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                                                                                                       Anexă  la  
                                                                             la decizia Consiliului satesc Dubsarii Vechi din _30.03.2018 

 

REGULAMENTUL 

dedesfăşurarea activităţii de comerț  in satul  Dubăsarii Vechi 

DISPOZIȚII GENERALE 

1.1. Prezentul  Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legilor  Republicii   Moldova  nr. 231 din 

23.09.2010 ”Cu privire la comerţul 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. 218-

XVI din 24 octombrie 2008, nr. 1100 din 30.07.2000 ,,Cuprivire la fabricarea şi circulaţia alcooluluietilic şi a 

producţiei alcoolice”,  nr. 278 din  14.12.2007,,Privind controlul tutunului”,  nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind 

administraţia publică locală”, nr.136 din 17.06.2016 şi  Hotărârilor Guvernului Republicii Moldova nr. 931 din 

08.12.2011 ”Cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul”,  nr. 1209 din 08.11.2007    

1.2. Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerț (în continuare “Regulament”) este elaborat în scopul 

creării unui mediu favorabil de desfășurare a activității de întreprinzător în cadrul localității, precum și în vederea 

asigurării liberei concurențe, protecţiei vieții, sănătăţii, securității şi intereselor economice și sociale ale cetățenilor. 

1.3.  Prezentul Regulament stabilește interdicțiile şi cerinţele de desfăşurare a activităţii de comerţ în conformitate cu 

prevederile art. 6 alin.(1) lit. n) şi alin.(5) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior (în 

continuare - lege), în următoarele privințe: 

 a) interdicţia de a desfăşura activităţi de comerţ sau anumite forme ale activităţii de comerţ, inclusiv comerţul 

ambulant, în perimetrul anumitor zone sau străzi ori în intervalul anumitor zile sau ore; 

b) modul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în apropierea edificiilor autorităţilor publice, instituţiilor de 

învăţământ, instituţiilor medicale, locaşurilor de cult, monumentelor, lucrărilor de artă, edificiilor cu valoare 

arhitecturală, istorică sau arheologică, zonelor istorice, zonele de agrement, precum şi în locurile (destinaţiile) de 

interes turistic; 

c) distribuirea activităţilor de comerţ între zona centrală, precum şi între zonele aglomerate şi cele neaglomerate; 

d) raza în care este interzisă comercializarea producţiei alcoolice în preajma instituţiilor de învăţământ, instituţiilor 

medicale şi a locaşurilor de cult; 

e) cerinţe privind regimul de lucru (orarul de funcţionare) al comercianţilor în perimetrul anumitor zone sau străzi; 

f) interdicţia de a comercializa anumite produse sau servicii în perimetrul anumitor zone sau străzi; 

g) cerințe privind zonele de parcare de care trebuie să dispună comerciantul la desfășurarea anumitor forme de 

comercializare. 

1.4.Agentul economic este direct răspunzător de funcţionarea unității comerciale și/sau de prestări servicii din 

punctde vedere sanitar, sanitar-veterinar, prevenirea și stingerea incendiilor și protecţia mediului, tulburarea liniștii și 

ordinii publice, legalitatea construcțiilor în care își desfășoară activitatea, precum și de respectarea oricăror norme 

legale specifice domeniului de activitate în care își desfășoară activitatea, de eventualele prejudicii cauzate de 

funcţionarea lor proprietarilor locuinţelor cu care se învecinează. 

1.5. Noțiunile din prezentul Regulament au semnificația stabilită de Legea nr. 231 din 23 .09.2010 cu privire la 

comerțul interior și alte acte normative în vigoare (tipurile  unităților comerciale – de Hotărârile Guvernului Republicii 

Moldova nr. 931 din 08.12.2011 ”Cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul”,  nr. 1209 din 08.11.2007 “Cu 

privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică”). 

