
                                                                                            
 
 

REGULAMENTUL 

PRIVINDăELIBERAREAăAUTORIZA IILORăDEăFUNC IONAREăPENTRU 

UNIT ILE CE COMERCIALIZEZ  PRODUSEăŞI SERVICII 

PE TERITORIUL OR.STR ŞENI ŞIăS.F GURENI 

 
I. DISPOZI IIăGENERALE 

 

      1.1 Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii cu privire la 
comerţul interior nr. 231-XVI din 23 septembrie 2010, Legii cu privire la patenta de 
întreprinzător nr.93-XIV din 15 iulie 1998, Legii privind protecţia consumatorilor nr.105-XV din 
13 martie2003, Legii cu privire la administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 
2006, Legii cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică nr. 1209 din 08 noiembrie 
2007. 
      1.2 Regulamentul stabileşte modul de eliberare a autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţile 
ce comercializează produse şi servicii pe teritoriul or.Străşeni şi s.Făgureni indiferent de forma 
lor juridică de organizare şi tipul de proprietate. 
     1.3 Termenii utilizaţi în prezentul Regulament: 
   activitateădeăcomer  – activitate de întreprinzător iniţiată în baza raporturilor stabilite în 
domeniul comercializării mărfurilor produse, prelucrate sau procurate, precum şi în domeniul 
executării diverselor lucrări şi prestării serviciilor aferente vînzării mărfurilor, avînd ca scop 
satisfacerea intereselor economice private şi asigurarea unei surse de venit; 
    serviciu comercial – activitate oferită cu prilejul actului de vînzare (prestare), care asigură 
avantaje şi satisfacţii consumatorului, fără a antrena un schimb fizic sub formă de bunuri 
materiale; 
    comerciant – persoană juridică cu scop lucrativ sau întreprinzător individual, înregistraţi 
conform legislaţiei şi autorizaţi să desfăşoare activităţi în domeniul comerţului; 
    mic comerciant – persoană care practică o activitate de comerţ fără a avea înregistrare de stat; 
    comer ăcuăridicata – activitate desfăşurată de comercianţii care cumpără produse în scopul 
revînzării acestora către alţi comercianţi sau utilizatori profesionali ori colectivi; 
    comer ăcuăam nuntul – activitate desfăşurată de comercianţii care vînd produse direct 
consumatorilor pentru uzul personal al acestora (consumul final); 
    serviciuădeăalimenta ieăpublic  – activitate de pregătire, preparare, prezentare şi servire a 
produselor culinare, a celor de cofetărie-patiserie, a băuturilor şi altor produse pentru consumul 
acestora în unităţi specializate sau în afara lor, precum şi activitatea de agrement aferentă acestui 
proces; 
    unitateăcomercial  – unitate (spaţiu) în care au loc procesele operative de circulaţie a 
mărfurilor/serviciilor (primirea, depozitarea şi vînzarea); 
    suprafa ădeăvînzare (suprafaţă comercială) – suprafaţă destinată accesului consumatorilor 
pentru cumpărarea produsului/serviciului, pentru expunerea produselor oferite, pentru plata 
acestora şi pentru circulaţia personalului angajat în vederea desfăşurării activităţii. Nu constituie 
suprafeţe de vînzare suprafeţele destinate recepţiei, depozitării, prelucrării şi păstrării mărfurilor 
sau producţiei, precum şi cele destinate birourilor şi anexelor; 
      1.4 Autorizaţia de funcţionare este act administrativ individual ce atestă dreptul titularului de 
a practica o activitate de comerţ, cu indicarea amplasării unităţii comerciale sau a locului deschis 
pentru vînzare. Noţiunea de autorizaţie de funcţionare nu se suprapune noţiunii de licenţă pentru 
activităţile care, conform legislaţiei în vigoare, se licenţiază. 

