REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
CONSILIUL COMUNAL STĂUCENI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
МЕСТНЫЙ СОВЕТ СТЭУЧЕНЬ

DECIZIE PROIECT
Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activității de comerț pe
teritoriul comunei Stăuceni

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. n) şi alin.(5) din Legea nr. 231 din 23
septembrie 2010 ,,Cu privire la comerțul interior”, art. 6 alin. (1) şi art. 14 alin.
(2) lit. a) din Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 „Privind administraţia
publică locală” şi art.6 (2) alin.2) lit. g) din Legea nr. 136 din 17.06.2016
Consiliul comunal Stăuceni DECIDE:
1. Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerț în
comuna Stăuceni (în continuare - Regulament), conform anexei nr. 1.
2. Persoanele fizice si juridice care desfăşoară activități de comerț în
municipiul Chişinău, sunt obligați să respecte prevederile Regulamentului.
3. Se aduce la cunoștința persoanelor fizice si juridice care
desfăşoară activități de comerț că prevederile Regulamentului nu anulează şi nu
substituie prevederile Legii nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la
comerțul interior și altor acte normative în vigoare, ci stabileşte interdicții și
cerinţe suplimentare la desfăşurarea activităţii de comerț pe teritoriul comunei
Stăuceni.
4. În cazul desfăşurării activităţii de comerţ cu încălcarea
prevederilor legislaţiei şi/sau Regulamentului, persoana fizică şi persoana
juridică este pasibilă răspunderii contravenționale, conform Codului
contravenţional, suspendării și/sau încetării activității de comerţ.
5. Persoanele fizice si juridice sunt în drept să înainteze propuneri de
modificare și completare a Regulamentului, cu expedierea acestora în adresa
autorităţilor administraţiei publice locale.
6. Comercianții care activează în baza autorizațiilor emise până la
intrarea în vigoare a legii cu privire la comerţul interior, vor continua să
activeze în baza acestora până la expirarea termenului lor de valabilitate.
Activitatea de mai departe a unităţilor comerciale se efectuează conform
prevederilor prezentului Regulament.
Președintele ședinței
Secretarul Consiliului comunal Stăuceni

Buga Elena

Anexă nr. 1
la decizia Consiliului comunal Stăuceni
nr. _____din ________________

REGULAMENTUL
de desfăşurare a activităţii de comerţ pe teritoriul comunei
Stăuceni
I.

DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legilor
Republicii Moldova nr. 231 din 23.09.2010 ”Cu privire la comerțul
interior", nr. 93-XIV din 15.07.1998 “Cu privire la patenta de
întreprinzător”, nr. 105-XV din 13.03.2003 “Privind protecţia
consumatorilor”, Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218XVI din 24 octombrie 2008, nr. 1100 din 30.07.2000 „Cu privire la
fabricarea şi circulația alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice”, nr. 278
din 14.12.2007 „Privind controlul tutunului", nr. 436-XVI din 28.12.2006
“Privind administraţia publică locală şi Hotărârilor Guvernului Republicii
Moldova nr. 931 din 08.12.2011 ”Cu privire la desfăşurarea comerțului cu
amănuntul", nr. 1209 din 08.11.2007 “Cu privire la prestarea serviciilor de
alimentație publică”, nr. 147 din 12.03.1996 “Cu privire la aprobarea
Regulilor deservirii sociale a populaţiei”, nr. 473 din 03.07.2012 Pentru
aprobarea Reglementării tehnice „Bere şi băuturi pe bază de bere”,
1.2. Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerț pe teritoriul comunei
Stăuceni (în continuare “Regulament") este elaborat în scopul creării unui
mediu favorabil de desfăşurare a activităţii de întreprinzător în cadrul
municipiului, precum şi în vederea asigurării liberei concurențe, protecției
vieții, sănătății, securităţii şi intereselor economice şi sociale ale
cetăţenilor.
1.3. Prezentul Regulament stabileşte interdicţiile şi cerinţele de desfăşurare a
activității de comerț, prestări servicii, pe teritoriul comunei Stăuceni 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).
1.4. Agentul economic este direct răspunzător de funcţionarea unității
comerciale şi/sau de prestări servicii din punct de vedere sanitar, sanitarveterinar, prevenire și protecţia mediului, tulburarea liniştii şi ordinii
publice, legalitatea construcțiilor în care îşi desfăşoară activitatea, precum
și de respectarea oricăror norme legale specifice domeniului de activitate
în care îşi desfăşoară activitatea, de eventualele prejudicii cauzate de
funcţionarea lor proprietarilor locuințelor cu care se învecinează.
1.5. Pentru fiecare unitate comercială în cadrul căreia se desfăşoară activitate
de comerț. comercianții achită taxa anuală pentru unitățile comerciale

şi/sau de prestări servicii în conformitate cu legislația fiscală, pe durata
desfăşurării activității de comerț.
1.6. Cota taxei locale pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii se
aprobă anual prin decizia Consiliului comunal Stăuceni.
1.7. Noțiunile din prezentul Regulament au semnificația stabilită de Legea nr.
231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior şi alte acte normative în
vigoare (tipurile unităților comerciale - de Hotărârile Guvernului
Republicii Moldova nr. 931 din 08.12.2011 ”Cu privire la desfăşurarea
comerțului cu amănuntul”, nr. 1209 din 08.11.2007 “Cu privire la
prestarea serviciilor de alimentație publică”).
1.8. Noțiuni utilizate în sensul prezentului Regulament semnifică următoarele:
Notificarea privind iniţierea suspendarea/reluarea/ încetarea activității
de comerț/ modificarea datelor - comunicare scrisă prin care se înştiinţează,
notifică autoritatea administraţiei publice locale privind inițierea
/suspendarea/reluarea/ încetarea unei activități de comerț sau de modificare a
datelor în notificarea privind inițierea activității de comerț în conformitate cu
procedura stabilită în prezentul Regulament;
Autorizație de funcţionare a unităților comerciale şi/sau de prestări
servicii (în continuare - autorizaţia) este un act administrativ individual ce
atestă dreptul titularului de a practica activitate de comerţ şi/sau prestări
servicii, conform legii, cu indicarea adresei amplasării unității
comerciale/locului pentru vânzare/prestare a serviciilor,
Regimul de lucru (orarul de funcționare) -- funcţionarea unității
comerciale/de prestare a serviciilor în limitele orarului de lucru-cadru stabilit în
prezentul Regulament.
Regimul prelungit de lucru – funcționarea unității comerciale/de
prestare a serviciilor în afara orarului de lucru-cadru.
Amplasament - suprafața domeniului public sau privat destinată
desfăşurării activității de comerţ ambulant.
Comerț stradal - activitate comercială, sezonieră sau ocazională,
desfăşurată din unități de comerț ambulant amplasate pe domeniul public/privat
al mun. Chişinău, în afara spaţiului comercial, de regulă în zone cu intensă
circulație pietonală, pe străzi, trotuare sau orice zonă destinată folosinței
publice.
Comerț ocazional - activitatea de comerț stradal desfăşurata cu ocazia
anumitor evenimente, pe o perioada limitata de timp;
Comerț sezonier - activitatea de comerţ stradal desfăşurata în perioade
de timp determinate;
Activități recreative și distractive - prestarea serviciilor de diverse
atracţii, jocuri, parcuri de distracții și recreative, terenuri pentru picnic, etc.
Act de verificare - document oficial care constată starea unui lucru,
realitatea respectării de către agentul economic supus verificării a prevederilor

legislației, veridicitatea datelor indicate în notificare depusă privind inițierea
activității de comerț, condițiilor de activitate, cu indicarea (după caz) a
recomandărilor de înlăturare a neconformităților stabilite.
II.