 Suplimentar, în sensul prezentuluiRegulament, termenii utilizaţi semnifică următoarele: 

 Notificarea privind iniţierea /suspendarea/reluarea/ încetarea  activitățiide comerț/modificarea datelor– 

comunicare  scrisă  prin care se înștiințează /notifică autoritatea administraţiei publice locale privind  inițierea 

/suspendarea/reluarea/ încetarea unei activități de comerț sau de modificare a datelor în notificarea privind  

inițiereaactivității de comerț în conformitate cu procedura stabilită în prezentul Regulament; 

Autorizaţie de funcţionare a unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii (în  continuare - autorizaţia) este 

un act administrativ individual ce atestă dreptul titularului de a practica  activitate de comerţ și/sau prestări servicii, 

conform legii, cu indicarea adresei amplasării unităţii comerciale/locului pentru vânzare/prestare a serviciilor. 

Regimulde lucru (orarul de funcţionare) – funcționarea  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   - suprafaţa domeniului public sau privat  destinată desfăşurării  activităţii de comerț ambulant. 

Comerţ stradal  - activitate comercială, sezonierăsau ocazională, desfășurată din unități de comerț ambulant  

amplasate pe domeniul public/privat al satului , în afara spațiului comercial, de regulă în zone diferite  a  satului 

Comerț ocazional – activitatea de comerț stradal desfășurata cu  ocazia anumitor evenimente, pe o perioada 

limitata de timp; 

Comerț  sezonier - activitatea de comerț stradal desfășurata în perioade de timp determinate; 
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Activități recreative și distractive - prestarea serviciilor de diverse atracții, jocuri, parcuri de distracții și 

recreative, terenuri pentru picnic,etc. 

Act de verificare –document  oficial care constată starea unui lucru, realitatearespectării de către agentul 

economic  supus verificării  a prevederilor legislaţiei, 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. 

  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 inițierea activității de comerț; 

 - în baza autorizației de funcționare eliberate în  cazurile  prevăzute de lege și conform prezentului Regulament. 

2.2. Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ (în continuare -notificare)  va corespunde modelului 

stabilit la anexa nr. 1 la prezentul Regulament și va conţine următoarele date: 

 a) denumirea/numele, sediul/domiciliul, IDNO/IDNP şi datele de contact ale comerciantului;  

 b) denumirea şi codul activităţii de comerţ conform CAEM Rev. 2,   

 c) denumirea şi adresa unităţii comerciale sau a locului de vânzare; 

 d) tipul unităţii comerciale conform Nomenclatorului unităţilor comerciale aprobat de Guvern;  

 e)suprafaţa comercială (m2);  

 f) capacitatea unităţii comerciale: 

 -  numărul de locuri/persoane – în cazul unităţii de alimentaţie publică, frizerii, saloane cosmetice; 

 - numărul de boxe – pentru spălătoriile auto; 

 - numărul de coloane distribuitoare -  pentru stații de alimentație cu combustibil; 

 - numărul de computere – pentru internet-cafenele; 

 - numărul  aparatelor    electronice de joc pentru copii; 

 g)  tipul şi suprafaţa comercială (lungimea, lăţimea, înălţimea) a unităţii mobile – în cazul desfăşurării activităţii 

de comerţ prin intermediul unităţii mobile; 

 h)  regimul de lucru; 

 i) grupul de mărfuri/servicii comercializate, cu menţiunea privind comercializarea producţiei alcoolice, berii 

şi/sau a articolelor din tutun; 

 j) declaraţia pe proprie răspundere a comerciantului privind respectarea legislaţiei. 

2.3.  Până la punerea în funcțiune a resursei informaționale în domeniul comerțului,  la notificare se anexează, în 

anumite cazuri, 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 și/ sau patenta de întreprinzător – în toate cazurile; 

 b) autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare – în cazul în care desfăşoară activităţile stabilite în anexa nr. 3 la 

Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior; 

 c) autorizaţia sanitară de funcţionare – în cazul în care desfăşoară activităţile stabilite în anexa nr. 4 la Legea 

nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior. 

         d) actul care confirmă împuternicirile reprezentantului – în cazul în care notificarea este depusă prin intermediul 

unui reprezentant; 

 e) copia de pe regulamentul pieţei, adoptat de comerciant, copia de pe decizia consiliului local de creare a 

pieţeişiplanul general al pieței coordonat în modul stabilit – în cazul pieţelor; 

          f) schema de amplasare  eliberată de către preturile de sector – în cazul  notificării activității din  gherete și 

unități de comerț ambulant amplasate în afara piețelor autorizate. În cazul amplasării gheretelor și unităților de comerț 

ambulant în piețe – schema de amplasare a unității comerciale eliberată de  administrația piețelor.  Pentru secțiile 

comerciale din centrele comerciale – se prezintă schema amplasării unității comerciale, eliberată de  administrația  

centrului comercial. 

