
Raportul Grupului de lucru 
privind rezultatele examinării și evaluării modului de amplasare/reamplasare a 

gheretelor în orașul Chișinău. 

 

Grupul de lucru, creat în baza Dispoziției Primarului General Interimar nr. 529-d din 

04 iulie 2018 „Cu privire la crearea Grupului de lucru”, a activat în perioada 17.07.2018 – 

02.08.2018, în următoarea componență: 

Președinte: 

- Bogdan Valerii, șef al Direcției asistență juridică 

Secretar: 

- Corcimari Svetlana, specialist principal în cadrul Direcției asistență 

juridică. 

Membrii Grupului de lucru: 

- Alexandra Moțpan, Șef Direcție administrația publice locale 

- Ion Burdiumov, Șef Direcția generală locativ-comunală și amenajare 

- Eugenia Ciumac, Șef Direcție management financiar 

- Victor Chironda, activist civic. 

 

Scopul: 

Grupul de lucru a fost creat în conformitate cu Dispoziției Primarului 

General interimar nr. 529-d din 04 iulie 2018 „Cu privire la crearea Grupului 

de lucru”, având ca sarcină examinarea și evaluarea modului de respectare a 

Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în mun. Chișinău și 

dispoziția nr. 245-d din 17 aprilie 2018 „Cu privire la comerțul stradal în 

sezonul estival 2018 în mun. Chișinău”. 

Cadrul legal: 

 LEGE Nr. 231 din  23.09.2010 cu privire la comerţul interior 

 Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în mun. 

Chișinău, aprobat prin decizia Consiliului mun. Chișinău nr 

10/2 din 09.10.2017 

 dispoziția nr. 245-d din 17 aprilie 2018 „Cu privire la comerțul 

stradal în sezonul estival 2018 în mun. Chișinău” 

 

 



 

 

 

 

 

Schema privind procedura de amplasare 

             a punctelor comerciale 
                       (chioșcuri, tonete, rulote, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent Economic 

ANSA (Certificat) 

 

Schema de amplasare 

(Pretură) 

 

Notificare (Platforma 

e-guvernare) 

 

Amplasarea Gheretei 

 



Conform pct. 4.1 alin. (9) din Regulamentul de desfășurare a activității de 

comerț în mun. Chișinău au fost stabilite străzile și zonele unde este interzis 

desfășurarea comerțului ambulant stradal (chioșcuri, tonete, rulote, etc.) 

Prin dispoziția nr. 245-d din 17 aprilie 2018 „Cu privire la comerțul stradal în 

sezonul estival 2018 în mun. Chișinău” a fost permis în perioada 01.05.2018-

01.10.2018, comercializarea băuturilor răcoritoare, cvasului, înghețatei și a 

băuturilor fierbinți în sectoarele mun. Chișinău, inclusiv în zonele de odihnă a 

cetățenilor, doar în locurile stabilite de ÎS „Asociația de gospodărire a spațiilor 

verzi” (în parcuri și grădini publice) și preturile de sector (în stradă). 

  

Până la convocarea primei ședințe, în copul acumulării informației detaliate la 

cazul examinat, președintele Grupului de lucru a solicitat în formă scrisă la 

16.07.2018 pretorilor  de sector și Direcția generală comerț, alimentație publică și 

prestări servicii informație cu privire la actele care au stat la baza 

amplasării/reamplasării unităților comerciale, recepționării și verificării 

corectitudinii notificărilor privind inițierea activității de comerț în mun. Chișinău. 

  

Din informația prezentată de preturile  de sector și Direcția generală comerț, 

alimentație publică și prestări servicii s-au constatat următoarele:  

 

Pretura sectorului Buiucani 

Au fost amplasate/reamplasate 6 unități comerciale pe străzile principale 

și parcuri. 

- gheretă comercială - pe str. Alba Iulia, 200, (apă potabilă) 

- gheretă comercială – Parcul Valea Morilor (cafea, apă, înghețată) 

- gheretă comercială, strămutată – M. Bănulescu Bodoni, 47 (rechizite, 

băutori, ambalaj). 

