
 

ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 
 
 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 277 
 

PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU EMITEREA ACORDULUI DE 

FUNCȚÍONARE ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE ÎN 

MUNICIPIUL TULCEA 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă ordinară la data de  

29 septembrie 2021, legal constituită; 
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local pentru emiterea Acordului de 

funcțíonare în vederea desfășurării de activități economice în municipiul Tulcea, proiect din iniţiativa 

consilierului local George ȘINGHI; 
Luând în discuţie referatul de aprobare al consilierului local George ȘINGHI înregistrat sub nr. 

7/20.08.2021 şi raportul nr. 30892/20.08.2021 al Compartimentului avizări activități comerciale; 
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 
- art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (2) și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea 

produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei 

Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 
- Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională – 

CAEN, modificată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea 

Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN; 
 - art. 2 și art. 4 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea 

efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată; 
- Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi 

psihotrope, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, 

republicată;  
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. s), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. 

a), art. 197 alin. (4) şi art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 

                                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 

 

ART. 1 Se aprobă Regulamentul local pentru emiterea Acordului de funcțíonare în vederea desfășurării de 

activități economice în municipiul Tulcea, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Compartimentul 

avizare activităţi comerciale. 

ART. 3 Secretarul general al Municipiul Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi 

persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată  cu 17 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi. 
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                                                                                     Anexa la H.C.L nr. 277/29.09.2021 

 

    Regulamentul local pentru emiterea Acordului de funcționare în vederea 

desfășurării de activități economice în municipiul Tulcea 

 

 

 

Capitolul 1. Dispoziții generale 

 

Art. 1. În înțelesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel: 

a) consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în 

asociaţii, care cumpără, dobândeşte, utilizează ori consumă produse sau servicii în afara 

activităţii profesionale; 

b) comerciant - persoana fizică, persoana juridică- persoana fizică autorizată,  

întreprindere familială, întreprinderea individuală, societatea comercială,  asociație, 

organizație și alte asemenea, autorizate să desfăşoare activităţi de comercializare a 

produselor şi serviciilor de piaţă; 

c) comerţ cu ridicata/de gros - activitatea desfăşurată de comercianţii care cumpără 

produse în cantităţi mari în scopul revânzării acestora în cantităţi mai mici altor 

comercianţi sau utilizatori profesionali şi colectivi; 

d) comerţ cu amănuntul/de detail - activitatea desfăşurată de comercianţii care vând 

produse, de regulă, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora; 

e) comerţ de tip cash and carry/formă de comerţ cu autoservire pe bază de 

legitimaţie de acces - activitatea desfăşurată de comercianţii care vând mărfuri prin 

sistemul de autoservire către persoane juridice, persoane fizice autorizate, asociaţii 

familiale autorizate conform legii şi persoane fizice înregistrate în baza de date a 

vânzătorului, în scopul revânzării şi/sau prelucrării, precum şi al utilizării acestora ca 

produse consumabile, păstrând regimul diferenţiat de preţ tip engros/ en detail; 

f) exerciţiu comercial - una sau mai multe activităţi de comercializare cu ridicata, 

cu amănuntul, de tip cash and carry, de alimentaţie publică, precum şi a serviciilor 

desfăşurate de un comerciant. Obiectul activităţilor de comercializare îl constituie 

produsele şi serviciile cuprinse în anexa nr. 2-parte integrantă la prezentul regulament; 

g) serviciu de piaţă - orice acţiune sau prestaţie care face obiectul vânzării-

cumpărării pe piaţă şi care nu are drept consecinţă transferul proprietăţii asupra unui bun 

corporal, efectuată în scopul satisfacerii unor necesităţi ale consumatorilor; 

h) structură de vânzare - spaţiul de desfăşurare a unuia sau mai multor exerciţii 

comerciale; 



i) suprafaţă de vânzare - suprafaţă destinată accesului consumatorilor pentru 

achiziţionarea produsului/serviciului, expunerii produselor oferite, plăţii acestora şi 

circulaţiei personalului angajat pentru derularea activităţii. Nu constituie suprafeţe de 

vânzare cele destinate depozitării şi păstrării mărfurilor, producţiei, birourilor şi 

anexelor; 

j) structură de vânzare cu suprafaţă mică - structură de vânzare având o suprafaţă 

de vânzare de până la 400 mp inclusiv; 

k) structură de vânzare cu suprafaţă medie - structură de vânzare având o suprafaţă 

de vânzare cuprinsă între 400 - 1.000 mp inclusiv; 

l) structură de vânzare cu suprafaţă mare - structură de vânzare având o suprafaţă 

de vânzare mai mare de 1.000 mp; 

m) centru comercial - structura de vânzare cu suprafaţă medie sau mare în care se 

desfăşoară activităţi de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de 

alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructură comună şi utilităţi adecvate. Suprafaţa 

de vânzare a unui centru comercial este rezultată din suma suprafeţelor de vânzare cu 

amănuntul de produse şi servicii de piaţă şi de alimentaţie publică cuprinse în acesta; 

n) comerţ în zone publice - activitatea de comercializare a produselor şi serviciilor, 

desfăşurată permanent sau sezonier în pieţe, târguri, oboare, pasaje publice, porturi, 