 g) Extrasul din registrul bunurilor imobile și/sau documentul ce confirmă dreptul de proprietate cu destinaţie 

nelocativă și/sau de locaţiune asupra unităţii comerciale, în care este specificat nr. cadastral al imobiluluisauprocesul 

verbal de recepție finală a obiectivului ( în cazul pavilioanelor);   

 h) contractul încheiat cu un laborator  acreditat  pentru investigarea probelor calităţii materiilor prime şi 

produselor  preparate din ele  - în cazul  unităţilor  de alimentaţie publică; 

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

2.4. În cazul unităţilor de comerţ amplasate nemijlocit pe terenuri proprietate publică, suplimentar actelor stabilite 

la pct. 2.2, la notificare se anexează copia de pe actul care confirmă dreptul de proprietate sau folosinţă a terenului pe 

care este amplasată unitatea comercială (decizia privind atribuirea terenului pentru construcţia şi amenajarea pieţei, 

titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, contractul de arendă/comodat sau, după caz, un alt act). 

2.5.  În cazul activităţilor de comerţ, altele decât cele stabilite în anexele nr. 3 şi nr. 4 la lege, comerciantul are 

dreptul să desfăşoare activitatea de comerţ concomitent cu depunerea notificării. 
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2.6. În cazul activităţilor comerţului ambulant, comerciantul este obligat să depună notificarea cu cel puţin 

15 zile lucrătoare până la iniţierea activităţii. 

2.7. Datele incluse de comerciant în notificare  trebuie să corespundă interdicțiilor și cerinţelor stabilite de lege şi 

de prezentul Regulament. 

2.8.  Notificarea se depune de comerciant în mod separat pentru fiecare unitate comercială şi/sau loc de 

vânzare. 

Pentru desfăşurarea comerţului prin aparate automat 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. 

    2.9. În momentul recepţionării fizice a notificării, persoana responsabilă va  introduce   va elibera comerciantului o 

înştiinţare de recepţionare în formă scrisă, cu indicarea următoarelor date: 

 - data şi ora de recepţionare a notificării; 

 - numărul de ordine al notificării, 

 2.10. Comerciantul  primește  refuz privind  recepţionarea notificării, în momentul depunerii acesteia (în cazul 

depunerii fizice a notificării) sau în termen de cel mult 3 zile de la depunerea notificării (în cazul depunerii on-line a 

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) notificarea nu este semnată de persoana care deţine împuternicirile necesare.    

2.11. În cazul refuzului de recepţionare a notificării comerciantului  se eliberează  o înştiinţare privind refuzul 

de recepţionare a notificării, în formă scrisă, cu indicarea următoarelor date: 

 a) motivele refuzului de recepţionare a notificării; 

 b)numele și prenumele, funcţia şi datele de contact ale persoanei responsabile care a refuzat recepţionarea 

notificării. 

 Copia  notificării și actele anexate,  în baza cărora  a fost emisă  înștiințarea de  refuz a recepţionării  notificării, 

se păstrează în arhiva DGCAPPS. 

2.12. Verificarea corectitudinii datelor  şi respectării cerinţelor de desfăşurare  a activităţilor de comerţ 

În cazul în care s-au depistat abateri de la  condiţiile de funcţionare specificate în notificare sau de la 

prevederile prezentului Regulament, în actul de verificare se indică recomandările de înlăturare a neconformităților  

depistate. Comerciantul este obligat să prezinte, în termenul stabilit informaţia,  privind înlăturarea încălcărilor.  

2.13. Durata,  suspendarea (limitarea) și încetarea desfăşurării activităţii   de comerţ 

(1) Comercianţii desfăşoară activităţi de comerţ din momentul de depunere a notificării pentru unităţile 

comerciale şi până la suspendarea sau încetarea activităţii de comerţ, efectuată în temeiul: 

a) cererii autorităţilor competente prin decizia instanței de judecată; 

b) notificării de încetare a activităţii de comerţ la cererea comerciantului. 