MODALITATEA DE DEPUNERE, ÎNREGISTRARE ȘI
EXAMINARE A NOTIFICĂRII

2.1. Activitatea de comerţ poate fi exercitată de persoanele fizice şi juridice:
- în urma depunerii notificării privind iniţierea activității de comerț;
- în baza autorizaţiei de funcționare eliberate în cazurile prevăzute de
lege şi conform prezentului Regulament.
2.2. Notificarea privind iniţierea activităţii de comerț (în continuare notificare) va corespunde modelului stabilit la anexa nr. 1 la prezentul
Regulament și va conține următoarele date:
a) denumirea/numele, sediul/domiciliul, IDNO/IDNP și datele de
contact ale comerciantului;
b)

denumirea și codul activităţii de comerț conform CAEM Rev. 2;

c)

denumirea și adresa unității comerciale sau a locului de vânzare;

d) tipul unității comerciale conform Nomenclatorului unităților
comerciale aprobat de Guvern;
e)

suprafața comercială (m.p.);

f)

capacitatea unității comerciale:

- numărul de locuri/persoane –
- în cazul unității de alimentație publică, frizerii, saloane cosmetice;
- numărul de boxe/suprafața - pentru spălătoriile auto;
- numărul de coloane distribuitoare - pentru stații de alimentație cu
combustibil;
- numărul de computere - pentru internet-cafenele;
g) tipul şi suprafața comercială (lungimea, lățimea, înălțimea) a
unității mobile - în cazul desfăşurării activităţii de comerț prin intermediul
unității mobile;
h)

regimul de lucru;

i) grupul de mărfuri/servicii comercializate, cu mențiunea privind
comercializarea producţiei alcoolice, berii şi/sau a articolelor din tutun;
j) declarația pe proprie răspundere a comerciantului privind
respectarea legislației;
k)

copia contractului de salubrizare;

l)

Schița de salubrizare a teritoriului administrat/gestionat.

2.3. La notificare se anexează, următoarele acte:

a) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau din
Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali ori, după caz, copia buletinului
de identitate şi/ sau patenta de întreprinzător - în toate cazurile;
b) autorizația sanitar-veterinară de funcţionare – în cazul în care
desfăşoară activitățile stabilite în tabelul de mai jos:
Clasa
CAEM
Denumirea activităţii
Rev. 2
46.23 Comerţul cu ridicata al animalelor vii
Comerţul cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor
46.24
prelucrate
46.32 Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
Comerţul cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi al
46.33
grăsimilor comestibile
Comerţul cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv al
46.38
peştelui, crustaceelor şi al moluştelor
Comerţul cu ridicata al mierii şi al produselor apicole
Comerţul cu ridicata al subproduselor de origine animală nedestinate
consumului uman
Comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice de uz veterinar
Comerţul cu ridicata al hranei pentru animale
Comerţul cu amănuntul al animalelor vii
Comerţul cu amănuntul al pieilor brute şi al pieilor prelucrate
Comerţul cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne
Comerţul cu amănuntul al laptelui şi al produselor lactate, ouălor,
uleiurilor şi grăsimilor comestibile
Comerţul cu amănuntul al peştelui şi produselor din pește
Comerţul cu amănuntul al mierii şi produselor apicole
Comerţul cu amănuntul al altor produse alimentare de origine
animală şi vegetală
Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice de uz veterinar
Comerţul cu amănuntul al hranei pentru animale
Serviciile unităţilor de alimentaţie publică
c) autorizația sanitară de funcționare – în cazul desfășurării activității
comerciale, prezentate:
Clasa
Denumirea activităţii
CAEM
Rev. 2
46.12
Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi

96.01
96.02
96.04
96.09

produse chimice pentru industrie
Spălarea şi curăţarea (uscată) a articolelor textile şi a
produselor din blană
Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Activităţi de întreţinere corporală
Activităţi ale studiourilor de tatuaj şi piercing”

d) actul care confirmă împuternicirile reprezentantului - în cazul în
care notificarea este depusă prin intermediul unui reprezentant;
e) schema de amplasare - în cazul notificării activității din gherete și
unități de comerț ambulant amplasate în afara piețelor autorizate.
f) în cazul amplasării gheretelor și unităților de comerț ambulant în
pieţe – schema de amplasare a unității comerciale eliberată de administraţia
publică locală.
g) pentru secțiile comerciale din centrele comerciale - se prezintă
schema amplasării unității comerciale, eliberată de administrația centrului
comercial și contractul de locațiune;
h) extrasul din registrul bunurilor imobile şi/sau documentul ce
confirmă dreptul de proprietate cu destinaţie ne-locativă şi/sau de locaţiune
asupra unității comerciale, în care este specificat nr. cadastral al imobilului sau
procesul verbal de recepție finală a obiectivului ( în cazul pavilioanelor);
i) dovada achitării taxei pentru desfășurarea activității comerciale pe
teritoriul comunei Stăuceni, conform Deciziei Consiliului comunal Stăuceni.
j)

copia bonului de plată de notificare în mărime de 100 de lei.

2.4. Datele incluse de comerciant în notificare trebuie să corespundă
interdicţiilor și cerinţelor stabilite de lege şi de prezentul Regulament.
2.5. Notificarea se depune de comerciant în mod separat pentru fiecare unitate
comercială şi/sau loc de vânzare.
2.6. Pentru desfăşurarea comerțului prin aparate automate pentru vânzări
(echipament de autoservire), comerciantul depune notificare pentru
fiecare aparat comercial în cazul în care acestea sunt amplasate în locuri
diferite. Comerciantul depune o singură notificare pentru aparatele
comerciale amplasate alăturat sau în aceeaşi încăpere, cu indicarea
numărului de aparate.
2.7. Notificarea se depune de comerciant în anticamera Primăriei comunei
Stăuceni.
2.8. Notificările şi copiile actelor anexate, depuse de comerciant, se păstrează
în arhiva Primăriei comunei Stăuceni.
2.9. În cazul necesității de schimbare a datelor indicate în notificare,
comerciantul depune în termen de 15 zile până la data de modificare,
cererea și actele confirmatoare.

2.10.Se refuză recepționarea notificării în momentul depunerii acesteia, sau în
maxim trei zile de la momentul recepționării Notificării, doar în
următoarele cazuri:
a)

notificarea nu conţine datele stabilite la pct. 2.2;

b) la notificare nu sunt anexate actele stabilite, după caz, la pct. 2.3.
şi/sau 2.4;
c) nu sunt anexate toate actele necesare pentru inițierea desfășurării
activității comerciale de producție.
d)
necesare.

notificarea nu este semnată de persoana care deţine împuternicirile

2.11.În cazul refuzului de recepționare a notificării conform pct. 2.9,
comerciantului se eliberează o înştiinţare privind refuzul de recepționare a
notificării, în formă scrisă, cu indicarea următoarelor date:
a) motivele refuzului de recepționare a notificării;
b)numele şi prenumele, funcția și datele de contact ale persoanei
responsabile care a refuzat recepționarea notificării.
2.12.Copia notificării și actele anexate, în baza cărora a fost emisă înştiinţarea
de refuz a recepționării notificării, se păstrează în arhiva Primăriei
comunei Stăuceni.
2.13.La momentul depunerii notificării persoana responsabilă din cadrul
Primăriei comunei Stăuceni verifică datele indicate în notificare,
respectarea cerințelor în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și
construcțiilor, respectarea cerințelor și interdicţiilor stabilite în prezentul
Regulament în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data
recepționării notificării – în toate cazurile.
III.
NOTIFICAREA ACTIVITĂȚII DE PUBLICITATE
3.1. Publicitatea exterioară reprezintă comunicare vizuală ce include afişe,
panouri, standuri, instalaţii şi construcţii (situate separat sau pe pereţii şi
acoperişurile clădirilor), firme tridimensionale, firme luminoase, tablouri
suspendate electromecanice şi electronice, alte mijloace tehnice.
3.2. Amplasarea publicităţii exterioare se admite cu autorizarea administraţiei
publice locale, coordonată în prealabil cu instituțiile de resort:
a) subdiviziunea teritorială a Poliţiei Rutiere a Ministerului Afacerilor
Interne;
b) administratorul drumului, în cazul amplasării publicității în zonele
drumurilor publice;
c) organul respectiv de conducere al Căii Ferate din Moldova, în cazul
amplasării publicităţii în zona de expropriere a căii ferate.
d) alte autorități publice, dacă obligația coordonării sau avizării
prealabile este expres prevăzută de lege.
3.3. Refuzul privind amplasarea publicităţii exterioare se argumentează în
scris.