aeroporturi, gări, autogări, drumuri publice şi străzi sau orice zonă de altă natură 

destinată folosinţei publice; 

o) parc comercial - perimetru ce grupează două sau mai multe clădiri cu destinaţia 

de structuri de vânzare cu suprafeţe medii ori mari, în care se desfăşoară activităţi de 

comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, ce 

utilizează o infrastructură comună, inclusiv spaţii de parcare şi circulaţie comune, 

precum şi utilităţi adecvate. Suprafaţa unui parc comercial este rezultată din suma 

suprafeţelor construite a clădirilor cu destinaţia de structuri de vânzare cu suprafeţe 

medii sau mari care fac parte din acesta, la care se adaugă suprafeţele spaţiilor de 

parcare şi circulaţie comune, precum şi suprafeţele celorlalte elemente de infrastructură 

comune; 

p) supermagazin - structură de vânzare cu suprafaţă medie sau mare între 1.000 mp 

şi 2.500 mp, utilizată pentru comerţ specializat ori nespecializat, care comercializează 

mărfuri alimentare şi/sau nealimentare, având drept caracteristici autoservirea şi plata 

mărfurilor la casele de marcat amplasate la ieşire; 

r) hipermagazin - structură de vânzare cu amănuntul, cu suprafaţa de peste 2.500 

mp, utilizată pentru comerţ specializat şi/sau nespecializat, care comercializează mărfuri 

alimentare şi/sau nealimentare, având drept caracteristici: prezenţa tuturor raioanelor, 

inclusiv a celor cu vânzători, case de marcat amplasate la ieşirea din fluxul de 

autoservire, sector de alimentaţie publică reprezentat prin una sau mai multe săli de 

consumaţie, amplasarea în zonele periferice ale oraşului, în centrele comerciale ori în 

parcurile comerciale. 



s) substitut - orice substanță sau asociere de substanțe de origine naturală ori 

sintetică, în orice stare fizică, sau orice produs, plantă, ciupercă ori părți ale acestora al 

căror regim juridic nu este reglementat prin alte dispoziții legale, care are capacitatea de 

a produce efecte psihoactive și care, indiferent de conținut, denumire, mod de 

administrare, de prezentare sau de publicitate este ori poate fi folosit în locul unei 

substanțe sau preparat stupefiant ori cu efecte psihotrope sau în locul unei plante ori 

substanțe aflate sub control național sau pentru aceleași scopuri; 

t) efecte psihoactive - unul dintre următoarele efecte pe care le poate avea un 

produs, atunci când este consumat de către o persoană: stimularea sau inhibarea 

sistemului nervos central al persoanei, având ca rezultat modificări ale funcțiilor și 

proceselor psihice și ale comportamentului ori crearea unei stări de dependență, fizică 

sau psihică; 

u) se consideră că un produs este susceptibil de a avea efecte psihoactive dacă se 

poate aprecia în mod rezonabil că ar produce asemenea efecte, dacă nu este folosit sau 

nu putea fi folosit în scopul pentru care a fost produs. La aprecierea caracterului 

rezonabil se pot lua în considerare prevederile legale specifice în vigoare. 

 

Art. 2. Orice exercițiu comercial se desfășoară numai de către comercianți 

autorizați în condițiile legii. 

 

 

 Capitolul 2.  Eliberarea Acordului de funcționare 

 

 

Art. 3. (1) Comercianții pot desfășura activități comerciale pe raza unității 

administrativ – teritoriale municipiul Tulcea doar dacă dețin Acordul de funcționare 

emis de Primarul municipiului Tulcea în urma avizării de către Comisia de analiză și 

avizare pentru eliberarea Acordului de funcționare. 

       (2) Comisia este constituită, prin dispoziția Primarului, din reprezentanți ai: 

Serviciului de urbanism, amenajare teritoriu, Compartimentului avizare activități 

comerciale, Compartimentului contencios administrativ, Direcției de Poliție Locală 

Tulcea. Președintele comisiei este Primarul municipiului Tulcea sau un împuternicit al 

acestuia. Secretariatul comisiei este asigurat de către un funcționar al Compartimentului 

avizare activități comerciale. 

           (3) Comisia de analiză și avizare pentru eliberarea Acordului de funcționare este 

legal întrunită în prezența majorității membrilor și hotărările acesteia se vor adopta cu 

votul majorității membrilor comisiei. 

   (4) Membrii comisiei verifică condițiile de acordare şi realitatea datelor înscrise 

în documentaţia depusă de comercianți pentru eliberarea Acordului de funcţionare şi 

propun primarului eliberarea Acordului de funcţionare. Fiecare membru din cadrul 



comisiei are obligaţia de a informa întreaga comisie cu privire la neclarităţile/ 

deficienţele constatate conform prevederilor legale în vigoare specifice şi care pot afecta 

emiterea acordului de funcționare pentru desfășurarea activității economice de către 

comerciant la unitatea/punctul de lucru din municipiul Tulcea. 

 

Art. 4. Acordul de funcționare emis de Primarul municipiului Tulcea cuprinde 

datele de identificare ale comerciantului respectiv, sediul social, adresa punctului de 

lucru și clasele de activitate CAEN - Rev. 2, corespunzătoare activităților comerciale 

pentru care se eliberează, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezentul  

regulament. 