(2)  Activităţile de comerţ prevăzute de lege  şi cele desfăşurate prin intermediul unităţilor mobile pot fi 

iniţiate după expirarea a 15 zile lucrătoare din momentul de depunere a notificării pentru unităţile comerciale 

şi durează până la încetarea activităţii de comerţ conform alin. (1) lit. a) sau b). 

(3) Activităţile de comerţ în cadrul târgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale, turistice, sportive şi al altor 

evenimente similare pot fi desfăşurate doar pe durata acestor evenimente, indicată în dispoziția  primarului satului 

(4) Activitatea de comerț se suspendă (se limitează) de către organele abilitate cu funcții de control, prin aplicarea 

măsurilor restrictive prevăzute de legislație, pentru încălcările constatate în cadrul controlului de stat efectuat conform 

prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. 

(5) Activitatea de comerț se suspendă (se limitează), în condițiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 235-XVI din 

20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător. 

(6) Activitatea de comerţ încetează la cererea comerciantului, începând cu data depunerii fizic a notificării de 

încetare de către reprezentantul legal, la prezentarea actului  confirmativ.  De la data de depunere a notificării privind 

încetarea activităţii de comerţ, comerciantul: 

a) nu are dreptul să desfăşoare activităţi de comerţ în cadrul unităţii comerciale în cauză; 

b) nu va achita taxa locală  pentru unitatea comercială în cauză. 

2.14. Modificarea datelor  din notificare 

(1) În cazul necesității de schimbare a datelor indicate în notificare, comerciantul depune notificarea de 

modificare a datelor, în termen de cel puțin 30 de zile calendaristice până la data de modificare. 

(2) Comerciantul va anexa la notificarea de modificare a datelor 

2.15. Taxe 

(1) Pentru fiecare unitate comercială în cadrul căreia se desfăşoară activitate de comerţ, comercianţii achită taxa 

anuală pentru unităţile comerciale şi/sau de  prestări  servicii în conformitate cu legislaţia fiscală, pe durata desfăşurării 

activităţii de comerţ. 
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(2) Cota taxei  locale  pentru unităţile comerciale şi/sau de  prestări  servicii se aprobă prin decizia Consiliului 

local  Dubăsarii Vechi  

 

INTERDICŢII ȘI CERINȚE  DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII  DE COMERŢ 

 

3.1. Comerciantul este obligat să respecte interdicțiile și cerinţele de desfăşurare  a activităţilor de comerţ stabilite în  

legeacu privire la comerţul interior, actele normative  ce țin de domeniul comerțului și prezentul Regulament, inclusiv 

în cazul în care interdicţiile şi cerinţele în cauză au fost stabilite ulterior depunerii notificării privind inițierea activității 

de comerț. 

        3.2.  Pentru unitățile  comerciale şi/sau  de prestări  servicii solicitantă este obligatorie întrunirea  următoarelor  

condiţii: 

a)  dispunerea de spaţii dimensionate,amenajate şidotate corespunzător tipului unităţii  comerciale   şi/sau  de 

prestări  servicii  indicat  în  notificare, volumului și naturii mărfii comercializate/depozitate/serviciilor prestate; 

b) afișarea în mod vizibil și lizibil la intrarea în unitate a firmei sub carefuncţionează comerciantul, a denumirii 

unităţii în limba românăşi apartenenţa (proprietarul) acesteia, adresa amplasării, iar în cazul unităţilor de alimentaţie 

publică trebuie specificat și tipul unităţii; 

c)  afișareaîn mod vizibil din exterior la intrarea în unitatea comercială a orarului de funcţionare; 

d)  instalarea  la intrarea  în  unitatea comercială a urnelor de gunoi; 

e)  numerotarea  unităților comerciale, denumirea şi apartenenţa (proprietarul) acesteia – pentru unitățile  

comerciale amplasate în incinta centrelor comerciale; 

f) afișarea la intrare a unui anunţ vizibil conţinând informaţia despre restricţiile  privind accesul persoanelor 

care nu au împlinit vârsta de 18 ani (pentru cazinouri şi localurile în care sunt  amplasate şi folosite aparate electronice  

de jocuri de noroc cu câştiguri în bani).  