3.4. Amplasarea publicităţii exterioare pe clădiri şi alte construcţii aflate în
proprietate privată se coordonează cu administraţia publică locală.
3.5. Pentru amplasarea publicităţii exterioare se încasează o taxă în modul şi
mărimea stabilite de Codul fiscal.
3.6. Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a autorizației pentru
plasarea publicității exterioare pentru agenții economici se exercită
conform capitolului II al prezentului Regulament.
3.7. Pentru obținerea autorizației, solicitantul depune o cerere, conform
modelului aprobat de autoritatea publică locală, cu indicarea datelor cu
privire la proprietarul panoului publicitar (sau altei construcții pe care se
va amplasa publicitatea), la care anexează descrierea publicității – schița
proiectului (în formă liberă) cu schema de amplasare, imaginea și/sau
textul aferent.
3.8. Se interzice amplasarea publicităţii exterioare:
a) prin vătămarea sau nimicirea de arbori;
b) în zonele de protecţie a monumentelor de arhitectură, istorie şi
cultură.
c) în apropierea indicatoarelor rutiere sau care limitează vizibilitatea
indicatoarelor rutiere.
3.9. Sistemele de comunicare vizuală nu trebuie să ia forma şi dimensiunile
indicatoarelor rutiere.
IV.

ÎNCETAREA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII DE
COMERȚ

4.1. Încetarea activității de comerţ, intervine în următoarele cazuri:
a) la cererea autorităților competente prin decizia instanţei de judecată;
b) în cazul notificării de încetare a activităţii de comerț, la cererea
comerciantului.
c) la expirarea termenului indicat în Notificarea eliberată de către
administrația publică locală.
4.2. Încetarea activității de comerț conform pct. 3.1. lit. c) se aplică doar
pentru activitatea unităților de comerț din raza administrativă a comunei
Stăuceni.
4.3. Activitatea de comerţ încetează la cererea comerciantului, începând cu
data depunerii fizice a notificării de încetare de către reprezentantul legal,
la prezentarea actului confirmativ. De la data de depunere a notificării
privind încetarea activității de comerț, comerciantul:
a) nu are dreptul să desfăşoare activităţi de comerţ în cadrul unității
comerciale în cauză;
b) nu va achita taxa locală pentru unitatea comercială în cauză.
4.4. În cazul încetării activității de comerț la cererea comerciantului, acestuia i
se eliberează o înştiinţare privind încetarea activităţii de comerţ, în formă
scrisă, cu indicarea următoarelor date:

a) data și ora eliberării înştiinţării privind încetarea activității de
comerț;
b) numărul de ordine al notificării, tipul și adresa unității pentru care s-a
depus notificarea privind încetarea activității de comerț;
c) numele şi prenumele, funcţia şi datele de contact ale persoanei
responsabile care a eliberat înştiinţarea.
4.5. (Activitatea de comerţ 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.
V.
INTERDICȚII ȘI CERINȚE DE DESFĂŞURARE A
ACTIVITĂŢII DE COMERȚ
5.1. Comerciantul este obligat să respecte interdicţiile și cerințele de
desfăşurare a activităţilor de comerț stabilite în legea cu privire la
comerţul interior, actele normative ce țin de domeniul comerțului şi
prezentul Regulament, inclusiv în cazul în care interdicţiile şi cerințele în
cauză au fost stabilite ulterior depunerii notificării privind inițierea
activităţii de comerţ.
5.2. Pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii solicitantă este
obligatorie întrunirea următoarelor condiţii:
a) dispunerea de spații dimensionate, amenajate şi dotate
corespunzător tipului unității comerciale şi/sau de prestări servicii indicat în
notificare, volumului și naturii mărfii comercializate depozitate/serviciilor
prestate;
b) afişarea în mod vizibil și lizibil la intrarea în unitate a firmei sub
care funcționează comerciantul, a denumirii unității în limba română și
apartenenţa (proprietarul acesteia, adresa);
c) afişarea în mod vizibil din exterior la intrarea în unitatea
comercială a orarului de funcționare;
d)

instalarea la intrarea în unitatea comercială a urnelor de gunoi;

5.3. Amplasarea unităților comerciale în blocurile locative poate fi efectuată,
la parter, demisol/subsol și în spații prevăzute pentru activitate comercială
în actele constatatoare şi doar în cazul în care aceste spații au destinație
ne-locativă. Această cerință nu se aplică unităților de cazare turistică.
5.4. Se interzice amplasarea în blocuri locative a unităţilor de producţie,
prestări servicii, comerţ, inclusiv cu ridicata, generatoare de poluare
sonoră/chimică/microbiologică, în conformitate cu prevederile pct. 5.3.
din N.CMC. 01.08:16 „Blocuri locative”.
5.5. Se interzice activitatea de producție, prestări servicii cu poluare
sonoră/chimică/microbiologică în apropierea parcurilor, zonelor verzi,
spațiilor destinate pentru recreere, în adiacența grădinițelor, instituțiilor de

învățământ și instituțiilor culturale și sportive de pe teritoriul comunei
Stăuceni.
5.6. Se interzice expunerea de produse pentru reclamă, publicitate și comerț în
adiacentul unității comerciale, precum și pe terasele, spațiile și scările de
acces în unitate. Prin produse pentru reclama se înţeleg produse sub forma
de haine, materiale de construcții (țevi, faianță, uşi, obiecte sanitare etc.),
biciclete, cauciucuri auto, utilaje, autovehicule sau orice produse care sunt
specifice unității care le expune.
VI.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AGENȚILOR
ECONOMICI

6.1. Agenții economici care desfăşoară activităţi comerciale și de prestări
servicii pe teritoriul comunei Stăuceni au următoarele obligaţii:
- să asigure repararea și întreținerea faţadei, și intrării în unitatea
comercială în care se desfăşoară activitatea, cu respectarea legislației în vigoare
în domeniul construcțiilor:
- să păstreze și întrețină curățenia străzii şi spațiilor în jurul unității –
trotuare, spații verzi, la baza bordurilor, inclusiv curățirea zăpezii de pe trotuare
(conform Regulamentului cu privire la funcționarea serviciului de salubrizare
pe teritoriul comunei Stăuceni, aprobat prin Decizia Consiliului comunal
Stăuceni nr. 4/7 din 15.05.2020 și schemei de salubrizare anexate la
Notificare);
- să instaleze urne de gunoi în adiacența întreprinderii;
- să asigure curățenia în incintele proprii, în adiacența acestora, iar în
cazurile unităților de comercializare a produselor alimentare și băuturilor
alcoolice să asigure respectarea ordinii sanitare pe întreg perimetrul
administrat.
- să respecte prevederile prezentului Regulament;
- să doteze unitățile cu mobilier necesar, astfel încât să se asigure
prezentarea mărfurilor și un flux normal de circulație cumpărătorilor în
interior;
- să eticheteze produsele expuse spre vânzare cu preţul de vânzare și
informația, conform legislației în vigoare;
- să asigure desfăşurarea tuturor activităţilor de comerț în condiţii
civilizate, cu respectarea drepturilor consumatorilor.
- să asigure colectarea, depozitarea şi transportarea deşeurilor rezultate
din activitatea de comerț în conformitate cu legislația privind gestionarea
deşeurilor. Colectarea şi transportarea deşeurilor se efectuează prin intermediul
contractării operatorului de salubritate autorizat conform legislației în vigoare;
- să nu desfășoare activitate comercială după finisarea programului de
activitate.

VII.

COMERŢUL AMBULANT

7.1. Comerţul ambulant se desfăşoară prin intermediul unităților mobile în
teritoriul piețelor şi în cadrul comerțului stradal;
7.2. Organizarea şi desfăşurarea comerțului ambulant se va efectua în
conformitate cu prevederile legislației în vigoare, prezentului Regulament
şi cerințelor stabilite în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
7.3. Se interzice desfăşurarea comerțului ambulant stradal (chioşcuri, tonete,
rulote, tarabe etc.) în perimetrul străzilor principale de acces și în
apropierea de zonele spațiilor verzi și parcurilor (cu excepția
manifestărilor în masă și iarmaroacelor, organizate în baza dispoziției
Primarului comunei Stăuceni și gheretelor autorizate de către Primarul
7.4. Se permite desfăşurarea târgurilor, iarmaroacelor sezoniere cu produse
agricole de origine autohtonă doar în zonele şi străzile indicate în
dispozițiile primarului comunei Stăuceni.
7.5. Se permite desfăşurarea activităţilor recreative și distractive, activităţi de
comerț ambulant cu articole de artizanat, doar în zonele și străzile indicate
în dispoziţiile primarului comunei Stăuceni.
VIII.