 
 

II. DESF ŞURAREAăACTIVIT ILORăDEăCOMER  

 

      2.1 Activitatea de comerţ poate fi exercitată de persoanele fizice şi juridice autorizate în 
condiţiile legii, care au drept obiect de activitate comercializarea de produse şi/sau servicii. 



      2.2 Activitatea de comerţ, exceptînd cazul micilor comercianţi, se exercită de către 
persoanele fizice (întreprinzători individuali) care au o pregătire profesională obţinută ca urmare 
a instruirii în cadrul unor instituţii de profil comercial (economic), autorizate în condiţiile legii, 
sau de către persoanele care şi-au certificat competenţele în cadrul aceloraşi instituţii, 
competenţe dobîndite ca urmare a experienţei de muncă. 
      2.3 Formele principale ale comerţului sînt: 
    a) comerţul cu ridicata; 
    b) comerţul cu amănuntul; 
    c) serviciile comerciale, inclusiv alimentaţia publică. 
      2.4 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. 
Regulile specifice de desfăşurare a comerţului cu ridicata se aprobă de Guvern. 
      2.5 Comerţul cu amănuntul se desfăşoară prin intermediul unităţilor comerciale fixe 
(magazine), mobile (pavilioane, chioşcuri, gherete, aparate comerciale, rulote, standuri) sau prin 
alte modalităţi prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Regulile specifice de desfăşurare a comerţului cu amănuntul se aprobă de Guvern.. 
      2.6 Activitatea de prestare (comercializare) a serviciilor se desfăşoară prin intermediul 
unităţilor comerciale (punctelor de vînzare a serviciilor). 
Regulile specifice de prestare a serviciilor comerciale se aprobă de Guvern.. 
      2.7 Alimentaţia publică se desfăşoară în unităţi specializate, care se divizează în tipuri şi sînt 
clasificate, de regulă, în categorii. 
      Regulile specifice de prestare a serviciilor de alimentaţie publică (inclusiv regulile şi normele 
sanitare) se aprobă de Guvern. 
      2.8 În pieţe se comercializează preponderent produse agricole, precum şi produse alimentare 
şi nealimentare, prin intermediul unităţilor comerciale amplasate în perimetrul lor. 
     2.9 Administraţia  pieţelor  va  elabora  şi va prezenta pentru coordonare autorităţii 
administraţiei publice locale Regulamentul de funcţionare  a pieţei în conformitate cu prevederile  
Regulamentului-tip de funcţionare a pieţelor aprobat de Guvern. 
 
     

III. AUTORIZAREAăDESF ŞUR RIIăACTIVIT ILORăDEăCOMER  

 

      3.1 Desfăşurarea activităţii de comerţ se autorizează de către autoritatea administraţiei 
publice locale. 
      3.2 Autorizaţia de funcţionare se eliberează comerciantului pentru fiecare unitate comercială 
separat, în baza unei cereri depuse la primarie. 
      3.3 La cerere se anexează următoarele acte: 
    a) documentul ce confirmă înregistrarea de stat a comerciantului conform prevederilor 
legislaţiei în vigoare; 
    b) documentele ce atestă îndeplinirea cerinţelor pct.2.2; 
    c) documentul ce confirmă dreptul de proprietate sau de locaţiune asupra unităţii comerciale; 
    d) schema de amplasare a unităţii comerciale (pentru gherete, tarabe şi alte unităţi mobile); 
    e) acordul administratorilor zonei de vînzare, obţinut conform prevederilor legale în vigoare, 
pentru desfăşurarea  comerţului în gări, staţii şi alte zone publice; 
    f) contractul de locaţiune sau titlul de autentificare a deţinătorului de teren; 
    g) orarul de funcţionare a unităţii comerciale; 
    h) declaraţia pe propria răspundere privind respectarea cerinţelor de autorizare; 
    i) în cazul autorizării funcţionării unităţilor de alimentaţie publică, se solicită suplimentar 
autorizaţia sanitară, iar în cazul organizării tîrgurilor de animale şi a pieţelor agricole ce dispun 
de hale pentru comercializarea produselor de origine animalieră în stare proaspătă – autorizaţia 
sanitar-veterinară; 
   j)contractul privind transportarea deşeurilor menajere solide. 
      3.4 Prevederile pct.3.3 se aplică şi în cazul reamplasării unităţii comerciale sau al extinderii 
activităţii de comerţ.. 