- punct imobil – str. Ion Creangă 76 (carne refrigerată) 

- remorcă închisă – str. Calea Ieșilor, 22 (cafea, apă, înghețată) 

- remorcă închisă - str. Calea Ieșilor, 22 (apă, înghețată) 

 

Pretura sectorului Ciocana 

Pe străzile principale și parcuri nu au fost instalate gherete noi. 



Pretura sectorului Botanica 

Pe străzile principale și parcuri nu au fost instalate gherete noi. 

Pretura sectorului Centru 

Au fost reamplasate 3 unități comerciale pe străzile principale și parcuri. 

- gheretă comercială – str. Drumul Viilor, 29 (articole din tutun) 

- gheretă comercială – str. Bulgară/str. M. Varlam (articole din tutun) 

- gheretă comercială - str. Drumul Viilor, 42 (articole din tutun) 

Pretura sectorului Râșcani 

Au fost reamplasate 6 unități comerciale pe străzile principale  

- gheretă comercială – str. Kiev, 2 

- gheretă comercială – str. studenților 

- tonetă – str. Albișoara, 38 A 

- tonetă – bl. Moscovei, 9/1 

- tonetă – str. Petru Rareș, 31 

- tonetă – str. Petru Rareș, 33 

Totodată, conform informației prezentate de Pretura sectorului Râșcani, 

începând cu data de 01.04.2018 au eliberate scheme de amplasare a 26 terase de 

vară, dintre care 14 sunt pe străzile menționate în pct. 4.1 alin. (9) din Regulamentul 

de desfășurare a activității de comerț în mun. 

  

La data de 25.07.2018 grupul de lucru a ieșit în sectoarele mun. Chișinău, a 

examinat amplasarea/reamplasarea chioșcuri, tonete, rulote, etc, și au constatat 

următoarele:  

 

Grădina publică Ștefan cel Mare/Catedralei 

Conform anexei nr. 1 a  dispoziției nr. 245-d din 17 aprilie 2018 „Cu privire 

la comerțul stradal în sezonul estival 2018 în mun. Chișinău”, au fost stabilite de ÎS 

„Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” locurile unde se permite comercializarea 

băuturilor răcoritoare, cvasului, înghețatei și a băuturilor fierbinți. 

În Grădina Catedralei au fost stabilite două „zone” unde se permite 

comercializarea băuturilor răcoritoare, cvasului, înghețatei și a băuturilor fierbinți, 



astfel, în prezent sunt amplasate 4 tonete (intersecția str. Columna/A. Pușkin) și 2 

tonete amplasate (str. Bodoni), în total 6 tonete, toate comercializează băuturi 

răcoritoare, înghețată și băuturi fierbinți. 

Alte zone de comercializare a băuturilor răcoritoare, cvasului, înghețatei și a 

băuturilor fierbinți din chioșcuri, tonete, rulote, etc. nu au fost identificate. 

Grădina publică Ștefan cel Mare au fost stabilite două „zone” unde se 

permite comercializarea băuturilor răcoritoare, cvasului, înghețatei și a băuturilor 

fierbinți. De menționat că o zonă de comerț a fost stabilită conform anexei 

dispoziției nr. 245-d din 17 aprilie 2018 „Cu privire la comerțul stradal în sezonul 

estival 2018 în mun. Chișinău” în centrul Grădinii publice Ștefan cel Mare (lingă 

havuz). 

Șeful Direcției generale comerț, domnul Zambițchi Marcel, a explicat că 

această zonă nu a fost identificată corect, stabilind o altă zonă pentru amplasarea 

tonetelor privind comercializarea băuturilor răcoritoare, cvasului, înghețatei și a 

băuturilor fierbinți. 

În prezent, în Grădina publică Ștefan cel Mare sunt amplasate 4 tonete 

(zona str. 31 august, hotelul codru) și 1 tonetă amplasată lîngă cafeneaua Guguță, în 

total 5 tonete, toate comercializează băuturi răcoritoare, înghețată și băuturi fierbinți. 