 

Art. 5. (1) Activitatea comercială, în sensul prezentului regulament se referă la 

produsele alimentare, nealimentare și la serviciile de piață, prevazute în anexa nr. 2, 

parte integrantă din prezentul regulament. 

        (2) Se exceptează de la prevederile prezentului regulament sectoarele de activitate 

privind producție – prelucrare - extracție, precum și autorizarea desfășurării activităților 

de alimentație publică și de comerț stradal. 

 

Art. 6. Acordul de funcționare al unei structuri de vânzare nu se eliberează în 

următoarele cazuri: 

a) contravine planului general de dezvoltare urbană şi criteriilor generale privind 

determinarea zonelor şi locurilor de vânzare din localităţi; 

b) aduce prejudicii spaţiilor aflate în incinta sau în apropierea unor clădiri de 

valoare arhitectonică deosebită ori cu valoare de patrimoniu; 

c) exerciţiul comercial se face în spaţii improvizate; 

d) se încalcă dispoziţiile prezentului regulament. 

 

Art. 7. În vederea obținerii Acordului de funcționare  pentru o structură de vânzare, 

comerciantul, asa cum este definit la art. 1, depune la Primăria municipiului Tulcea, 

pentru fiecare structură de vânzare, următoarele documente, în copie xerox, după 

verificarea documentelor respective, în original, de către reprezentanții 

compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Tulcea: 

a) cererea pentru eliberarea acordului respectiv; 

b) actul constitutiv al societății - statut, contract de societate/act de constituire 

persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială care 

desfășoară activități economice în mod independent/ alte acte de constituire; 



c) certificatul de înregistrare în Registrul Comerțului – actualizat cod CAEN Rev2, 

conform Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind 

actualizarea Clasificării activităților din economia națională; 

d) certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului pentru punctul 

de lucru respectiv; 

e) documentul sanitar - veterinar de funcționare emis de Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Tulcea, în cazul desfășurării de activități de 

comerț cu amănuntul sau cu ridicata cu produse din sectorul alimentar; 

f) actul de absolvire a unei forme de pregătire profesională de specialitate sau, după 

caz, un document legal prin care se atestă exercitarea activității de cel puțin 2 ani în 

meseria respectivă, în cazul desfășurării de activități de comerț cu amănuntul sau cu 

ridicata cu produse din sectorul alimentar; 

g) actul legal de folosință al unității și al terenului aferent, inclusiv planul de 

amplasament și schița locației; 

h) documentele care atestă schimbarea de destinație/amenajarea/construirea 

spațiului respectiv; 

i) contractul încheiat cu un operator de salubritate autorizat pentru colectarea 

deșeurilor rezultate din activitatea specifică (deșeuri din ambalaje, deșeuri menajere, 

etc.); 

j) alte documente necesare pentru stabilirea condițiilor de funcționare a unităților 

respective, după caz. 

 

Art. 8. Documentația menționată la art. 7 se depune în maxim 15 de zile de la 

începerea activității la punctul de lucru respectiv. 

 

Art. 9. Comercializarea produselor susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele 

decât cele prevăzute de actele normative în vigoare este admisă a se desfășura numai 

prin magazine strict specializate pentru aceste produse, cu respectarea prevederilor 

prezentului regulament și a legislației specifice în vigoare. 

            

Art. 10. Se interzice începerea desfășurării activității de comercializare a 

produselor susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de actele 

normative în vigoare, înainte de obținerea Acordului de funcționare eliberat de Primarul 

municipiului Tulcea. 

 

Art. 11. În municipiul Tulcea se interzice amplasarea punctelor de comercializare a 

produselor susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de actele 

normative în vigoare pe o raza de 2500 metri în jurul unităților de învățământ, școli, 



internate, tabere școlare, gradinițe etc, baze sportive, locuri de joacă pentru copii, 

parcuri, spitale, centre de asistență socială, cantine sociale, lăcașuri de cult, cimitire, 

centre cultural-artistice, gări, autogări, unități militare. 

 

Art. 12. Sunt interzise oferirea, distribuirea, comercializarea și/sau promovarea 

produselor susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de actele 

normative în vigoare prin standuri, chioșcuri, piețe, case de comenzi, intermedieri, 

vânzări directe, prin intermediul automatelor de produse, prin comis-voiajori sau prin 

comisionari. 

 

Art. 13. Sunt interzise comercializarea, distribuirea sau oferirea către minori a 

produselor susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de actele 

normative în vigoare. 

 

Art. 14. Administratorul fiecărei unității de comercializare a produselor 

susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de actele normative 

în vigoare, precum și lucrătorul comercial au dreptul de a solicita clienților, la intrarea în 

unitate, să facă dovada că nu sunt minori. 

 

Art. 15. Se interzic afișele, bannerele, autocolantele de reclamă care prin conținutul 

lor generează ideea de etnobotanice, spice shop-uri, weed shop-uri, head shop-uri etc. și 

care sugerează sau stimulează consumul de produse susceptibile de a avea efecte 

psihoactive, altele decât cele prevăzute de actele normative în vigoare. 