3.4. Agenţii economici care desfășoară activităţi comerciale și de prestări servicii au următoarele obligaţii: 

- să asigure repararea și întreţinerea faţadei,și intrării în unitatea comercială  în care se desfășoară activitatea, 

cu respectarea legislației în vigoare în domeniul construcțiilor;  

- să asigure acces în unitatea comercială  pentru persoanele cu dezabilități; 

- să păstreze și întreţină curăţenia străzii și spaţiilor în jurul unităţii – trotuare, spaţii verzi, la baza 

bordurilor, inclusiv curăţirea zăpezii de pe trotuare (conform schemei de salubrizare aprobată de pretura de sector). 

- să asigure amenajarea și menţinerea în stare corespunzătoare a vitrinelor magazinelor și atelierelor, cu 

respectarea regulilor estetice, de curăţenie și iluminat, inclusiv în timp de noapte;  

- să doteze unităţile cu mobilier necesar, astfel încât să se asigure prezentarea mărfurilor în raioane distincte și 

un flux normal de circulaţie cumpărătorilor în interior;  

           - să asigure o ţinută adecvată personalului, cu ecuson  și comportarea civilizată a acestuia;  

           - să eticheteze produsele expuse spre vânzarecu preţul de vânzare și informația, conform legislației în vigoare;  

-să asigure locuri de parcare,  pentru a se respecta ordinea privind circulaţia rutieră   și pietonală; 

- să asigure  respectarea  regulilor sanitare  și sanitar-veterinare în cadrul  funcționării unității; 

-să asigure  respectarea ordinii publice atât în interiorul unității, cât și pe teritoriul adiacent acesteia; 

- să asigure desfășurarea tuturor activităților  de comerţ în condiţii civilizate, cu respectarea drepturilor 

consumatorilor. 

- să asigure colectarea, depozitarea şi transportarea deşeurilor rezultate din activitatea de comerţ în 

conformitate cu legislaţia privind gestionarea deşeurilor. Colectarea şi transportarea deşeurilor se efectuează: 

a) de către comerciant în cazul în care acesta deţine autorizaţie privind gestionarea deşeurilor; 

şi/sau 

b) de către persoane juridice care deţin autorizaţie privind gestionarea deşeurilor şi care au încheiat contract cu 

comerciantul.  

-  să angajeze în câmpul muncii nemijlocit în activităţi de preparare, prelucrare, comercializare şi/sau păstrare a 

produselor alimentare şi/sau băuturilor pentru consum în cadrul unităților comerciale  doar persoane cu  pregătire 

profesională în domeniul comerţului, alimentaţiei publice şi igienei. Persoanele implicate nemijlocit în activităţi de 

întreţinere corporală, coafură şi în alte activităţi de înfrumuseţare sunt obligate să aibă pregătire profesională în 

activităţi de întreţinere corporală şi în domeniul igienei.   

3.5.Suplimentar,agenţii economici ce dispun unități de alimentaţie publică sunt obligați: 

- să permităvizitatorilor accesul liber la grupurile sanitare din incinta lor; 

 -  să nu desfășoare  ceremonii și festivități cu difuzarea muzicii live în unitățile amplasate în blocuri locative; 

 

INTERDICŢII ȘI CERINȚE  PRIVIND DESFĂȘURAREA UNOR FORME DE COMERȚ 
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4.1.  Comerțul ambulant.  

(1) Comerţul ambulant se desfășoară  prin intermediul unităţilor mobile  în teritoriul piețelor și în cadrul       

       comerțului stradal doar după depunerea Notificării către  APL şi eliberarea Recipisei şi schemei de  

amplasare de  catre APL. 

(2) Organizarea  și desfășurarea  comerțului  ambulant se va efectua  în conformitate cu prevederile legislației 

în vigoare, prezentului Regulament și cerințelor  stabilite  în anexa privind  strazile  permise la prezentul 

Regulament. 