Din observațiile grupului de lucru, nici un punct comercial din Grădina 

publică Ștefan cel Mare/Catedralei, nu are fundament, conform dispoziției nr. 

245-d din 17 aprilie 2018 „Cu privire la comerțul stradal în sezonul estival 2018 în 

mun. Chișinău”, comercializarea băuturi răcoritoare, înghețată și băuturi fierbinți 

este permisă până la data de 01.10.2018. 

  

Parcul „Valea Trandafirilor„ au fost stabilite 6 „zone” unde se permite 

comercializarea băuturilor răcoritoare, cvasului, înghețatei și a băuturilor fierbinți. 

În prezent, în Parcul „Valea Trandafirilor„sunt amplasate 5 unități 

comerciale ce comercializează băuturi răcoritoare, înghețată și băuturi fierbinți și 

alte prestări servicii (tir, jocuri distractive). 

Totodată, grupul de lucru a constatat că la un punct comercial amplasat pe 

malul lacului, este amenajată o terasă de vară, cu fundament de beton. Conform 

schemei de amplasare a terasei de vară eliberată de Pretura sectorului Botanica la  



23.05.2018, terasa de vară a fost amplasată pe o suprafață de 90 m
2
, având ca scop 

comercializarea de băuturi răcoritoare, calde și reci. 

Termenul de valabilitate a schemei de amplasare nu este indicat, cu toate 

acestea beneficiarul se obligă să elibereze necondiționat terenul la prima cerere a 

preturii. 

Foișoare amplasate în Parcul „Valea Trandafirilor„ 

Conform dispoziției nr. 225-d din 06 aprilie 2018 „Cu privire la interzicerea 

activității unităților comerciale și prestări servicii, eliberarea teritoriului și 

amenajarea zonei de odihnă și agrement din parcul „Valea Trandafirilor”, a fost pus 

în sarcina Preturii sectorului Botanica să asigure în termen de pînă la 25.04.2018 

demontarea foișoarelor, a altor dispozitive/accesorii și a căilor de acces din lemn 

amplasate/amenajate de către SRL ,,Electroband”. 

SRL ,,Electroband” a înaintat cerere de chemare în judecată împotriva 

Primăriei mun. Chișinău și a solicitat anularea dispoziției nr. 225-d din 06 aprilie 

2018 „Cu privire la interzicerea activității unităților comerciale și prestări servicii, 

eliberarea teritoriului și amenajarea zonei de odihnă și agrement din parcul „Valea 

Trandafirilor”. 

Prin decizia  Curții de apel nr. 3r-307/2018 din 07 iunie 2018, a fost admisă 

cererea privind asigurarea acțiunii formulată de SRL ,,Electroband” și s-a suspendat 

dispoziția nr. 225-d din 06 aprilie 2018 „Cu privire la interzicerea activității 

unităților comerciale și prestări servicii, eliberarea teritoriului și amenajarea zonei 

de odihnă și agrement din parcul „Valea Trandafirilor”, pînă la pronunțarea actului 

judecătoresc definitiv în cauza respectivă. 

La moment nu este posibil evacuarea foișoarelor, a altor dispozitive/accesorii 

și a căilor de acces din lemn amplasate/amenajate de către SRL ,,Electroband” în 

baza dispoziției nr. 225-d din 06 aprilie 2018 „Cu privire la interzicerea activității 

unităților comerciale și prestări servicii, eliberarea teritoriului și amenajarea zonei 

de odihnă și agrement din parcul „Valea Trandafirilor”. 

 Parcul „Valea Morilor” 

Au fost stabilite 4 „zone” unde se permite comercializarea băuturilor 

răcoritoare, cvasului, înghețatei și a băuturilor fierbinți, în prezent sunt amplasate 5 



tonete ce comercializează băuturi răcoritoare, înghețată și băuturi fierbinți și una 

tonetă ce nu funcționează. 