      3.5 Actele specificate se depun în original, iar copiile acestora se păstrează în arhiva 
autorităţii administraţiei publice locale. 
      3.6 Comerciantul este obligat să deţină autorizaţia de funcţionare şi în cazul desfăşurării unei 
forme de comerţ care nu necesită existenţa unităţii comerciale. 
      3.7 Micii comercianţi vînd produse nealimentare sau produse agricole, exceptînd pe cele 
alimentare, în baza unei cereri autorizate pentru un loc provizoriu de vînzare. Cererea conţine 
informaţii privind locul de vînzare, perioada vînzării, denumirea produselor şi se autorizează de 
către primarul localităţii prin vizare şi aplicarea ştampilei în termen de cel mult 3 zile de la 
depunere. 
 

IV.ăELIBERAREAăAUTORIZA IEI DEăFUNC IONARE 

 

      4.1 Autoritatea administraţiei publice locale examinează cererea şi actele specificate la 
pct.3.3 în termen de 20 de zile calendaristice, avînd obligaţia de a verifica împreună cu 
autorităţile publice abilitate conformitatea acestora cu prevederile legale în vigoare potrivit 
principiului „ghişeului unic”. 
      4.2 Pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare este necesar ca unitatea comercială să 
întrunească următoarele condiţii: 
a) să fie amenajată în conformitate cu prevederile legilor şi actelor normative privind protecţia 
muncii, ocrotirea sănătăţii şi a mediului ambiant, securitatea antiincendiară, păstrarea, 
prelucrarea şi comercializarea produselor; 
b) la intrarea în unitatea comercială să fie amplasat în mod obligatoriu panoul de identificare a 
unităţii, pe care se indică în limba de stat denumirea completă şi tipul, conform autorizaţiei de 
funcţionare, apartenenţa (agentul economic), adresa unităţii; 
c) pe un panou informativ, amplasat într-un loc vizibil, în sala de comerţ, se expun extrase din 
Reguli, precum şi Registrul de reclamaţii. Sesizările şi reclamaţiile consumatorilor se înscriu în 
Registrul de reclamaţii, care este eliberat de către organele de statistică teritoriale, şnuruit şi 
autentificat prin aplicarea ştampilei şi semnăturii reprezentantului autorităţii administraţiei 
publice locale; 
d) programul de lucru al unităţilor se stabileşte de către comerciant de comun acord cu 
autoritatea administraţiei publice locale, se indică în autorizaţia de funcţionare şi se afişează la 
intrarea în unitate, la un loc vizibil din exterior; 
e) la intrare să fie afişat un anunţ vizibil conţinînd informaţia despre restricţiile privind accesul 
persoanelor care nu au împlinit vîrsta de 18 ani (pentru cazinouri şi localurile în care sunt 
amplasate şi folosite aparate electronice de joc, de jocuri de noroc cu cîştiguri în bani) 
f) la intrarea în unitatea comercială să fie instalate urne de gunoi. 
      4.3 Închiderea unităţii comerciale pentru reparaţii (reutilare) se face cu informarea prealabilă, 
printr-o scrisoare, a autorităţii administraţiei publice locale responsabilă de eliberarea autorizaţiei 
de funcţionare. 
      4.4 În cazul în care autoritatea administraţiei publice locale constată o neconformitate privind 
documentele depuse, inclusiv depunerea (semnarea) cererii de către o persoană ce nu are relaţii 
de serviciu cu solicitantul, acest fapt se notifică solicitantului în scris, de regulă, în momentul 
depunerii cererii sau în termen de 3 zile de la depunerea acesteia. 
      4.5 După depunerea şi verificarea actelor prezentate funcţionarul primăriei examinează la 
faţa locului gradul de corespundere a unităţii comerciale, condiţiilor de autorizare şi 
consemnează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare nota informativă respectivă. 
      4.6 La eliberarea autorizaţiei de funcţionare se ţine cont de planul urban sau rural de 
dezvoltare a teritoriului, de accesul consumatorilor la transportul public, de protejarea copiilor şi 
a tinerilor prin limitarea comercializării de mărfuri ce contravin bunelor moravuri în apropierea 
instituţiilor preşcolare şi de învăţămînt.  
      4.7 Autorizaţia de funcţionare se eliberează: 
    a) pentru unităţile comerciale ce vînd mărfuri nealimentare sau prestează servicii comerciale, 
exceptînd alimentaţia publică, care deţin titlu de proprietate – pe un termen nelimitat (pe durata 
funcţionării); 
    b) pentru unităţile comerciale ce vînd mărfuri alimentare, inclusiv cu sortiment mixt, şi pentru 