COMERŢUL CU RIDICATA

8.1. Comercianţii care desfăşoară comerţul cu ridicata dispun, după caz, de
depozite, organizează păstrarea şi prelucrarea produselor, completează
stocurile de marfă, asigură suportul informațional, prestează servicii de
transport, oferă şi alte servicii aferente comerțului.
8.2. La desfăşurarea comerțului cu ridicata, comercianții sunt obligați să
respecte următoarele cerinţe:
a) existenţa unor încăperi de depozitare dimensionate şi dotate
tehnic, corespunzătoare volumului și naturii produselor stocate. În cazul
comercializării produselor alimentare, unitatea comercială dispune, după caz,
de utilaj frigorific, iar în cazul activității de prelucrare (ambalare) a produselor
- de utilajul corespunzător acestor activități;
b) respectarea cerinţelor tehnice privind vecinătatea locurilor de
depozitare și expunere a mărfurilor;
c)

respectarea cerinţelor sanitare și sanitar-veterinare.

8.3. Se interzice amplasarea unităților de comerţ cu ridicata (depozite) în
blocurile locative.
IX.

COMERȚUL ÎN PIEȚELE COMERCIALE

9.1. Se permite comercializarea produselor agricole pe teritoriul piețelor
amenajate de către administrația publică locală;
9.2. Locurile de vânzare în pieţele agroalimentare şi în cele mixte se acordă în
mod prioritar producătorilor agricoli autohtoni în baza certificatului de
producător eliberat de către primarul localității.

9.3. Cota locurilor de vânzare pentru producătorii agricoli autohtoni se
stabileşte prin Decizia Consiliului comunal Stăuceni.
X.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII TERASELOR DE VARĂ

10.1.Organizarea și desfăşurarea activității teraselor de vară/sezoniere pe
domeniul public sau privat al comunei Stăuceni și desfăşurarea activităţii
acestora se va efectua in conformitate cu cerinţele stabilite în prezentul
Regulament.
10.2.Terasa de alimentație publică este o unitate de alimentaţie publică,
preponderent de sezon, organizată pe teren privat, arendat sau public, fără
sau cu relații funciare, care prezintă o suprafaţă de teren (sau de
construcție existentă) amenajată, pe care se instalează mese, scaune,
umbrele, copertine şi este destinată pentru extinderea suprafeței de
deservire a consumatorilor în aer liber.
10.3.Terasa de alimentație publică se organizează:
a) pe lângă unităţile de alimentație publică notificate, fără efectuarea
lucrărilor la sol;
b) separat (unitate de sine stătătoare) pe lângă o instalație demontabilă
specializată și certificată în modul stabilit.
10.4.In cazul în care terasa funcţionează ca unitate de sine stătătoare, este
obligatorie conectarea provizorie la rețelele de energie electrică, apeduct
și canalizare şi asigurarea veceurilor pentru clienți. Proprietarul terasei
este obligat să înscrie pe firmă denumirea "TERASĂ".
10.5.Inițierea activității comerciale a teraselor de vară se va efectua cu
respectarea cerințelor din capitolul II al prezentului Regulament.
10.6.Suplimentar la notificarea de comerț pentru terasa de alimentație publică
se anexează:
e) schița de proiect color a terasei, în care sunt configurate numărul
de mese și scaune, numărul şi tipul de echipamente cât şi
dispunerea lor, 2-3 fotografii din unghiuri diferite din care să
reiasă zona amplasamentului terasei;
f) titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren sau
contractul de arendă funciară (pentru terasele amplasate pe teren
privat sau arendat;
g) contractul privind salubrizarea teritoriului şi evacuarea deşeurilor;
h) contractul de superficie/locaţiune funciară și decizia CCS (pentru
terasele, amplasate pe teren proprietate publică, de pe lângă
unităţile de alimentație publică permanente).
10.7.În cazul încadrării terasei în prevederile prezentelor Cerințe, pretura va
elabora şi elibera schema de amplasare a terasei, conform modelului
expus în anexa nr. 1 la prezentul Regulament
10.8.În schema de amplasare a terasei se indică adresa, suprafața, hotarele și
perioada de activitate a acesteia, programul de activitate și va conține
sintagma „cu evacuarea la prima solicitare a APL".

10.9.Pentru terasele care dispun de proces-verbal de recepție finală nu se emite
schema de amplasare.
10.10. SE INTERZICE:
- difuzarea muzicii în volum major, peste limita admisibilă, programul
maxim de activitate va fi până la ora 22.00.
- prepararea în aer liber a oricăror produse culinare (mici, grătar,
frigărui, etc.), cu excepţia teraselor provizorii organizate în cadrul
manifestațiilor ocazionale cu prestarea acestui gen de activitate, fiind
obligatoriu specificat în dispoziția Primarului;
- funcţionarea teraselor organizate în raza de 50 m de la blocurile de
locuit după ora 22.00;
- amplasarea teraselor pe carosabil sau pe spaţiu verde și orice sistem
de ancorare a elementelor de mobilier, de umbrire sau pentru
delimitarea terasei în pavaj.
10.11.Deținătorii de terase de alimentaţie publică au următoarele obligaţii:
- să respecte regimul de lucru stabilit;
- să salubrizeze în permanentă teritoriul ocupat;
- să asigure păstrarea ordinii publice în perimetrul terasei;
- să amenajeze şi să întrețină aranjamentele florale care demarchează
terasa, precum şi toaletele publice în incinta unității de alimentație
publică în preajma căreia se amenajează terasa;
- la sfârşitul activității, beneficiarii teraselor sezoniere sunt obligați să
elibereze terenul, să-1 aducă în starea lui inițială și să notifice
administrația publică locală despre încetarea activităţii. În caz contrar,
Primarul va emite o dispoziție de demolare forţată a terasei.
10.12.Demontarea şi evacuarea teraselor de alimentație publică amplasate ilicit
se efectuează conform dispoziției Primarului, din contul beneficiarului.
XI.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII GHERETELOR

11.1.Amplasarea şi funcţionarea unităților staționare provizorii - gheretelor pe
teritoriul comunei Stăuceni se va efectua în conformitate cu prevederile
prezentului Regulament.
11.2. Gheretele (construcții ușoare cu dimensiuni de maxim 12 m.p.)se
amplasează pe terenul public sau privat pentru o perioadă determinată de
timp.
11.3.Solicitantul va depune la Primăria comunei Stăuceni o cerere privind
amplasarea gheretei cu anexarea, actelor de proprietate, contractelor de
locațiune/arendă a terenului și o schiță color a proiectului gheretei;
11.4.Primăria comunei Stăuceni va elibera solicitantului o schiță de amplasare
a gheretei, conform modelului din Anexa nr. 4 a prezentului Regulament.

11.5.Ghereta se eliberează/demontează la prima solicitare a Primarului
comunei Stăuceni.
11.6.Regulile de funcționare/eliberare a Notificării și interdicții se aplică
conform regulilor de desfășurare a activității teraselor de vară.
XII.

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII COMERCIALE DE
PRODUCERE/ PRESTĂRI SERVICII

12.1. Organizarea și desfășurarea activității de producere și activităților de
prestări servicii care constituie și/sau generează o sursă de poluare sonoră/
chimică/microbiologică vor fi autorizate doar după respectarea tuturor
condițiilor prevăzute de legea comerțului interior și prezentul Regulament.
12.2. Se stabilește graficul de lucru pentru secțiile de producere autorizate în
cadrul cartierelor locative cu începerea de la 08:00 până la 18:00. Nu se
admite prelungirea graficului de activitate pentru secțiile de producere cu
poluare sonoră.
12.3.Se interzice Notificarea activităților de producere fără autorizațiile
speciale eliberate de către instituțiile de resort, în dependență de specificul
activității.
12.4.Se interzice Notificarea activităților comerciale de producere care nu
corespund cerințelor anti-incendiare și de amenajare a teritoriului.
12.5.Unităţile de prestări servicii a căror activitate implică prezenţa unui număr
mare de autovehicule la locul de lucru, și care din aceste motive pot
îngreuna traficul rutier, respectiv spălătoriile auto, vulcanizări, atelierele
de reparații auto etc., se notifică numai cu asigurarea terenului proprietate
privată/arendată necesar pentru spații de parcare pentru cel puţin trei
autovehicule pentru fiecare boxă de lucru care funcționează.
XIII.