 

Art. 16. (1) Pentru aprobarea emiterii Acordului de funcționare a unei unități în care se 

intenționează comercializare de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele 

decât cele prevăzute de actele normative în vigoare, agentul economic va depune la 

Primăria municipiului Tulcea, documentele de la art. 7  la care se adaugă și următoarele 

documente: 

a) autorizația emisă de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor, denumită A.N.S.V.S.A; 

b) certificate de calitate, emise de laboratoare acreditate, şi/sau declaraţii de 

conformitate prin care să facă dovada ca produsele din acel lot, în cazul în care sunt 

ingerate sau inhalate, voluntar sau involuntar, sunt sigure pentru viața, sănătatea și 

securitatea clienților, pentru fiecare lot de produse; 

c) acordul asociației de proprietari/locatari și/sau acordul autentificat la notar al 

proprietarilor direct afectăți, în cazul unităților situate în clădiri cu spații de locuit, sau 

acordul autentificat la notar al tuturor proprietarilor învecinați pe o distanță de 250 m, în 

cazul celorlaltor amplasamente. 



      (2) Documentația menționată la alin. (1) se depune înaintea începerii activității 

la punctul de lucru respectiv. 

 

 Art. 17. Agentul economic își asumă responsabilitatea autenticității documentelor 

depuse sub sancțiunile prevederilor Codului Penal privind falsul în acte. 

                  

 Art. 18. În situația în care se constată că nu sunt îndeplinite condițiile prezentului 

regulament sau datele înscrise în documentația depusă  nu corespund cu realitatea, 

cererea pentru obținerea Acordului de funcționare va fi respinsă și se va acorda un 

termen de 30 de zile lucrătoare pentru completarea documentației sau remedierea 

neconcordanțelor existente. 

 

 Art. 19. Dacă până la expirarea termenului menționat la art. 18 nu s-au depus 

documentele necesare, ori nu s-au remediat neconcordanțele existente, se dispune 

măsura suspendării activității unității respective/punctului de lucru, prin dispoziția 

primarului, până la remedierea situației care a generat măsura suspendării, și deținerea 

acordului de funcționare. 

 

 Art. 20. (1) Titularul Acordului de funcționare are obligația de a informa Primăria 

municipiului Tulcea cu privire la modificările condițiilor de funcționare în termen de 5 

zile lucrătoare de la schimbarea acestora și de a solicita eliberarea unui nou acord de 

funcționare în noile condiții. 

   (2) Modificările condițiilor de funcționare pot fi: schimbarea denumirii 

comerciantului, a sediului, a activităților desfășurate la adresa structurii de vânzare 

respective, etc. 

     (3) La cererea de solicitare a eliberării unui nou acord de funcționare se vor 

anexa documentele doveditoare modificării, inclusiv Acordul emis anterior, în original. 

Acestea vor fi analizate de către Comisia de analiză și avizare și se eliberează un nou 

Acord de funcționare în cazul în care se întrunesc condițiile de funcționare și prevederile 

legale în vigoare. 

 

  Art. 21. Dacă agentul economic a pierdut Acordul de funcționare, la solicitarea în 

scris a acestuia, i se va elibera un nou formular, cu același conținut, care va purta 

mențiunea “ DUPLICAT eliberat la data______”. 

 

  Art. 22. În situația în care Acordul de funcționare al unei structuri de vânzare a 

fost emis cu mențiunea unui termen de valabilitate, agentul economic, sau împuternicitul 

acestuia, are obligația să depună la Primăria municipiului Tulcea, cu 15 zile lucrătoare 



înainte de expirarea valabilității Acordului, documentația necesară prelungirii acestuia. 

În caz contrar se consideră că nu deține acord de funcționare. 

                 

Art. 23. Atunci când un comerciant, care deține Acord de funcționare, decide 

închiderea structurii/lor de vânzare respective, acesta are obligația de a comunica, în 

scris, la Primăria municipiului Tulcea, în termen de 15 zile lucrătoare, încetarea 

activității și de a depune Acordul de funcționare al structurii respective, în original. 

 

  Art. 24. (1) Reprezentanții Direcției Județene de Sănătate Publică Tulcea, 

Agenției Judetene pentru Protecția Mediului Tulcea, Gărzii de Mediu Tulcea, Direcției 

Județene Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Tulcea, Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență  “Delta“ Tulcea, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere 

Antidrog Tulcea și Direcției de Poliție Locală Tulcea vor comunica Primăriei 

municipiului Tulcea situațiile în care o structură de vânzare care deține Acord de 

funcționare emis de Primăria municipiului Tulcea nu mai întrunește condițiile specifice 

pentru funcționarea structurii respective. 

          (2) Direcția de Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea va comunica 

Primăriei municipiului Tulcea situațiile în care se vor rezilia contractele/ avizele de 

ocupare a terenului pe care se desfășoară activități economice. 

Art. 25. Cazurile semnalate de către reprezentanții instituțiilor menționate la art. 

24 se analizează în Comisia de analiză și avizare, urmând a fi luate măsuri potrivit 

prevederilor legale în vigoare. 

 

Art. 26. (1) Atunci când pentru o structură de vânzare s-a emis Acordul de 

funcționare de către Primarul municipiului Tulcea și aceasta nu mai întrunește condițiile 

de funcționare prevăzute în prezentul regulament, precum și în legislația specifică în 

vigoare, se dispune măsura suspendării activității comerciale în structura de vânzare 

respectivă prin dispoziția primarului, pentru o perioada de 30 de zile calendaristice. 