unităţile de alimentaţie publică ce deţin titlu de proprietate – pe un termen de  5 ani; 
    c) pentru unităţile comerciale amplasate în localuri închiriate – pe termenul stabilit în 
contractul de locaţiune, dar care nu va depăşi termenul stipulat la lit. b). Încetarea contractului de 
locaţiune înainte de termen are drept consecinţă încetarea autorizaţiei de funcţionare; 
    d) pentru unităţile comerciale mobile – pe termen de 1 an. 
      4.8 Autorizaţia de funcţionare conţine: 
    a) numele/denumirea comerciantului; 
    b) domiciliul/sediul comerciantului; 
    c) numărul de identitate al comerciantului; 
    d) denumirea şi adresa unităţii comerciale; 
    e) activitatea de comerţ şi codul respectiv conform CAEM (se indică separat comercializarea 
băuturilor alcoolice şi a articolelor din tutun); 
    f) tipul unităţii comerciale şi categoria de încadrare conform nomenclatorului tip al unităţilor 
comerciale (în cazul alimentaţiei publice); 
    g) teritoriul şi zilele în care se permite desfăşurarea comerţului (în cazul comerţului mobil şi al 
micilor comercianţi). 
      4.9 Autorizaţia de funcţionare se eliberează în mod gratuit. 
      4.10 La eliberarea autorizaţiei de funcţionare, comerciantul este informat despre condiţiile de 
retragere a acesteia. 
 

V. REFUZULăDEăELIBERAREăAăAUTORIZA IEIăDEăFUNC IONARE 

 

      5.1 Cererea de eliberare a autorizaţiei de funcţionare se respinge în baza dispoziţiei 
primarului,  comunicînd  în scris solicitantului, motivul  refuzului, în termen de 20 de zile 
calendaristice din momentul depunerii cererii. 
      5.2 Cererea de eliberare a autorizaţiei de funcţionare poate fi respinsă în următoarele cazuri: 
    a) amplasarea unităţii comerciale contravine planului urbanistic general şi criteriilor generale 
de determinare a zonelor şi locurilor de vînzare din localitate; 
    b) activitatea de comerţ se desfăşoară în spaţii improvizate sau care nu armonizează cu 
arhitectura zonală, în încăperi neconforme cerinţelor stabilite sau în zone neautorizate (instituţii 
de educaţie, de sănătate etc.); 
    c) activitatea de comerţ prejudiciază spaţiile aflate în incinta sau în apropierea unor edificii cu 
valoare arhitectonică deosebită ori cu valoare de patrimoniu; 
    d) comercianţii nu sînt pregătiţi profesional pentru domeniile respective. 
      5.3 Respingerea cererii de solicitare a autorizaţiei de funcţionare poate fi contestată în 
instanţa de judecată conform legislaţiei în vigoare. 

