarea cererii privind 

elaborarea schemei de amplasament a 
terasei se va ține cont de următoarele 

condiții și restricții: 

 

 Se acceptă. 

     

 