        (2) Dacă în perioada de 30 de zile calendaristice, menționată la alin. (1), nu s-au 

depus documentele necesare clarificării situației respective se dispune retragerea 

Acordului de funcționare emis anterior, prin dispoziția primarului. 

 

Art. 27. Nerespectarea măsurii de suspendare a desfășurării activității comerciale, 

dispusă conform art. 26, alin. (1) duce la retragerea Acordului de funcționare emis 

anterior, prin dispoziția primarului. 

 

Art. 28. Referatele de propunere a suspendării activității structurii de vânzare, 

respectiv a retragerii Acordului de funcționare emis anterior se întocmesc de către 

compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Tulcea. 



 

Art. 29. Orice măsură de suspendare a activității economice desfășurate de un 

comerciant în municipiul Tulcea, respectiv a retragerii Acordului de funcționare, va fi 

comunicată acestuia și instituțiilor în drept, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Art. 30. Nerespectarea măsurii de suspendare, dispusă conform art. 19 sau art. 26 

se comunică, la propunerea organului constatator, organelor abilitate, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data sesizării, pentru a fi luate masuri legale în consecință. 

 

Art. 31. Pentru reluarea desfășurării activității comerciale, comerciantul are 

obligativitatea obținerii unui nou Acord de funcționare în condițiile prevederilor 

prezentului regulament. 

 

 

                                   Capitolul 3. ORARUL DE FUNCȚIONARE 

 

 

Art. 32 (1) Structurile de vânzare cu amănuntul şi cele în care se prestează servicii 

de piaţă pot fi deschise publicului în toate zilele săptămânii. 

(2) Fiecare agent economic îşi stabileşte programul de funcţionare, cu respectarea 

prevederilor înscrise în legislaţia muncii şi cu condiţia respectării reglementărilor în 

vigoare privind liniştea şi ordinea publică şi în conformitate cu solicitările autorităţilor 

administraţiei publice locale privind continuitatea unor activităţi comerciale sau de 

prestări servicii, în funcţie de necesităţile consumatorilor. 

(3) Structurile de vânzare cu amănuntul din sectorul alimentar nu pot fi închise mai 

mult de două zile consecutive, cu excepţia unor cauze obiective de nefuncţionare. 

(4)  Pentru unitățile în care se desfășoară activități de comercializare a produselor 

susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de actele normative 

în vigoare, programul de functionare este: zilnic în intervalul orar  

08:00 - 16:00, fără drept de prelungire. 

 

Art. 33 (1) Comercianții care doresc să desfășoare activităţi economice și în 

intervalul orar 22:00 – 06:00 în municipiul Tulcea, au obligația solicitării aprobării 

programului respectiv de către Primarul municipiului Tulcea. 

(2)   Excepție de la prevederile alin.(1) fac următoarele situații: 



   a) programul de funcţionare al unităţilor de alimentaţie publică, care se aprobă 

conform Regulamentului local pentru desfășurarea activităţii de alimentaţie publică în 

municipiul Tulcea; 

  b) programul de funcţionare pentru desfășurarea activităţii de comerţ stradal în 

municipiul Tulcea, care este stabilit prin regulamentul local specific; 

 c) programul de funcţionare pentru desfășurarea de activităţii recreative și 

distractive, care este stabilit prin regulamentul local specific; 

 d) unitățile în care se desfășoară activități de comercializare a produselor 

susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de actele normative 

în vigoare; 

 e ) unitățile în care se desfășoară activităţi de jocuri de noroc în baza licenţelor 

și/sau autorizaţiilor eliberate de Ministerul Finanţelor Publice. 

 

Art. 34. (1) Fiecare comerciant, prin reprezentantul legal, solicită aprobarea 

programului de funcţionare pentru intervalul orar 22:00 – 06:00, iar Comisia de avizare 

a programului de funcţionare al unităților economice, altele decât cele de alimentație 

publică, analizează fiecare solicitare, având în vedere respectarea reglementărilor în 

vigoare privind ordinea și liniștea publică, avizează și propunerea acesteia se înaintează 

spre aprobare Primarului municipiului Tulcea. 

(2) Compartimentul avizare activităţi comerciale comunică agentului economic, 

conform dispozițiilor legale, programul de funcţionare aprobat pentru unitatea 

respectivă. 

 

Art. 35. Comisia de avizare a programului de funcționare al unităților economice 

este constituită din reprezentanţi ai: Primăriei municipiului Tulcea, Direcţiei de Poliţie 

Locală Tulcea, Poliţiei municipiului Tulcea, Inspectoratului de Jandarmi Județean Tulcea 

Mareșal “Alexandru Averescu”, precum și doi consilieri locali. 