 

Totodată, grupul de lucru a constatat că la intrarea în Parcul „Valea 

Morilor” din str. Gh. Alexandrescu, este amplasat un complex de tonete, format din 

6 puncte comerciale, amplasate/reamplasate în baza schemei de amplasare eliberată 

de Pretura sectorului Buiucani. 

Din explicațiile reprezentantului preturii sectorului Buiucani, Regulamentul 

de desfășurare a activității de comerț în mun. Chișinău, aprobat prin decizia 

Consiliului mun. Chișinău nr 10/2 din 09.10.2017 nu interzice 

amplasarea/reamplasarea de noi tonete pe str. Gh. Alexandrescu, acestea fiind 

amplasate în baza dispoziției nr. 245-d din 17 aprilie 2018 „Cu privire la comerțul 

stradal în sezonul estival 2018 în mun. Chișinău” (poze se anexează). 

În baza schemelor de amplasare din 31.05.2018, eliberate de Pretura 

sectorului Buiucani, în Parcul „Valea Morilor” au fost amplasate două puncte 

mobile cu dimensiunile 6x2 m, suprafața 12 m
2
, scopul fiind prestări servicii (chirie 

și testare transport eco-lectric). Din explicațiile reprezentantului preturii sectorului 

Buiucani, Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în mun. Chișinău, 

aprobat prin decizia Consiliului mun. Chișinău nr 10/2 din 09.10.2017 nu interzice 

amplasarea de noi puncte mobile de prestări servicii. 

Menționăm că punctul comercial vizat nu cade sub prevederile dispoziției nr. 

245-d din 17 aprilie 2018 „Cu privire la comerțul stradal în sezonul estival 2018 în 

mun. Chișinău” 

  

Grupul de lucru a examinat amplasarea chioșcuri, tonete, rulote, etc. în 

sectoarele municipiului Chișinău și a constat următoarele. 

Sectorul Buiucani 

La data de 25.07.2018, grupul de lucru a examinat amplasarea punctelor 

comerciale din str. Mitropolit Bănulescu Bodoni, 47 colț Columna și a constat 

următoarele. 

Conform pct. 4.1 alin. (9) din Regulamentul de desfășurare a activității de 

comerț în mun. Chișinău au fost interzis desfășurarea comerțului ambulant pe str. 

Mitropolit Bănulescu Bodoni (chioșcuri, tonete, rulote, etc). 

În prezent, pe str. Mitropolit Bănulescu Bodoni, 47 (colț Columna), sunt  

amplasate 4  gherete în baza următoarelor acte. 



1. gheretă (provizoriu)- schema de amplasare din 31.01.2018, valabilă până la 

31.01.2019; 

2. gheretă (provizoriu)- schema din 04.06.2018; 

3. gheretă (provizoriu)- schema de amplasare din 13.03.2018, valabilă până la 

01.11.2018; 

4. str. Mitr. Bănulescu Bodoni, 47 colț Columna – tonetă, schema de amplasare 

din 07.09.2017, valabilă până la 07.09.2018; 

 

Este de menționat faptul că la eliberarea schemelor de amplasare, Pretura 

sectorului Buiucani nu a ținut cont de pct. 4.1 alin. (9) din Regulamentul de 

desfășurare a activității de comerț în mun. Chișinău, ori conform prevederii 

menționate este interzis desfășurarea comerțului ambulant pe str. Mitropolit 

Bănulescu Bodoni (chioșcuri, tonete, rulote, etc). 

Sectorul Ciocana 

Având în vedere petițiile cetățenilor și indicațiile Primarului General 

Interimar al municipiului Chișinău, Grupul de lucru a examinat următoarele adrese 

în sectorul Ciocana. 

