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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TELEORMAN 
 

Nr.  ______ 

Data:___________ 

 

Către, 

TOATE PRIMĂRIILE 

Referitor: Organizarea sărbătorilor locale de tip BÂLCI, TÂRG ANUAL, ZIUA LOCALITĂȚII 
 
Pentru asigurarea unei bune desfășurări a activității în cazul organizării sărbătorilor 

locale de tip BÂLCI, TÂRG ANUAL, ZIUA LOCALITĂȚII este necesar ca organizatorul, prin comisia 
desemnată de autoritatea locală, să asigure condițiile igienico-sanitare și dotarea în funcție de 
durata și dimensiunile acțiunii. În acest sens, se vor avea în vedere următoarele: 

- Zona sau platforma va fi amenajată cu drumuri și alei de acces, betonate sau pietruite, 
având legături cu celelalte artere de circulație publică din zonă, va fi împrejmuită sau delimitată 
față de zonele învecinate. 

- Rezervarea unui spațiu suficient și adecvat amplasării fiecărei tip de activitate, având 
în vedere accesul la sursele de apă curentă și canalizare cu precădere a unităților de alimentatie 
publică și desfacerea de alimente. Apa potabilă, în regim continuu este necesară la nivelul 
fiecărui punct de vânzare cu amănuntul sau de alimentație publică. 

- Asigurarea cu dotări social-sanitare suficiente în funcție de numărul maxim de 
participanți: 

- Recomandări privind numărul cabinelor WC și a punctelor de alimentare cu apă 
potabilă: 

✓ Normarea cabinelor WC şi a punctelor de alimentare cu apă: 

Număr 

persoane 

Număr 
cabine WC 

bărbați 

Număr 
cabine WC 

femei 

Pisoare 
Puncte 

alimentare cu 

apă potabilă 

100 4 5 3 2 

300 8 10 7 6 

500 11 14 9 8 

1000 16 20 13 12 

✓ Pentru alimentarea cu apă de băut se vor prefera robinete cu jet ascendent. 

- Îndepărtarea apelor uzate se va face numai prin rețeaua de canalizare a apelor uzate; 
în lipsa posibilității de racordare la sisteme publice de canalizare vor fi prevăzute instalații proprii 



Nesecret 
1 ex. 

 adresa: Alexandria, str. Dunării, nr. 178, cod poştal 140047 
telefon: 0247.311.150, fax: 0247.312.973 

e-mail: office@prefectura-teleorman.ro, website: tr.prefectura.mai.gov.ro 

pentru colectarea și evacuarea apelor uzate, care se vor executa și exploata în așa fel încât să 
nu constituie un pericol pentru sănătate. 

Este interzisă răspândirea neorganizată direct pe sol (curți, grădini, străzi, locuri riverane 
ș.a.) sau în resursele de apă a apelor uzate. 

- Autoritățile publice locale și operatorii economici au obligația să asigure colectarea 
selectivă și îndepărtarea deșeurilor solide. Se interzice aruncarea deșeurilor solide în alte locuri 
decât cele amenajate special. 

Colectarea la locul de producere (precolectarea primară) a depozitelor de deșeuri 
municipale se face în recipiente acoperite, dimensionate în funcție de cantitatea produsă, de 
ritmul de evacuare și de categoria în care se încadrează deșeurile; deșeurile nu se colectează 
direct în recipient, ci într-un sac de polietilenă aflat în recipient și care să aibă un volum puțin 
mai mare decât volumul recipientului. Precolectarea secundară, adică strângerea și depozitarea 
provizorie a sacilor cu depozite de deșeuri în punctele de precolectare organizată, se face în 
recipiente de culori diferite inscripționate cu tipul deșeurilor, dimensionate corespunzător și 
acoperite. 

- Persoanele fizice sau juridice care își vor desfășura activitatea în bâlci/târg vor face 
dovada autorizării pentru activitatea respectivă. 

De asemenea, o atenție deosebită se va acorda echipamentelor pentru agrement (ex. 
tiribombe), care trebuie să dețină autorizații de funcționare, conform HG nr. 435/2010 privind 
regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement. 

În toate situațiile se vor respecta prevederile Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii 
în muncă și ale  HG nr. 1.425/ 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006. 

Vă transmitem, alăturat, precizările transmise de instituțiile publice cu atribuții de control 

în ceea ce privește organizarea și funcționarea bâlciurilor, târgurilor și a piețelor (piețe 

agroalimentare, oboare, piețe mixte, piețe volante, talciocuri). 

Față de cele prezentate, vă solicităm să aveți în vedere respectarea prevederilor legale 
și a recomandărilor cu privire la organizarea și funcționarea bâlciurilor, târgurilor și a piețelor 
(piețe agroalimentare, oboare, piețe mixte, piețe volante, talciocuri), respectiv asigurarea 
condițiilor minimale de dotare etc. Totodată, veți avea în vedere respectarea normelor prevăzute 
de legislația în vigoare și în cazul celorlalte evenimente organizate pe raza localității ( ex.zilele 
localității). 

 
Cu considerație, 

PREFECT 

HARALAMBIE EPURE 

Şef serviciu 

Diana Manuela Cațan 
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