 

Art. 36. Solicitarea aprobării programului de funcţionare va fi însoţită de 

următoarele documente, în copii: 

a) certificatul de înregistrare în Registrul Comerţului, actualizat conform 

Ordinului nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia 

naţională; 

b) certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului pentru 

punctul de lucru -sediul secundar; 

c) actul legal de folosinţă al unităţii- imobilului și al terenului aferent, inclusiv 

planul de amplasament și schiţa locaţiei; 



d) (1) în cazul structurilor de vânzare situate în clădiri colective în care există și 

locuințe, este necesar să se depună și acordul vecinilor limitrofi, cu pereți comuni, 

deținători de spații de locuit cu care se învecinează în plan orizontal şi vertical, sub 

semnătură privată, referitor la programul de funcţionare. Acordul vecinilor va conține și 

semnătura președintelui asociației de proprietari din care fac parte locatarii respectivi 

pentru a certifica faptul că aceștia sunt vecinii limitrofi cu spațiul comercial, punctul de 

lucru, în cauză. 

 (2) în situația în care în spațiul de locuit cu care se învecinează unitatea 

economică în plan orizontal și vertical nu locuiește nimeni și proprietarul locuinței nu 

poate fi contactat, atunci se depune un document emis de către președintele asociației de 

proprietari/ locatari respective, prin care se adeverește că în acel imobil nu locuiește nici 

o persoană și proprietarul acestuia nu poate fi contactat; 

e) Acordul de funcționare emis de Primarul municipiului Tulcea pentru unitatea/ 

punctul de lucru respectiv, dacă e cazul. 

 

Art. 37. În cazul în care documentaţia depusă de comerciant pentru aprobarea 

programului de funcţionare este incompletă, comerciantului i se comunică acest lucru de 

către Compartimentul avizare activităţi comerciale. Comerciantul are obligaţia de a 

completa documentaţia în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea înștiinţării. 

 

Art. 38. (1) Programul de funcţionare aprobat se afișeză la intrarea în unitate, în 

mod vizibil din exterior, administratorul firmei/comerciantul având obligația să asigure 

respectarea acestuia. 

(2) Comercianții au obligația de a afișa la fiecare structură de vânzare, datele de 

identificare ale firmei: denumire firmă, CUI, sediul social al firmei. 

 (3) Comercianții au obligația întocmirii şi afişării, în unitate, la locurile de 

desfacere sau servire, a preţurilor şi tarifelor ori, acolo unde este cazul, a listei de preţuri 

şi tarife. 

 

Art. 39. (1) Se interzice tuturor comercianților, indiferent de programul de 

funcţionare al unităţii respective, să comercializeze băuturi alcoolice și produse din tutun 

tinerilor sub 18 ani. 

        (2) În unităţile în care se comercializează băuturi alcoolice și produse din tutun, 

indiferent de programul de funcţionare, este obligatoriu să se afișeze, la loc vizibil, 

interzicerea vânzării de băuturi alcoolice și a produselor din tutun tinerilor sub 18 ani. 

 

 

 



 

                                                 Capitolul 4. SANCȚIUNI 

 

 

Art. 40. (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârsite în astfel de condiţii 

încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, și se sancţionează după cum 

urmează: 

  a) începerea desfășurării activității de comercializare a produselor susceptibile de 

a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de actele normative în vigoare, 

înainte de obținerea Acordului de funcționare eliberat de Primarul municipiului Tulcea, 

cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei. 

 b) omisiunea întocmirii şi afişării, în unitate, la locurile de desfacere sau servire, 

de către agenții economici a preţurilor şi tarifelor ori, acolo unde este cazul, a listei de 

preţuri şi tarife, cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei; 

 c) funcţionarea unităţilor în intervalul orar 22:00 – 06:00 fără programul de 

funcţionare aprobat de Primarul municipiului Tulcea, cu amenda de la 1500 lei la 2500 

lei; 

 d) afișarea unui program care depașește limitele programului de funcţionare 

aprobat, cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei; 

 e) neafișarea în mod vizibil, ale datelor de identificare ale comerciantului, 

respectiv denumire, CUI, sediul social etc, așa cum au fost înregistrate în registrul 

comerțului, la locul de desfășurare a activității, de către persoanele juridice, persoanele 

fizice, asociațiile familiale, întreprinderile individuale, indiferent de programul de 

funcţionare al unităţii, cu amendă de la 500 lei la 2500 lei; 

 f) comercializarea de către comercianți, indiferent de programul de funcţionare al 

unităţii respective, de băuturi alcoolice sau produse din tutun tinerilor sub 18 ani, cu 

amendă de la 1500 lei la 2500 lei; 

g) neafișarea la loc vizibil a interzicerii vânzării de băuturi alcoolice și a 

produselor din tutun tinerilor sub 18 ani, cu amendă de la 500 lei la 2500 lei. 

(2) Pe lângă sancţiunea prevăzută la alin. (1) lit. a) se dispune și măsura 

suspendării activității prin dispoziția primarului. 

 

Art. 41.  Contravenţiile prevăzute la art. 40 se constată si se sancţionează de către 

primar, împuterniciţii acestuia, Direcția de Poliție Locală Tulcea, de reprezentanţii 

Poliţiei municipiului Tulcea și ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Tulcea Mareșal 

“Alexandru Averescu”. 

 



Art. 42. Prevederile prezentei hotărâri referitoare la contravenţii se completează 

cu dispoziţiile Ordonanţei de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 43. Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data 

înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevazute la 

art. 40, agentul constatator facând menţiunea despre această posibilitate în          

procesul-verbal. 