INTERDICȚII PRIVIND COMERCIALIZAREA UNOR
PRODUSE SAU PRESTAREA UNOR SERVICII

13.1. Comercializarea producției alcoolice, berii și tutunului se efectuează
doar în condițiile stipulate de legislația în vigoare.
13.2. Se interzice comercializarea cu amănuntul a producţiei alcoolice; berii,
produselor din tutun și conexe:
i)

prin rețeaua de comerț ambulant (cărucioare, cisterne, auto-remorci,
autovehicule etc.);

j)

în chioșcuri, pavilioane şi în alte puncte de comerţ care nu au spațiu
comercial cu o suprafață de cel puțin 20 m.p.;

k)

în construcţiile sportive şi pe teritoriul aferent acestora, pe terenurile
sportive;

l)

în edificiile de cult religios și cimitire;

m)

în întreprinderile de transport public;

n)

în magazinele alimentare și în alte puncte de comerţ cu ridicata între
orele 22.00 8.00:

o)

la o distanța de 200 m.p. până la instituţiile de învăţământ, medicale,
preşcolare și alte instituții de educație, în cămine pentru elevi şi studenţi,
la întreprinderi, în locaşurile de cult şi la şantierele de construcţii și
reparații;

p)

persoanelor care nu au atins vârsta de 18 ani, confirmată documentar.

13.3.Unităţile ce comercializează cu amănuntul produse din tutun și produse
conexe sunt obligate să afişeze la un loc vizibil informația privind
interzicerea vânzării produselor din tutun şi a produselor conexe
persoanelor cu vârsta de până la 18 ani şi informația privind cuantumul
amenzii aplicate pentru nerespectarea acestei interdicţii.
13.4.Se interzice expunerea vizibilă a produselor din tutun şi a produselor
conexe în spațiile comerciale accesibile publicului. Lista produselor din
tutun şi a produselor conexe disponibile pentru comercializare, cu
indicarea preţurilor acestora, imprimată pe hârtie albă cu caractere negre,
se prezintă de către vânzător la solicitarea cumpărătorilor adulți.
13.5.Regulile prezentului capitol se aplică și pentru comercializarea produselor
de uz fitosanitar şi a fertilizanților. produselor pirotehnice, substanțelor şi
materialelor explozive şi inflamabile, pieselor auto, anvelopelor și
uleiurilor auto.
XIV.

REGIMUL DE LUCRU A UNITĂȚILOR COMERCIALE
ŞI/SAU DE PRESTĂRI SERVICII:

14.1.Comerciantul este obligat să desfăşoare activități de comerț conform
regimului de lucru indicat în notificare.
14.2. Regimul de lucru - cadru este:
1) de la ora 07:00 până la orele 23:00 - pentru unităţile de comerţ şi/sau
de prestări servicii;
2) de la ora 06:00 până la orele 23:00 - pentru unităţile de alimentaţie
publică;
3) de la ora 09:00 până la orele 18:00 - pentru secțiile de producere
amplasate în cadrul cartierelor locative, precum și în adiacența acestora la o
distanța de cel puțin 200 metri.
14.3.Modificare în orarul de funcţionare al unității în limitele regimul de lucru
- cadru se face cu notificarea preventivă a Primăriei comunei Stăuceni.
14.4.Regimul de lucru al unității comerciale poate fi limitat în temeiul petițiilor
repetate (pe parcursul unui an de activitate) ale persoanelor fizice afectate
sau demersului prezentat de Centrul de sănătate publică din municipiul
Chişinău. Limitarea orarului de lucru al unității comerciale se efectuează
prin dispoziția primarului.
14.5.Comerciantul este în drept să conteste în instanţa de judecată decizia
autorităţii administraţiei publice locale prin care s-a modificat regimul de
lucru al unității comerciale.

14.6.Unităţile de alimentaţie publică, indiferent de orarul stabilit, pot desfăşura
activitate cu regim de lucru prelungit, până la orele 6.00 cu ocazia
Revelionului.
14.7.Unitățile de alimentație publică cu regim de lucru prelungit sau non - stop
sunt obligate să asigure ordinea în spațiile proprii precum și în vecinătatea
localului pe o rază de până la 50 de metri de la ușa de acces, prin personal
specializat angajat sau prin contractarea serviciilor de pază şi protecţie, în
măsură să intervină cu operativitate pentru rezolvarea situaţiilor legate de
persoanele care au frecventat localul.
XV.
PROTECȚIA POPULAȚIEI ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI
ȘI A VIBRAŢIEI LA DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE COMERȚ
15.1.Comercianții sunt obligați să respecte normativele admise de emitere a
zgomotului şi a vibrației, aprobate de Guvern.
15.2.Se interzice amplasarea unităților comerciale care utilizează deservirea
muzicală (disco-baruri, săli de festivități și alte unități similare), a
spălătoriilor auto, staţiilor de deservire tehnică a automobilelor, care
depăşesc normele sanitare de poluare fonică, în blocuri locative, instituții
de învățământ, instituţii medicale sau în locaşuri de cult sau la o distanță
de cel puțin 50 m de la acestea.
15.3.Unitățile comerciale care utilizează deservirea muzicală (disco-baruri, săli
de festivităţi şi alte unități similare) sunt obligate să aplice măsurile
necesare de izolaţie fonică în vederea respectării normativelor admise de
emitere a zgomotului şi a vibraţiei pentru a nu crea disconfort locatarilor
din zona sau localitatea în care sunt amplasate.
XVI.

SUPRAVEGHEREA ÎN DOMENIUL ACTIVITĂŢII DE
COMERȚ

16.1.Supravegherea în domeniul activității de comerț este efectuată de către
persoane responsabile ale autorităţii administraţiei publice locale conform
competențelor funcționale (agenții constatatori desemnați de către
primarul comunei Stăuceni, DMSA, Direcţia de poliție, etc.), prin
aplicarea măsurilor restrictive prevăzute de Codul Contravenţional pentru
încălcările constatate în cadrul verificărilor.
16.2.Verificarea unităților comerciale notificate se efectuează în următoarele
cazuri:
a) sesizării din partea organelor de control privind încălcarea condițiilor
de funcționare specificate în notificare;
b) nerespectarea condițiilor de funcţionare conform prevederilor
prezentului Regulament
c) verificarea nivelului de îndeplinire a măsurilor privind lichidarea
încălcărilor depistate anterior;
d) verificarea datelor indicate în notificările privind iniţierea activității
de comerţ sau în cazul modificării datelor din notificările respective;

e) depunerea de reclamaţii, petiții din partea consumatorilor;
16.3.Rezultatele verificării se fixează în act, care se întocmește în două
exemplare unul pentru a fi înmânat comerciantului.
16.4.Emitentul Notificării nu poartă răspundere pentru desfășurarea activității
comerciale cu depășirea drepturilor și cerințelor stipulate în Notificarea de
inițiere a activității eliberată.
16.5.Pentru contravențiile prevăzute la art. 273 pct. 9), 11), 15) și 16) din
Codul Contravențional se încheie procesul-verbal privind contravenţiile
administrative, care se examinează în modul stabilit de Comisia
administrativă Stăuceni.

Anexa nr. 1
la Regulamentul de desfăşurare a activităţii de
comerț pe teritoriul comunei Stăuceni

NOTIFICARE PRIVIND INIŢIEREA ACTIVITĂŢII DE COMERŢ
CĂTRE Primăria com. Stăuceni

DATA_______________

DE LA COMERCIANTUL
Denumirea/numele___________________________________________________
IDNO/IDNP________________________________________________________
Sediul/domiciliul____________________________________________________
Reprezentat de_________________________în calitate de___________________
Tel.___________________Fax___________________E-mail_________________
Notificăm privind iniţierea/prelungirea activităţii de comerţ în următoarele condiţii:
Pentru unitate comercială
Adresa__________________________________________________________
Denumirea______________________________________________________
Amplasarea______________________________________________________
Tipul __________________________________________________________
Numărul de locuri_________________________________________________
Suprafaţa comercială (m2)_____________________________________________
Dreptul de proprietate sau folosinţă a terenului_____________________________
(privat/arendat/municipal)
Programul de lucru: __________________ Zi de odihnă___________________
Activităţi de comerţ desfăşurate:______________________Codul CAEM_____________
__________________________________________Codul CAEM_____________
Grupul de mărfuri comercializate____________________________________
Pentru unităţile de alimentaţie publică:___________________________________
capacitatea unităţii comerciale (numărul de locuri/persoane)__________________
inclusiv la terasă (numărul de locuri/persoane)_____________________________
Comercializarea producţiei alcoolice
DA/NU
Comercializarea berii
DA/NU
Comercializarea produselor din tutun
DA/NU
Desfăşurarea comerţului ambulant
DA/NU
Comercializarea prin intermediul unităţii mobile
DA/NU
Date privind unitatea mobilă (la desfăşurarea activităţii de comerţ prin intermediul
unităţii mobile):
Tipul _________________________________________________________
Adresa_ locului de vînzare _______________________________________
Suprafaţa comercială (m2)_________________________________________
Lungimea __________ Lăţimea ________