(3) Comercianţii nu au dreptul să desfăşoare comerţ ambulant în următoarele cazuri: 

a) desfăşurarea activităţii de comerţ ambulant este interzisă pe stradă sau în perimetrul străzii respective în 

conformitate cu prezentul regulament; 

b) desfăşurarea activităţii de comerţ ambulant limitează utilizarea terenului de uz public conform destinaţiei 

acestuia; 

c) vânzarea produsului respectiv în cadrul comerţului ambulant este interzisă de legislaţie. 

d) desfăşurarea activităţii de comerţ ambulant cu încălcarea cerințelor  stabilite   în anexă  la prezentul 

Regulament. 

(4) În cazul amplasării unității mobile pe teritoriul pieței, comerciantul este obligat să plaseze unitatea  conform 

schemei de amenajare a pieței. 

(5)  În cazul amplasării unității mobile în spații publice (comerț stradal), comerciantul este obligat să 

plaseze unitatea mobilă  în modul stabilit conform  schemei  de amplasare aprobată de primarul satului. 

(6) Organizarea comerțului ambulant în cadrul activităților cultural-artistice, sociale sau altor evenimente similare 

se efectuează în baza  dispoziției primarului și conform schemei de amenajare a evenimentului,  

 (7) Prin dispoziţia primarului, autoritatea administraţiei publice locale 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. 

(8)Se interzice desfășurarea comerțului ambulant stradal (gherete, tonete, rulote, tarabe etc.)  fara permisiunea  

primarului 

4.2. Comerţul cu ridicata 

(1) Comercianţii care desfăşoară comerţul cu ridicata dispun, după caz, de depozite, organizează păstrarea şi 

prelucrarea produselor, completează stocurile de marfă, asigură suportul informaţional, prestează servicii de transport, 

oferă şi alte servicii aferente comerţului. 

(2) La desfăşurarea comerţului cu ridicata, comercianţii sunt obligaţi să respecte următoarele cerinţe: 

a) existenţa unor încăperi de depozitare dimensionate şi dotate tehnic, corespunzătoare volumului şi naturii 

produselor stocate. În cazul comercializării produselor alimentare, unitatea comercială dispune, după caz, de utilaj 

frigorific, iar în cazul activităţii de prelucrare (ambalare) a produselor – de utilajul corespunzător acestor activităţi; 

V. INTERDICŢIIPRIVIND COMERCIALIZAREA UNOR PRODUSE SAU 

PRESTAREA UNOR SERVICII 

5.1. Comercializarea producţiei alcoolice 

5.1.1 Comercializarea cu ridicata a producției alcoolice   

(1) Producţia alcoolică ambalată se comercializează cu ridicata numai prin depozite specializate ce constituie 

proprietatea agenţilor economici, în modul stabilit de lege. 

(2) Agenţii economici sunt în drept să posede depozite specializate cu condiţia că:a) deţin licenţa respectivă; 

b) deţin în proprietate încăperi pentru depozite cu o suprafaţă de cel puţin 500 m2; 

c) dispun de autorizaţie din partea cel puţin a unui producător pentru vânzarea băuturilor alcoolice în regim de 

dealer. 

 (4) În depozitele specializate nu poate fi păstrată altă producţie decât producţia alcoolică. 

5.1.2. Comercializarea cu amănuntul a producției alcoolice   

(1) Pot comercializa cu amănuntul producţie alcoolică numai agenţii economici: 

a) care au depus  notificare; 

b) care dispun, cu orice titlu, de spaţii comerciale cu o suprafaţă de cel puţin 20 m2. 

(2) Pot comercializa cu amănuntul producţie alcoolică numai persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani. 

(3) Regulile de comerţ şi alte condiţii pentru comercializarea cu amănuntul a producţiei alcoolice se stabilesc prin 

lege. 