1. str. Voluntarilor, 15/3- ghereta -12 m.p. – vulcanizarea anvelopelor - schema 

de amplasare din 03.07.2018, valabilă până la 01.12.2018; 

2. 3- ghereta în complexe  schema de amplasare din 11.05.2018, valabilă până la 

10.11.2018; 

3.  str. I. Vieru, 3 - ghereta în complexe  schema de amplasare din 11.05.2018, 

valabilă până la 10.11.2018 

 

Președintele Grupului de lucru, a solicitat informații de la pretura sectorului 

Ciocana cu privire la gheretele amplasate pe următoarele adrese: Mircea cel Bătrân, 

25; Alecu Russo, 65/1, 65; Mircea cel Bătrân, 2, 28, 58; Mircea cel Bătrân colț 

Dumeniuc; Petru Zadnipru, 10; Voluntarilor, 15/3. 

În cadrul ședinței grupului de lucru, Pretorul sectorului Ciocana, dna Galina 

Bostan, a explicat că pe aceste adrese nu sunt gherete noi amplasate, iar la cele 

existente schemele de amplasare nu sunt expirate (valabile până în 2020),  și vor fi 

evacuate după expirarea acestora. 

 

Conform informației prezentat de Direcția generală comerț, alimentație publică și 

prestări servicii, după aprobarea Regulamentul de desfășurare a activității de comerț 

în mun. Chișinău, aprobat prin decizia Consiliului mun. Chișinău nr 10/2 din 



09.10.2017, pretura sectorului Ciocana au prelungit și eliberat scheme de amplasare 

a unităților de comerț pe următoarele adrese. 

1.  gheretă (provizoriu) - bd. Mircea cel Bătrân, 3/1 în cartier, schema de amplasare din 

06.05.2018, valabilă până la 19.03.2021; 

2.  gheretă (provizoriu) - bd. Mircea cel Bătrân, 31/2 (în cartier), schema de amplasare din 

31.07.2018, valabilă până la 02.07.2019; 

3. gheretă (provizoriu) - pe teren arendat, Mircea cel Bătrân, 1, schema de amplasare din 

12.02.2018, valabilă până la 05.02.2020; 

4. gheretă (provizoriu) - bd. Mircea cel Bătrân, 1, schema de amplasare din 10.04.2018, 

valabilă până la 09.03.2019; 

5. gheretă - bd. Mircea cel Bătrân 23, schema de amplasare din 04.06.2018, valabilă până la 

01.10.2018; 

6. ghereta nr,14 (în complex) - Mircea cel Bătrân 8, schema de amplasare din 26.10.2017, 

valabilă până la 18.10.2018; 

7. ghereta nr.13  (în complex) - Mircea cel Bătrân 8, schema de amplasare din 26.10.2017 

valabilă până la 18.10.2018; 

8. ghereta nr.4 (în complex) - Mircea cel Bătrân, 8, schema de amplasare din 26.10.2017  
valabilă până la 18.10.2018; 

9. ghereta nr.12 (în complex) - Mircea cel Bătrân 8, schema de amplasare din 26.10.2017 

valabilă până la 18.10.2018; 

10. ghereta nr.10 (în complex) -  Mircea cel Bătrân bd., 8, schema de amplasare din 

26.10.2017 valabilă până la 18.10.2018;  

11. ghereta nr.8 (în complex) - Mircea cel Bătrân 8, schema de amplasare din 26.10.2017 

valabilă până la18.10.2018; 

12. ghereta nr.5 (în complex) -  Mircea cel Bătrân 8, schema de amplasare din 26.10.2017 
valabilă până la 18.10.2018; 

13. ghereta nr. 15 (în complex) -  SEC.CIOCANA, Mircea cel Bătrân 8, schema de amplasare 

din 26.10.2017 valabilă până la 18.10.2018; 

14. ghereta nr.1 în complex -  Mircea cel Bătrân 8, schema de amplasare din 26.10.2017 
valabilă până la 18.10.2018; 

15. ghereta nr.2 (în complex) - Mircea cel Bătrân 8, schema de amplasare din 26.10.2017 
valabilă până la 18.10.2018; 

16. Gheretă (provizoriu) - Mircea cel Bătrân 5/3 (în cartier), schema de amplasare din 

18.12.2017 valabilă până la 07.12.2018; 