Înălţimea _______________

Comercializarea prin aparat comercial
DA/NU
Date privind aparatul comercial (la desfăşurarea activităţii de comerţ prin aparat
comercial):
Numărul de aparate ________
Lungimea___________Lăţimea___________
Înălţimea _____________
Declar pe propria răspundere că:

1) datele indicate în prezenta notificare şi în anexe sînt veridice şi corecte;
2) întrunesc condițiile legislaţiei în domeniul activităţii de comerţ.
Îmi asum obligaţia:
1) să respect legislaţia în vigoare;
2) să compensez, în conformitate cu legislaţia în vigoare, orice prejudiciu cauzat ca urmare a
nerespectării legislaţiei sau a prezentării, în cadrul prezentei notificări şi al anexelor, a unor
date eronate.
Numele _________________ Semnătura _________________

L.Ş.

Prin prezenta, eu __________________________ declar ca îmi dau în mod conștient
consimțământul pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal în condițiile prevăzute
de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
Semnătura

_________________

Actele necesare pentru depunerea inițială a notificării privind inițierea activității de comerț:
- Actul de confirmare a împuternicirilor reprezentantului legal;
- Certificatul de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de Stat al persoanelor
juridice eliberat de Camera Înregistrării de Stat;
- Extras din Registrul bunurilor imobile sau actul ce confirmă proprietatea imobilului;
- Contractul de locațiune/arendă;
- Autorizația sanitară de funcționare;
- Contract privind transportarea deșeurilor, încheiat cu DGLC ”Stăuceni”;
- Schema de amplasare;
- Acordul vecinilor (pentru unitățile amplasate în blocurile locative).
*- actele se prezintă în copii certificate;
**- la prelungirea termenului se depune Notificarea și copia Autorizației în curs de expirare,
și/sau copia actelor prin care se introduc modificări.

Anexa nr. 2
la Regulamentul de desfăşurare a activităţii de
comerț pe teritoriul comunei Stăuceni

Anexa nr. 3
la Regulamentul de desfăşurare a activităţii de
comerț pe teritoriul comunei Stăuceni

Anexa nr. 4
la Regulamentul de desfăşurare a activităţii de
comerț pe teritoriul comunei Stăuceni

CERINȚE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
COMERȚULUI AMBULANT STRADAL
I.

AMPLASAMENT

1.1. Amplasamentele pentru desfăşurarea comerțului ambulant (în continuare „Amplasamente”) pot fi situate la o distanță:
d) minimă de 100 metri de la edificiile instituțiilor publice, instituţiilor de
învățământ, instituţiilor medicale, locaşurile de cult, monumentele de
for public categoria A și B;
e) mai mare de 10 metri de la staţiile mijloacelor de transport urban;
f) mai mare de 10 metri de la trecerile de pietoni, fără a obtura în vreun
fel vizibilitatea conducătorilor auto;
g) mai mare de 100 metri de la piețele autorizate;
h) de cel puțin 50 metri de la unitățile de comerţ şi alimentație publică
staționare (pentru produse similare celor comercializate în unitățile
comerciale staționare).
1.2. Amplasamentele se stabilesc astfel încât să nu perturbe traficul rutier şi
pietonal, să nu afecteze spațiile verzi și vizibilitatea monumentelor.
1.3. Amplasamentele se pot stabili numai pe căile pietonale cu o lățime
minimă de 2 metri și vor fi delimitate astfel încât să rămână cel puțin 2,5
metri pentru circulația pietonală, iar utilizarea lor să nu afecteze spațiile
verzi şi alveolele pentru pomi.
1.4. Este interzisă utilizarea pe amplasamente a altui tip de unitate de comerţ
ambulant decât cel înscris în schema de amplasare, modificarea ori
extinderea acesteia.
1.5. Comerciantul este obligat să elibereze amplasamentul necondiționat la
solicitarea primăriei în cazul declarării interesului public, inclusiv,
necesității efectuării în zona amplasamentului a lucrărilor de
instalare/reparație a rețelelor tehnice edilitare.
1.6. Unitățile comerciale ambulante amplasate neregulamentar vor fi evacuate
de proprietari acestora în termen de 3 zile de la primirea actului de
constatare. În caz de neexecutare a cerinţelor expuse în prescripție
eliberarea amplasamentului va fi efectuată de către Î.M. Direcția
Gospodăriei Locativ- Comunale Stăuceni, cu recuperarea cheltuielilor de
evacuare din contul proprietarului unității comerciale ambulante.
1.7. La expirarea termenului de valabilitate a schemei de amplasare a unității
mobile amplasamentul ocupat se va elibera, iar comerciantul urmează să
aducă terenul la nivelul inițial.

INTERDICŢII PRIVIND AMPLASAREA ȘI
DESFĂŞURAREA COMERȚULUI AMBULANT
STRADAL

II.

2.1. Se interzice desfăşurarea comerțului ambulant stradal în următoarele
cazuri:
a)

desfăşurarea activităţii de comerț ambulant limitează utilizarea
terenului de uz public conform destinaţiei acestuia;

b)

vânzarea produsului respectiv în cadrul comerțului ambulant este
interzisă de legislație și prezentele cerințe.

c)

în cazul încălcării condițiilor prevăzute în pct. 1.1 - 1.4;

d)

desfăşurarea comerţului ambulant pe spațiile verzi, zonele de
protecție a rețelelor inginereşti, curți, fără avizul preventiv al
instituţiilor responsabile de gestionarea teritoriilor respective;

e)

cu produse alimentare uşor perisabile (carne si produse din carne,
peste si produse din peşte, ouă, articole de patiserie și cofetărie cu
creme, produse culinare);

f)

cu produse alimentare neambalate în condiții autorizate şi care
necesită condiții speciale de păstrare (regim termic, umiditate
relativă a aerului, cerințe fată de vecinătatea păstrării etc.) cu
excepţia
produselor
agricole
comercializate
în
pieţele
agroalimentare.
III.

TIPURILE DE MĂRFURI ŞI PRODUSE PERMISE
SPRE COMERCIALIZARE ÎN SISTEM DE
COMERŢ STRADAL

3.1. Mărfurile, produsele şi grupele de produse care pot fi comercializate în
sistem de comerț stradal sunt:
a)

cărţi, reviste, ziare și alte publicații;

b)

flori şi aranjamente florale naturale;

c)

articole foto;

d)

artizanat;

e)

suvenire având volum mic care simbolizează prin inscripționare şi
formă de prezentare localității istorice din R.M.;

f)

legume, fructe;

g)

tablouri, lucrări de artă proprii ale artiştilor plastici; i) Mărţişoare,
ilustrate, felicitări, sorcove și alte produse specifice sărbătorilor
tradiţionale;

h)

produse nealimentare/industriale, brazi (în cadrul expozițiilor,
târgurilor, iarmaroacelor ocazionale);

i)

produse alimentare ambalate în ambalajul producătorului, produse de
patiserie fără cremă, articole de panificație și cofetărie, sandvichuri,