(4) Restricţii privind comercializarea cu amănuntul a producţiei alcoolice 

Se interzice comercializarea cu amănuntul a producţiei alcoolice: 

a) prin reţeaua de comerţ ambulant (cărucioare, cisterne, autoremorci, autovehicule etc.); 

b)  în chioşcuri, pavilioane şi în alte puncte de comerţ care nu au spaţiu comercial cu o suprafaţă de cel puţin 20 m2; 

c) în instituţii de învăţământ, medicale, preşcolare şi în alte instituţii de educaţie, în cămine pentru elevi şi 

studenţi,  la întreprinderi şi la şantierele de construcţii şi reparaţii; 

d) în construcţiile sportive şi pe teritoriul aferent acestora, pe terenurile sportive; 
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e) în ospătării dietetice şi în cafenele pentru copii, în locuri de comerţ pentru copii şi adolescenţi; 

f) în sediile autorităţilor publice, cu excepţia obiectelor staţionare de alimentaţie publică; 

g) în edificiile de cult religios; 

h) în cimitire, penitenciare, unităţi militare şi arsenale; 

i) în întreprinderile de transport public; 

j) persoanelor care nu au atins vârsta de 18 ani. Pentru a se asigura că persoana care cumpără producţie 

alcoolică a atins vârsta de 18 ani, comercianţii (vânzătorii) sunt obligaţi să solicite de la cumpărător prezentarea actului 

de identitate sau a unui alt act oficial cu fotografia persoanei, care să ateste vârsta acesteia. În cazul în care 

cumpărătorul refuză să prezinte actul de identitate, comerciantul (vânzătorul) nu are dreptul să vândă acestuia 

producţie alcoolică; 

k) prin depozite specializate; 

l) în magazinele alimentare şi în alte puncte de comerţ cu ridicata între orele 22.00–8.00; 

m) în magazinele alimentare şi în alte puncte de comerţ cu ridicata în ambalaj de plastic cu capacitatea mai 

mică de 0,25 litri. 

5.1.3. Comercializarea cu amănuntul al berii 

(1) Se interzice comercializarea cu amănuntul a berii: 

a) îninstituţiile de învăţământ, medicale, preşcolare şi alte instituţii de educaţie, în cămine pentru elevişi 

studenţi, la întreprinderi, în locaşurile de cult şi la şantierele de construcţii şi reparaţii; 

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

5.1.4. Interdicții privind comercializarea produselor din tutun  şi a produselor conexe 

(1) Se interzice plasarea pe piață a produselor din tutun care nu ard, inclusiv a tutunului pentru uz oral, a 
tutunului pentru mestecat și a tutunului pentru uz nazal.  (2) Se interzice comercializarea produselor din tutun şi a 
produselor conexe: 

a) persoanelor şi de către persoanele cu vârsta de până la 18 ani;b) prin reţeaua de comerţ ambulant, la tarabe 
sau tejghele improvizate, prin automate comerciale; 
c) prin internet; 

d) fără documente justificative, eliberate de producători sau importatori, care să demonstreze provenienţa şi să asigure 

trasabilitatea produselor din tutun şi a produselor conexe; 

e) în alt ambalaj decât cel original al producătorului sau cu ambalajul deteriorat; 

f) în pachete unitare care conţin mai puţin de 20 de țigarete, din pachete unitare deschise sau la bucată; 

g) în pachete de stil „ruj de buze” sau în pachete care fac asociere cu produsele alimentare sau cosmetice ori cu jucării. 

(3) Se interzice comercializarea produselor alimentare, a jucăriilor şi a altor produse care fac asociere cu produsele din 

tutun. 

(4) Unităţile ce comercializează cu amănuntul produse din tutun şi produse conexe sunt obligate să afişeze la un loc 

vizibil informaţia privind interzicerea vânzării produselor din tutun şi a produselor conexe persoanelor cu vârsta de 

până la 18 ani şi informaţia privind cuantumul amenzii aplicate pentru nerespectarea acestei interdicții. 

(5) Pentru a se asigura că persoana care cumpără produse din tutun şi produse conexe a atins vârsta de 18 ani, 

vânzătorii sunt obligaţi să solicite de la cumpărător prezentarea actului de identitate sau a unui alt act oficial cu 

fotografia persoanei, care să ateste vârsta acesteia. În cazul în care cumpărătorul refuză să prezinte actul de identitate, 

vânzătorul nu are dreptul să-i vândă produse din tutun şi produse conexe. 

(6) Se interzice expunerea vizibilă a produselor din tutun şi a produselor conexe în spaţiile 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 adulţi. 

Prevederile prezentului alineat se aplică de la 20 mai 2020. 