17. Gheretă (provizoriu) -  Mircea cel Bătrân 5/3 (în cartier), schema de amplasare din 

28.12.2017 valabilă până la 08.12.2018; 

18. remorcă închisă - Mircea cel Bătrân bd., 7(alee), schema de amplasare din 19.02.2018 fără 

valabilitate; 

19. Gheretă -  Mircea cel Bătrân 18/2 (în cartier), schema de amplasare din 12.06.2018 valabilă 

până la 01.10.2018  

Pretura sectorului Ciocana nu a ținut cont de pct. 4.1 alin. (9) din 

Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în mun. Chișinău, ori 

conform prevederii menționate este interzis desfășurarea comerțului 

ambulant pe str. Mircea cel Bătrîn (chioșcuri, tonete, rulote, etc). 

Sectorul Râșcani 



La data de 25.07.2018, grupul de lucru a examinat amplasarea punctelor 

comerciale din str. Kiev și bl. Moscovei și a constat următoarele. 

1. Gheretă - Str. Șipotelor, 2 - schema de amplasare din 12.02.2018 -31.12.2018 

– până la elaborarea dispoziției de evacuare, strămutare; 

2. Terasă de vară – bd. Moscova, 10/1- schema de amplasare 05.06.2018 –fără 

termen; 

3.  str. Kiev, 2 - ; nu a fost prezentată informația. 

4. Ghereta (provizoriu) - str. Albișoara colț cu bd. Grigore Vieru, 26 -  notificare 

din 08.12.2017; 

5. Tonetă – str. Albișoara, 38A- schema de amplasare din 21.06.2018 -

21.06.2019, conform rezoluției viceprimar nr. 03-7/587 din 18.06.2018; 

6. Ghereta – str. Albișoara, 38, schema de amplasare din 27.06.2016 -

27.06.2019; 

7. Automagazin – str. Albișoara, 38A, schema de amplasare 15.09.2017 -

15.09.2018; 

8. Ghereta – str. Albișoara, 38, schema de amplasare 08.12.2017 -08.12.2018; 

9. Gheretă – bd. Moscova, 2, schema de amplasare 21.02.2017 -21.02.2020; 

10.  Tonetă - bd. Moscova, 1/1 vis-a vis, schema de amplasare 03.04.2017 -

03.04.2020; 

11.  Gheretă – str. Alecu Russo, 1/1, schema de amplasare 02.08.2016 -

02.08.2019. 

 

La eliberarea/prelungirea schemelor de amplasare, Pretura sectorului Râșcani 

nu a ținut cont de pct. 4.1 alin. (9) din Regulamentul de desfășurare a activității de 

comerț în mun. Chișinău, ori conform prevederii menționate este interzis 

desfășurarea comerțului ambulant pe str. menționate supra (chioșcuri, tonete, rulote, 

etc). 

În urma examinării materialelor prezentate de preturile de sector, 

grupul de lucru constată că schemele de amplasare/prelungire a gheretelor în 

cartierele de sector, care dețin adrese de bulevarde și străzi centrale interzise 

prin Regulament desfășurare a activității de comerț în mun. Chișinău, la 

eliberarea schemelor a fost introdusă mențiunea „cartier”. De asemenea sunt 

cazuri de prelungire a schemelor de amplasare a gheretelor care se află în 

complex, până la data expirării ultimei scheme din acest complex, cu 

ulterioară eliberare a acestora. 

 

Potrivit informațiile prezentate de preturile de sector, în anul 2018 în 

sectoarele mun. Chișinău au fost evacuate: 



- Pretura sectorului Rîșcani 

total evacuate 2018 – 39 gherete. 

-  Pretura sectorului Buiucani 

total evacuate 2018 – 17 gherete și alte 48 puncte comerciale. 