hot-dog, pop-corn, expuse în vitrine cu respectarea normelor sanitare
şi a condițiilor de păstrare (regim de temperatură) doar în cadrul
manifestațiilor
cultural-artistice,
expozițiilor,
târgurilor,
iarmaroacelor ocazionale, organizate în baza dispoziţiilor primarului
comunei Stăuceni;
3.2. Răspunderea pentru desfacerea mărfurilor de calitate proastă sau
falsificate o poartă agentul activității comerciale care efectuează comerţul
ambulant.
3.3. Pentru desfășurarea activităţilor de comerţ stradal vor fi utilizate unităţile
de comerț ambulant mobile - standuri mobile, tonete, chioșcuri (căsuțe de
lemn), tarabe, tejghele, cărucioare, aparate-automat pentru vânzări, rulote
mobile.
Chioșc - construcție de tip căsuță din lemn, cu o suprafață totală de
până la 12 mp, fără a dispune de spațiu pentru păstrarea mărfurilor, utilizată
pentru deservirea populaţiei în cadrul manifestărilor cultural-artistice;
Tonetă - construcție uşor demontabilă de tip deschis, ce deţine un stoc
de mărfuri pentru o zi, fără a dispune de sală comercială și spațiu pentru
păstrarea mărfurilor, cu suprafața până la 6,0 m.p.;
Tarabă, tejghea, stand - masă/suport pliant pe care vânzătorul îşi
expune marfa şi servește cumpărătorul, cu suprafață comercială până la 2,0 mp
(poate fi plasată o umbrelă);
Aparat automat pentru vânzări – unitate comercială cu amănuntul,
care are forma unui dispozitiv (utilaj) pentru eliberarea bunurilor (cu excepţia
producţiei alcoolice, berii, articolelor din tutun), după recepționarea
numerarului/acceptarea altui instrument de plată de la plătitor/utilizat de
plătitor.
Vehicul/automagazin specializat - magazin mobil instalat într-un
autovehicul, care este specializat în comercializarea unor tipuri de mărfuri sau
produse.
Remorcă - vehicul fără mijloc propriu de deplasare, tras de un vehicul
cu motor, care este amenajat pentru comercializarea unor anumite tipuri de
mărfuri sau produse.
Rulotă de tip comercial - vehicul cu doua sau patru roţi, remorcat la
un autoturism, special
Frigider - aparat electric în care se menține o temperatură scăzută,
convenabilă păstrării şi comercializării alimentelor”,
3.4. Aspectul unităţilor de comerţ ambulant utilizate în cadrul comerțului
stradal va fi avizat de către Primăria comunei Stăuceni.
3.5. Unităţile de comerţ ambulant trebuie să corespundă următoarelor cerințe:
a) să asigure condiţii corespunzătoare pentru expunerea, protejarea şi
păstrarea mărfurilor;

b) să fie confecționate din materiale rezistente, lavabile, dispuse pentru
prelucrarea igienică;
c) să prezinte aspect estetic şi arhitectural corespunzător, fără defecţiuni
(confirmat prin prezența actelor corespunzătoare);
d) să fie omologate, înmatriculate, în stare de funcţionare, să dețină
autonomie privind utilități (pentru unităţile de comerț tip: rulote, autoremorci, automagazine specializate).
3.6. Comercianții au obligaţia de a asigura respectarea normelor legale privind
dimensiunile, forma, expunerea estetică şi suprafața ocupată, îngrijirea şi
efectuarea reparațiilor de întreţinere corespunzătoare a unității de comerț
ambulant.
3.7. Prevederile respectivelor Reguli de comerț se aplică și pentru activitatea
de comerț efectuată prin intermediul gheretelor cu respectarea
următoarelor condiții speciale:
a) ghereta se amplasează provizoriu, fără fundament capital, fără conectare la
rețele (cu excepţia celor electrice şi telefonice), în baza schemei de
amplasare eliberată de către primăria comunei Stăuceni, pe o suprafață de
până la 12 m.p. (suprafața se calculează după dimensiunile exterioare),
destinată pentru un loc de lucru.
b) este interzisă comasarea sau extinderea gheretelor în pavilioane, cât şi
utilizarea ulterioară a pavilioanelor amplasate ilicit sau a gheretelor extinse
ilicit.
c) amplasarea gherete trebuie să corespundă schemei de amplasare eliberată și
să fie încadrată în ansamblul urbanistic stabilit şi de valoarea estetică a lor
(ca element arhitectural - decorativ).
d) se interzice exploatarea gheretelor care contravin regulilor urbanistice, nu
au un aspect estetic și nu corespund cerințelor prevăzute. Administratorii,
proprietarii, deținători ai gheretelor până la adoptarea prezentului
Regulament sunt obligați să legifereze activitatea de comerț corespunzător
cerințelor aprobate în termen de trei luni de la adoptarea Regulamentului de
comerț pe teritoriul comunei Stăuceni. La expirarea termenului acordat,
Gheretele care nu vor corespunde cerințelor vor fi demolate prin dispoziția
Primarului comunei Stăuceni din contul comerciantului.
e) reamplasarea pe altă adresă sau evacuarea gheretei cu reamenajarea
teritoriului se efectuează, în caz de necesitate, prin dispoziția primarului, de
către şi din contul proprietarului gheretei.
I.

OBLIGAȚIILE COMERCIANŢILOR CARE
DESFĂŞOARĂ COMERŢ STRADAL

4.1. Comercianții care desfăşoară activități de comerţ stradal au obligația de a
desfășura activitatea de comerț stradal cu respectarea normelor sanitare şi
legislaţiei în vigoare;
4.2. Să deţină la locul de desfăşurare a activităţii următoarele documente:

a) extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice/patenta de
întreprinzător;
b) înştiinţarea de notificare;
c) schema de amplasare a unității mobile;
d) copia contractului pentru prestări servicii de salubritate:
e) act de identitate al vânzătorului;
f) acte de proveniență a mărfii comercializate.
4.3. Să respecte următoarele cerinţe, privind activitatea la locul de lucru
autorizat:
a) să asigure expunerea estetică a produselor și afişarea în mod vizibil al
prețurilor. Mărfurile aflate în vânzare trebuie să fie dotate cu etichete,
în care se indică denumirea, preţul și vizate pe revers de persoana cu
funcții de răspundere şi ştampila întreprinderii.
b) să întrețină în mod corespunzător unitatea de comerţ (atât în interior,
cât și în exterior), inclusiv toate elementele necesare desfăşurării
activității (mobilierul, utilajul, ustensilele, vesela etc.), fără a produce
modificări, improvizaţii (utilizarea suporturilor, copertinelor rabatabile,
acoperirilor extinse de plastic etc.) cu scopul prelungirii suprafeței
comerciale;
c) să asigure și să păstreze curăţenia în perimetrul amplasamentului pe o
rază de cel puțin 5 m de la proprietatea privată sau în cazul amplasării
în adiacența străzilor, până la carosabil, fără a afecta sau a deversa
deșeurile pe carosabil şi să asigure dotarea locurilor de lucru cu
recipiente standardizate pentru colectarea deşeurilor;
d) să nu depoziteze produsele destinate comercializării direct pe
caldarâm;
e) să-și dimensioneze stocul de marfă potrivit capacităţii unității de comerț
aprobate, astfel încât să prezinte și să depoziteze produse exclusiv prin
intermediul acesteia, fiind interzisă depozitarea produselor sau
ambalajelor direct pe sol, pe acoperiş ori prin agățare pe acoperiş sau în
orice alt mod în imediata vecinătate a locului de desfăşurare a
activității:
f) să nu aducă prejudicii zonelor verzi și mediului înconjurător;
g) să nu comercializeze produsele și să nu facă publicitate decât
produselor indicate în notificare;
4.4. Să asigure și să impună personalului de deservire:
a) echipament de protecţie sanitară și ecuson cu datele de identificare;
b) să dețină documente de identificare și fişă medicală personală;
c) un aspect îngrijit și o ținută decentă.

4.5. Să respecte prevederile actelor normative în vigoare privind activitatea de
comerț ambulant;
4.6. Să respecte ordinea și liniştea publică şi să nu creeze disconfort
vecinătăţilor;
4.7. Să respecte regimul de lucru indicat în notificare;
4.8. Să utilizeze unitatea de comerț ambulant avizat de către şeful serviciului
arhitectură şi construcţii a preturii de sector, cu respectarea suprafeței
notificate;
4.9. Să nu subînchirieze unitatea de comerț, să nu cesioneze schema de
amplasare unui terţ sau să nu se asocieze cu un terț în vederea folosirii în
comun a unității de comerț respective.
4.10.Să elibereze amplasamentul ocupat la sfârşitul programului de activitate
sau în termen de 24 de ore după expirarea termenului de valabilitate a
schemei de amplasare.
II.