 

Art. 44.  În cazul constatării săvârsirii celei de-a doua contravenţii, prevăzută la 

art. 40, lit d), pe parcursul a 12 luni calendaristice, se procedează la restricţionarea 

programului de funcţionare al unităţii respective prin analizarea în sedinţa Comisiei de 

analiză si avizare a programului de funcţionare și supunerea spre aprobare a programului 

de funcţionare restricţionat de către Primarul municipiului Tulcea. 

 

Art. 45. În cazul constatării savârsirii celei de-a doua contravenţii prevazută la art. 

40, lit c), pe parcursul a 12 luni calendaristice, sau în cazul constatării nerespectării 

măsurii de restricţionare a programului de funcţionare al unităţii se dispune și măsura 

suspendării activităţii pe o perioadă de până la 30 de zile pentru structura de vânzare 

respectivă. 

 

Art. 46. (1) În cazul constatării perturbării ordinii şi liniştii publice în mod repetat  

la structurile de vânzare cărora li s-a aprobat programul de funcționare și în intervalul 

22:00 – 06:00 se procedează la restricţionarea programului de funcţionare al structurii 

respective prin analizarea în şedinţa Comisiei de analiză şi avizare a programului de 

funcţionare al unităţilor economice şi supunerea spre aprobare a restricţionării 

programului de către Primarul municipiului Tulcea. 

        (2) În situaţia constatării continuării perturbarii ordinii şi liniştii publice în mod 

repetat şi după restricţionarea programului de funcţionare al structurii de vânzare 

respective, Comisia de analiză şi avizare a programului de funcţionare al unităţilor 

economice poate propune, după caz, suspendarea activităţii, prin dispoziţia primarului, 

până la  remedierea situaţiei. 

         (3) În cazul constatării săvârşirii celei de-a doua contravenţii pentru nerespectarea 

programului de funcţionare, conform prevederilor legale în vigoare, se procedează la 

restricţionarea programului de funcţionare al structurii de vânzare respective prin 

analizarea în şedinţa Comisiei de analiză şi avizare a programului de funcţionare al 

unităţilor economice şi supunerea spre aprobare a restricţionării programului de către 

Primarul municipiului Tulcea. 

         (4) Compartimentul avizare activități  comerciale din cadrul Primăriei municipiului 

Tulcea are obligația de a comunica, conform dispozitiilor legale, comerciantului 

programul de funcţionare restricţionat al structurii respective. 



     (5) Asupra restricţionării programului de funcţionare se poate reveni, de către 

administratorul structurii de vânzare, după 3 luni de la data restricţionării. 

 

Art. 47. (1) În cazul nerespectării măsurii de restricţionare a programului de 

funcţionare al structurii de vânzare se dispune măsura suspendării activităţii unității 

respective pe o perioadă cuprinsă între o luna şi 3 luni. 

          (2) După expirarea perioadei de suspendare a activităţii structurii respective 

activitatea se poate relua în condiţiile prezentului regulament. 

 

Art. 48. Nerespectarea măsurii de suspendare, dispusă conform art. 45, respectiv 

art. 47 se va comunica de către organul constatator, instituţiilor abilitate, în termen de 5 

zile lucrătoare de la data sesizării, pentru a fi luate măsurile legale în consecinţă. 

 

Art. 49. Reprezentanţii Poliţiei municipiului Tulcea, ai Inspectoratului de 

Jandarmi Județean Tulcea Mareșal “Alexandru Averescu”și ai Direcţiei de Poliţie Locală 

Tulcea vor aduce la cunostinţă Compartimentului avizare activităţi comerciale din cadrul 

Primăriei municipiului Tulcea, de îndată, sancţiunile aplicate conform prevederilor 

prezentului regulament aprobat prin hotărârea Consiliului local. 

 

Art. 50. Orice masură de restricționare sau suspendare a activităţii structurii de 

vânzare este dispusă prin Dispoziţia Primarului municipiului Tulcea şi este comunicată 

agentului economic în cauză şi instituţiilor în drept, conform prevederilor legale în 

vigoare. 

 

Art. 51. Programele de funcţionare aprobate de Primarul municipiului Tulcea, 

precum şi cele restricţionate până la data intrării în vigoare a prezentului regulament 

rămân valabile. 

 

Art. 52. Sancţiunile prevăzute la art. 40 se aplică, după caz, comercianților, 

persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale/ familiale,  

O.N.G-uri şi alte asemenea constituite conform legislației în vigoare şi persoanelor 

fizice. 

 

  Art. 53. Prevederile prezentului regulament se completează cu dispozițiile 

Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de 

piață republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 

333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului 

nr. 99/2000, ale Legii nr. 194/2011 pentru combaterea operațiunilor cu produse 

susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în 

vigoare, republicată, ale Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 

substanțelor și preparatelor psihotrope, cu modificările și completările ulterioare și ale 

Legii nr. 143/ 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de 



droguri, republicată precum și cu prevederile legale specificice în vigoare referitoare la 

operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele 

prevăzute de acte normative în vigoare. 

 

Art. 54. Acordurile de funcționare pentru desfășurarea de activități economice în 

municipiul Tulcea, emise de Primarul municipiului Tulcea până la data prezentei, în baza 

prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si 

serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a 

Regulamentului local pentru emiterea Acordului de funcţionare al unităţilor economice 

din municipiul Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Tulcea 

nr. 29/28.03.2013, rămân valabile. 