 

VI. RETRAGEREAăAUTORIZA IEIăDEăFUNC IONARE 

 

      6.1 Autorizaţia de funcţionare se retrage în următoarele cazuri: 
    a) comerciantul nu a demarat activitatea timp de 6 luni de la data eliberării autorizaţiei de 
funcţionare, exceptînd cazurile de forţă majoră; 
    b) activitatea a fost întreruptă de comerciant pe o perioadă mai mare de un an, exceptînd 
cazurile de forţă majoră; 
    c) comerciantul a schimbat genul activităţii de comerţ; 
    d) comerciantul a încălcat în mod repetat regulile de desfăşurare a activităţilor de comerţ, fapt 
documentat de organele de stat cu drept de control. 
      6.2 Autorizaţia de funcţionare se retrage de către autoritatea care a eliberat-o în baza deciziei 
instanţei de judecată. În caz de pericol pentru sănătatea populaţiei sau pentru ordinea publică, 
autorizaţia poate fi suspendată de către aceeaşi autoritate, aceasta fiind obligată, în termen de 3 
zile lucrătoare de la suspendare, să se adreseze în instanţa de judecată, de asemenea, să 
informeze în scris comerciantul despre decizia de retragere/suspendare. În cazul nerespectării 
termenului indicat, se consideră că autorizaţia nu a fost retrasă/suspendată. 
      6.3 În cazul depistării în activitatea comerciantului a neregulilor specificate la pct.6.1, 
autoritatea administraţiei publice locale este obligată să informeze în scris comerciantul despre 



existenţa acestora şi să-i acorde posibilitatea de a le înlătura. Dacă comerciantul nu înlătură 
neregulile în termen de 30 de zile din momentul înştiinţării, se iniţiază procedura de retragere a 
autorizaţiei de funcţionare. 
      6.4 Retragerea autorizaţiei de funcţionare poate fi contestată în instanţa de judecată conform 
legislaţiei în vigoare. 
 

VII. RESTRIC IIăPRIVINDăFUNC IONAREAăUNIT ILORăCOMERCIALE 

 

      7.1 Se interzice funcţionarea unităţilor comerciale pe teritoriul or.Străşeni şi s.Făgureni, în 
lipsa autorizaţiilor respective, eliberate de către primăria or.Străşeni. 
      7.2 Este interzisă stabilirea programului de lucru în regim non-stop al unităţilor comerciale 
amplasate în blocurile locative. Pentru unităţile de alimentaţie publică amplasate în blocuri 
locative, se interzice activitatea după ora 22.00. 
     7.3  Este interzis comerţul din autovehicole şi altă tehnică mobilă pe străzile oraşului, cu 
excepţia vînzărilor în cadrul iarmaroacelor de legume şi fructe. 
     7.4 Programul de funcţionare a localurilor pentru amplasarea şi folosirea aparatelor cu jocuri 
de noroc cu cîştiguri în bani, va fi cuprins între orele 24.00 – 08.00. Este interzisă autorizarea 
programului în regim non-stop pentru acest gen de localuri. 

 

VIII. DISPOZI IIăFINALE 

 

     9.1 Primăria va efectua în teritoriu controlul privind respectarea regulilor de comercializare a 
produselor şi serviciilor şi de funcţionare a comercianţilor. 
     9.2 Pentru fiecare unitate comercială care a obţinut autorizaţia de funcţionare, Primăria va 
întocmi un dosar şi va ţine evidenţa electronică (în registru) a autorizaţiilor eliberate. 
     9.3  Primăria elaborează şi asigură editarea următoarelor formulare: 
a) cererea-model pentru eliberarea autorizaţiei; 
b) nota informativă despre examinarea unităţii comerciale la faţa locului. 
 
 
 
 
 
 