MODALITATEA DE ELIBERARE A SCHEMELOR
DE AMPLASARE A UNITĂŢILOR DE COMERȚ
AMBULANT STRADAL

5.1. Pentru obținerea schemei de amplasare a unității de comerț ambulant
stradal (în continuare - schemei) comerciantul va depune o cerere la
Primăria comunei Stăuceni ;
5.2. Cererea va conţine următoarele date:
a) denumirea/numele, sediul/domiciliul, IDNO/IDNP și datele de contact
ale comerciantului;
b) tipul și suprafața comercială (lungimea, lățimea, înălțimea) a unității
mobile;
c) orarul de funcționare, cu indicarea zilelor și orelor de funcționare:
d) principalele grupuri de mărfuri/servicii prestate
comercializate/prestate din unitatea respectivă;

care

vor

fi

e) declarația pe proprie răspundere a comerciantului privind respectarea
legislației;
5.3. Cererea se depune în original cu cel puțin 15 de zile înainte de începerea
perioadei pentru care se solicită eliberarea schemei,
5.4. Cererea pentru eliberarea schemei se depune de comerciant în mod
separat pentru fiecare unitate comercială și/sau loc de vânzare.
5.5. În funcție de locul desfăşurării comerțului ambulant, la cerere urmează a
fi anexate copiile următoarelor acte:
a) copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice, sau copia
buletinului de identitate (pentru persoana fizică);

b) actul care confirmă împuternicirile reprezentantului, în cazul în care
cererea este depusă prin intermediul unui reprezentant;
c) fotografia şi schița de proiect avizată cu soluția cromatică şi parametrii
unității comerciale;
d) extrasul eliberat de către autoritatea localități unde persoana deține
teren pentru cultivarea produselor agricole (pentru persoane fiziceproducători a producției autohtone de legume, fructe şi flori);
e) certificatul de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, inclusiv
pentru utilajul comercial specializat (cvas, lapte, etc.);
5.6. Pentru comerţul ambulant organizat în cadrul manifestărilor cultural
artistice şi sportive se prezintă copiile următoarelor acte, însoțite de
actele originale:
a) copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice, sau copia
buletinului de identitate (pentru persoana fizică);
b) copia autorizației sanitar-veterinare de funcționare, după caz, a unității
comerciale unde agentul economic își desfășoară activitatea de baza (în
cazul comercializării produselor alimentare).
5.7. Cererea privind amplasarea unităților de comerț ambulant pe teritoriul
întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, pe zonele de protecție a
rețelelor inginereşti se coordonează suplimentar cu administrația acestora.
5.8. Agentul economic poate solicita aprobarea desfăşurării activității
comerciale în mai multe locuri de comerț;
5.9. Agentul economic-persoană fizică independentă va putea solicita
desfăşurarea activităţii doar într-un singur loc de comerţ.
5.10.Cererea va fi înregistrată în Registrul de evidență a documentelor (intrări)
doar după ce solicitantul va prezenta pentru verificare originalul actelor
depuse în copie.
5.11.În cazul depunerii cererii de amplasare a unității de comerţ ambulant în
zona de protecție a străzilor şi drumurilor, aceasta urmează a fi avizată de
Inspectoratul Național de Patrulare și Ministerul Economiei și
Infrastructurii al R.M.
5.12.În baza avizului pozitiv (acceptarea amplasării unității comerciale
ambulante pe o adresă concretă):
a) arhitectul primăriei va elabora schema de amplasare, cu indicarea
adresei amplasării, tipului unității de comerţ ambulant, suprafeței
ocupate și suprafeței de salubrizare, conform modelului expus în anexa
nr. 1 și nr. 2 al prezentelor Cerințe.
b) autorizația sanitară veterinară de funcționare pentru activități supuse
supravegherii sanitare veterinare de stat;
5.13.Schema de amplasare se eliberează în termen de cel mult 15 zile
lucrătoare, începând cu data primirii cererii şi actelor anexate şi este

semnată de către arhitectul șef, Secretarul Consiliului Stăuceni și Primarul
comunei Stăuceni.
5.14.Termenul de valabilitate a schemei de amplasare a unității mobile va fi
stabilit pe perioada de desfăşurare a evenimentului, manifestărilor etc. dar
nu mai mare de un an de primăria Stăuceni.
5.15.Activitățile ocazionale (sărbători religioase, populare, iarmaroace, târguri
etc.), de agrement (parcuri cu distracţii, circuri, menajerii etc.), cu caracter
social sau public (Hramul localității, Ziua Vinului, distribuirea de pliante,
evenimente social - sportive etc.) cu caracter cultural vor fi autorizate de
către primarul comunei Stăuceni.
5.16.În cazul activităților ocazionale organizate în baza dispoziției primarului,
în baza schemei de amplasare şi actelor depuse, primăria comunei
Stăuceni va elibera autorizaţii de funcţionare a unităților de comerț
ambulant pe perioada de desfăşurare a evenimentului, manifestaţiei etc.,
cu indicarea în mod obligatoriu:
- tipul evenimentului mărfurilor comercializate sau serviciilor prestate;
- orarului de lucru al unității;
- condițiile de desfăşurare a comerțului.
5.17.Modelul-tip al autorizaţiei de funcționare a unităților de comerț
ambulant este expusă în anexa nr. 1 la prezentele Regulamentul de comerț
al comunei Stăuceni.
III.

VERIFICAREA FUNCŢIONĂRII UNITĂŢILOR
COMERCIALE AMBULANTE STRADALE

6.1. Verificarea respectării prezentului Regulament şi actelor normative în
vigoare de către unitățile comerciale stradale se execută de către angajații
Primăriei comunei Stăuceni în limitele împuternicirilor şi competenței
acestora precum şi de organele de control.
6.2. Agenții activităţii comerciale care practică comerțul ambulant sunt
obligați să permită reprezentanţilor organelor menţionate liberul acces în
interiorul instituției precum și să prezinte la solicitare toate actele care
confirmă dreptul de desfășurare a activității comerciale.
6.3. Verificarea unităților comerciale ambulante notificate se efectuează în
următoarele cazuri:
a) sesizării din partea organelor de control privind încălcarea condițiilor
de funcționare specificate în notificare;
b) nerespectarea condiţiilor
prezentelor Cerințe.

de

funcţionare

conform

prevederilor

c) verificarea nivelului de îndeplinire a măsurilor privind lichidarea
încălcărilor depistate anterior;
d) depunerea de reclamații din partea consumatorilor;
e) verificări planificate și inopinate.

6.4. Rezultatele verificării se fixează în actul de verificare, care se întocmeşte
în două exemplare unul pentru a fi înmânat comerciantului şi altul pentru
a fi păstrat la primăria Stăuceni.
6.5. În cazul în care s-au depistat abateri de la condițiile de funcționare
specificate în notificare sau de la prevederile prezentelor Cerințe, în actul
de verificare se indică neconformitățile depistate, măsurile de înlăturare și
termenul de lichidare a acestora.
6.6. Încălcările depistate în urma verificării se fixează în procesul-verbal cu
privire la contravenție, care se examinează în modul stabilit de Comisia
administrativă a Primăriei Stăuceni;
6.7. Comerciantul este obligat să prezinte preturii din sector, în termenul
stabilit informația privind înlăturarea încălcărilor. Funcţionarii primăriei
verifică la fața locului eliminarea încălcărilor depistate anterior, întocmind
repetat un act de verificare.
6.8. Comercianții poartă răspundere pentru încălcarea Regulilor de funcţionare
a rețelei de comerț ambulant, Regulilor specifice de desfăşurare a
comerțului cu amănuntul, precum şi a prevederilor prezentelor Cerințe în
conformitate cu legislația în vigoare.
6.9. Demontarea și evacuarea, inclusiv forţată, a unităților mobile de orice tip,
amplasate ilegal pe domeniul public, lichidarea activității comerțului
ambulant, desfăşurate cu încălcarea legislației și prezentelor Cerințe se
efectuează în baza dispoziției primarului comunei Stăuceni.

Anexa nr. 1
la Cerințe privind organizarea şi desfăşurarea
comerțului ambulant stradal

Anexa nr. 2
La Regulile de desfășurare a comerțului ambulant stradal

Schița de salubrizare a unităților de comerț
Pentru agenții economici cu ieșire/cale
de acces către traseul R6 (Chișinău,
Orhei, Bălți), se va efectua curățenia
până la linia carosabilului, în față și
minim 2 metri în părțile stângă și dreaptă
a amplasamentului agentului economic.
În cazul în care între doi și sau mai mulți
agenți economici nu există spațiul de 2
metri, aceștia sunt obligați la menținerea
zonei adiacente în stare salubră în mod
solidar.

Agenții economici care desfășoară activitate nemijlocit în adiacența străzilor
principale vor efectua curățenia până la carosabil pe oricare parte este amplasată,
precum și câte 2 metri în suprafața adiacentă (stânga-dreapta).

