
   PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI 

PRESCRIPŢIE    

Nr. AAP-40/17-01         mun. Chişinău 

din 24.05.2018 

Plenul Consiliului Concurenţei, ca urmare a investigaţiei iniţiate prin Dispoziţia 

Plenului Consiliului Concurenţei nr. 40 din 21.12.2017, 

ținând cont de adoptarea Deciziei Plenului Consiliului Concurenţei nr. AAP-

40/17-26  din 24.05.2018, în temeiul art. 46 alin. (1) şi (5) din Legea concurenţei nr. 

183 din 11.07.2012, 

PRESCRIE: 

1. Consiliului municipal Chișinău să anuleze prevederea pct. 1.1 lit. e) din anexa 

nr. 3 a Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în mun. Chișinău 

aprobat de Consiliul municipal Chișinău prin Decizia nr. 10/2 din 09.10.2017, 

care stabilește că amplasamentele pentru desfășurarea comerțului ambulant pot 

fi situate la o distanță de cel puțin 50 m de la unitățile de comerț și alimentație 

publică staționare (pentru produse similare celor comercializate în unitățile 

comerciale staționare), ce a fost constatată ca încălcare a Legii concurenţei nr. 

183 din 11.07.2012. 

2. Consiliului municipal Chișinău să anuleze prevederea pct. 2.5 alin. (9) din 

anexa nr. 4 a Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în mun. 

Chișinău aprobat de Consiliul municipal Chișinău prin Decizia nr. 10/2 din 

09.10.2017 prin care se interzice amplasarea gheretelor la o distanță mai mică 

de 250,0 m de la intrările în unitățile comerciale staționare (în cazul gheretelor 

în care se preconizează comercializarea produselor similare celor din unitățile 

menționate), ce a fost constatată ca încălcare a Legii concurenţei nr. 183 din 

11.07.2012. 

3. Prezenta prescripție urmează a fi executată până la data de 31.07.2018. 

4. Secretarul Consiliului municipal Chișinău va informa Consiliul Concurenţei 

despre anularea prevederilor pct. 1.1 lit. e) din anexa nr. 3 și pct. 2.5 alin. (9) 

din anexa nr. 4 a Regulamentului până la data de 01.08.2018.  
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