- Pretura sectorului Botanica  

total evacuate 2018 – 14 gherete 

- Pretura sectorului Centru 

total evacuate 2018 – 24 gherete, și alte 37 puncte mobile 

- Pretura sectorului Ciocana 

total evacuate 2018 - 49 gherete 

total evacuate 2018 -98 gherete 

Direcţia generală comerţ, alimentaţie publica şi prestări servicii,  întru 

executarea prevederilor pct.8.1, pct.15, pct.16 ale deciziei Consiliului municipal 

Chişinău nr. 10/2 din 09.10.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de 

desfăşurare a activităţii de comerţ în municipiul Chişinău” a elaborate Planul de 

acţiuni, conform propunerilor înaintate de către preturile de sector de evacuarea 

unităţilor comerţului ambulant. ( conform anexei) 

Totodată, conform informației prezentate de Direcția generală comerț, 

alimentație publică și prestări servicii, Grupul de lucru constată că pe străzile și 

zonele unde este interzis desfășurarea comerțului ambulant stradal (chioșcuri, 

tonete, rulote, etc.) sunt amplasate un număr mare de gherete, exemplu: 

Bl. Mircea cel Bătrân – 82 gherete. 

Bl. Moscovei – 86 gherete 

 

Concluzii Grupului de lucru: 

 

1. A propune Primarului General Interimar: 

 

 Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii și 

preturile de sector să asigure respectarea prevederilor Regulamentului 

de desfășurare a activității de comerț în mun. Chișinău, aprobat prin 

decizia Consiliului mun. Chișinău nr 10/2 din 09.10.2017 

 Să atenționeze Pretorii sectoarelor municipiului Chișinău asupra 

neadmiterii avizării/prelungirii schemelor amplasării de noi gherete, 



tonete, rulote, reamplasării acestor pe străzile și în zonele interzise prin 

regulament. 

 

 Preturile de sector să asigure evidența schemelor de amplasare în 

programul informativ, pentru sistematizarea informației de către 

Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii. 

 

 Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii și 

preturile de sector să asigure executarea Regulamentului cu privire la 

evacuarea gheretelor din străzile și zonele unde este interzis desfășurarea 

comerțului ambulant stradal (chioșcuri, tonete, rulote, etc.) 

 

 Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii să 

elaboreze un proiect de dispoziție „Cu privire la comerțul stradal în 

sezonul estival 2019 în mun. Chișinău”. 

 

 Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii să 

elaboreze un concept privind cerințele estetice si sanitare a chioșcurilor, 

tonetelor, rulotelor ce urmează a fi amplasate în municipiul Chișinău în 

sezonul estival 2019. 

 

 Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii și 

preturile de sector să elaboreze un mecanism și o procedură clară 

privind modul de amplasare de chioșcuri, tonete, rulote, în municipiul 

Chișinău și să stabilească parametrii fizici unici și modele de design-tip 

pentru toate tipurile de instalații comerciale stradale. 

 

 Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii să 

elaboreze o viziune pe termen lung și o strategie de dezvoltare durabilă a 

comerțului stradal în bază de indicatori socio-economici și în baza 

bunelor practici de gestionare a acestui domeniu în orașele europene.  

 Preturile de sector să efectueze un control a gheretelor existente și 

corespunderea lor conform regulamentul de desfășurare a activității de 

comerț în mun. Chișinău, aprobat prin decizia Consiliului mun. Chișinău 

nr 10/2 din 09.10.2017. 



 

 Planul de acțiuni privind etapele de evacuare a gheretelor din  străzile și 

în zonele interzise de regulament, să fie aprobat de Primarul General și 

plasat pe pagina web a Primăriei mun. Chișinău. 

 În termen de 30 zile, Direcția generală comerț, alimentație publică și 

prestări servicii și preturile de sector să elaboreze un plan de acțiuni 

privind implementarea recomandărilor sus menționate. 

 

 

Raportul Grupului de lucru privind rezultatele examinării și evaluării 

modului de amplasare/reamplasare a gheretelor în orașul Chișinău este 

perfectat în 3 (trei) exemplare – originale, un exemplar din care, în complet cu 

materialele anexate (în original), se transmit Primarului General Interimar al 

municipiului Chișinău. 

 

Președintele Grupului de lucru: 

 

 

- BOGDAN Valerii ___________________ 