(7) Unităţile cu suprafaţa comercială mai mică de 20 m2 ce comercializează produse din tutun și produse conexe 

trebuie să fie amplasate la o distanţă de cel puţin 200 m de la instituţiile de învăţământ şi instituţiile medico-sanitare.   

  Restricția dată nu se aplică pentru unitățile comerciale autorizate până la data intrării în vigoare a legii  cu privire la 

controlul tutunului, pe durata de funcționare utilă care să nu depășească data de 1 ianuarie 2019. 

5.6.Interdicțiile ce țin de prestarea serviciilor: 

(1)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 

reparaţii auto etc., se notifică  numai cu asigurarea terenului proprietate privată/arendatănecesar pentru spaţii de 

parcare pentru cel puţin trei autovehicule pentru fiecare boxă de lucru care funcţionează. 

(2) Se interzice amplasarea  acestor tipuri de unități de prestări servicii în centrul istoric, străzile 

principale  și zonele rezidenţiale. 

5.7.    Interdicții ce țin de comercializarea  unor produse: 

          (1)Se interzice amplasarea  unităților ce comercializează produse de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor,  produselor 

chimice în blocuri locative,  zonele de agrement, turistice, în instituţii preşcolare, de învăţământ, medicale, curative.  

VI.  CERINȚE PRIVIND REGIMUL DE LUCRU AL COMERCIANŢILOR 
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6.3. Regimul de lucru  a unităților comerciale și/sau de prestări servicii: 

(1) Comerciantul este obligat să desfășoare activități de comerț conform regimului de lucru indicat în 

notificare. 

 

VII. PROTECȚIA POPULAȚIEI ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ȘI A VIBRAȚIEI LA DESFĂȘURAREA  

ACTIVITĂȚII  DE  COMERȚ 

   7.1.  Comercianţii sunt obligaţi să respecte normativele admise de emitere a zgomotului şi a vibraţiei, aprobate 

de Guvern 

VIII. SUPRAVEGHEREA ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII DE COMERȚ 

            8.1Verificarea unităţilor comerciale notificate se efectuează  în următoarele cazuri: 

       a) sesizării din partea organelor de control privind încălcarea condiţiilor de funcţionare specificate în 

notificare; 

       b) nerespectarea condiţiilor 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 inițierea activității de comerț sau în cazul modificării 

datelor din notificările respective; 

       e)  depunerea de reclamaţii, petiții  din partea consumatorilor; 

        8.3Rezultatele verificării se fixează în act, care se întocmeşte în două exemplare unul pentru a fi înmânat 

comerciantului. 

        8.4.  Pentru contravențiile prevăzute  la art. 273 pct. 9), 11), 15) și 16)din Codul Contravențional se încheie  

procesul-verbal privind contravențiile  administrative,  care  se examinează  în  modul stabilit de  Comisiile  

administrative.   

                   
                                                                      ANEXA   

 LOCURILE PERMISE  PENTRU AMPLASAREA UNITĂŢILOR MOBILE ÎN TERITORIUL SATULUI  COORDONATE PREVENTIV  

CU  APL  

  Locurile  de  amplasare   

 

 autovehicole microbuze camioane Camion Microbuz  

cu deşeuri 

animaliere 

 

TIR (fura) 

 

Str.Stefan cel Mare – IIMarin Boacta 

(Constanţa –Asecoop ) 

 

 DA 

 

DA 

 

DA 

 

NU 

 

DA 

Str.Ştefan cel Mare  Cimitir-  

piaţa 

 

DA 

 

DA 

 

NU 

 

     NU 

 

NU 

 

Fosta Brutărie 

 

DA 

 

DA 

 

DA 

 

     DA 

 

DA 

 

Sec.Ilie  Chetruşca 

 

DA 

 

DA 

 

DA 

 

 NU 

 

DA 

 

ÎÎ Burlea  Andrei 

 

DA 

 

DA 

 

NU 

 

NU 

 

NU 

 

La iesirea  din sat  Petru Schidu 

 

DA 

 

DA 

 

DA 

 

NU 

 

DA 

 

Lîngă Novac Mihail Radion 

 

DA 

 

DA 

 

DA 

 

NU 

 

DA 
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