 

Art. 55. Prevederile prezentului regulament intră în vigoare în termen de 30 de 

zile de la data aducerii la cunoștință publică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexa nr. 1 la Regulamentul local aprobat prin H.C.L. nr. 277/29.09.2021 

 

 

 

 

ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA 

 
 

 

 

 

 

Nr_________/__________ 
 

 

 

 

A C O R D 

 

 

 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

___________, ale Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor 

de piaţa, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 650/2002, republicată, și ale Hotărârii 

Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei 

Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, şi având în vedere  

procesul-verbal nr. ___ /________, firma_______________, cu sediul în__________, CUI _______, 

J/F___/_____/______, primeşte Acordul de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor:  

“_____________ “ în municipiul Tulcea, str._____________________, județul Tulcea. 

În cazul modificării condiţiilor de funcţionare existente la momentul eliberării prezentului acord, 

administratorul firmei are obligaţia să solicite, la Primăria municipiului Tulcea, avizarea noilor condiţii 

de funcţionare. 

Administratorul punctului de lucru are obligaţia de a asigura aspectul civilizat şi curat al unității 

şi să asigure ordinea și liniştea publică pe perioada funcţionării. 

Nerespectarea legislaţiei în vigoare duce la suspendarea activităţii, respectiv retragerea 

prezentului Acord, după caz. 
     

 

 

PRIMAR, 

 

 

 

 



 

 

 

                                Anexa nr. 2 la Regulamentul local aprobat prin H.C.L. nr. 277/29.09.2021 

 

     Tabel clasificarea activităților din economia națională supuse acordului autorității publice locale 

 n.c.a. : neclasificate altundeva  

Clasă 

CAEN Rev.2 
CAEN Rev.2 

CAEN 

Rev. 1 

4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)  

5010 
4519 Comerţ cu alte autovehicule 

4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 5020 

5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre 

4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 5030 

4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 

4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea 

motocicletelor 

5040 

4730 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate 5050 

4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 5122 

4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor 5131 

4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 5132 

4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile 5133 

4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor 5134 

4635 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun 5135 

4636 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase 5136 

4637 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente 5137 

4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte 5138 

4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor 

4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 5139 

4641 Comerţ cu ridicata al produselor textile 5141 

4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 5142 



4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi 

televizoarelor 

5143 

 

4647 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat 

4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii 

4644 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere 5144 

4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 

4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi 

echipamentelor sanitare 

4645 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie 5145 

4646 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 5146 

4647 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat 5147 

 

 

 

4648 Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor 

4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 

4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi 

echipamentelor sanitare 

4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi 

televizoarelor 

4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate 5151 

4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi 

echipamentelor sanitare 

5153   

4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi 

de încălzire 

5154 

4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice 5155 

4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare 

4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare 5156 

4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou 5185 

4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou 

4661 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor 5188 

4690 Comerţ cu ridicata nespecializat 5190 

4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 

alimentare, băuturi şi tutun 

5211 

4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 

nealimentare 

5212 

4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate 5221 

4722 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate 5222 



4723 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate 5223 

4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în 

magazine specializate 

5224 

4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 5225 

4726 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 5226 

4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 5227 

4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate 

4773 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 5231 

4774 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate 5232 

4775 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate 5233 

4751 Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 5241 

4771 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 5242 

4772 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate 5243 

4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articole de uz casnic 

n.c.a., în magazine specializate 

5244 

4753 Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, 

în magazine specializate 

4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate 5245 

4754 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate 

4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articole de uz casnic 

n.c.a., în magazine specializate 

4763 Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări 

audio/video, în magazine specializate 

4752 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru 

vopsit, în magazine specializate 

5246 

4761 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate 5247 

4762 Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate 

4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al 

animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate 

5248 

 

 
4777 Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate 

4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 

4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-lui în magazine 

specializate 

4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate 



 

4753 

Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, 

în magazine specializate 

4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articole de uz casnic 

n.c.a., în magazine specializate 

4764 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 

4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate 

4779 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 5250 

4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 5261 

4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat 

prin standuri, chioşcuri şi pieţe 

5262 

 

4782 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, 

chioşcuri şi pieţe 

4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse 

4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 5263 

4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor 

4779 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 

9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele 5271 

9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic 5272 

9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină 

9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 5273 

9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii 5274 

 

 

 

 

9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele 

9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. 

5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 5551 

5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 5552 

 
5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 7020 

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 7032 

8110 Activităţi de servicii suport combinate 

7711 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 7110 

7733 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 7133 

7721 Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv 7140 



7722 Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)  

7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. 

9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 7250 

3312 Repararea mașinilor 

8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 7470 

 

 8122 Activităţi specializate de curăţenie 

8129 Alte activităţi de curăţenie 

7420 Activităţi fotografice 7481 

7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) 7485 

 
8211 Activităţi combinate de secretariat 

8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de 

secretariat 

8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 

9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 9301 

9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 9302 

9603 Activităţi de pompe funebre şi similare 9303 

9313 Activităţi ale centrelor de fitness 9304 

9604 Activităţi de întreţinere corporală 

8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional 9305 

9609 Alte activităţi de servicii n.c.a 

9700 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic 9500 

 

 

 

 


