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Condițiile de funcționare a piețelor: 
piețe agroalimentare, târguri, oboare, bâlciuri, piețe mixte, piețe volante, talciocuri  

- obligații minimale obligatorii - 
 

 
HG nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață 

în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare 
 

Piețele - piețe agroalimentare, târguri, oboare, bâlciuri, piețe mixte, piețe volante, 

talciocuri - pot funcționa în baza autorizației de funcționare eliberate de autoritățile publice 

locale, după obținerea autorizației sanitare de funcționare și a celorlalte autorizații speciale 

potrivit reglementărilor legale și cu respectarea prezentelor prevederi. Piețele se organizează și 

funcționează pe baza regulamentelor proprii, elaborate în funcție de tipul acestora, în 

conformitate cu dispozițiile HG nr. 348/2004 și cu respectarea modelului prevăzut în anexa care 

face parte integrantă din această hotărâre.  

Administratorul pieței are obligația să elaboreze regulamentul propriu pentru funcționarea 

pieței. 

Regulamentul este supus avizării autorităților publice locale. 

 

Drepturile şi obligaţiile administratorului pieţei 

Administratorul pieţei are următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. Elaborează regulamentul pentru funcţionarea pieţei şi îl supune spre avizare autorităţilor 

publice locale. 

2. Verifică dacă utilizatorii pieţei au calitatea de producător/comerciant, conform 

prevederilor legale, şi nu permite accesul altor comercianţi. 

3. Verifică dacă utilizatorii pieţei au afişate numele şi sediul social. 

4. Afişează la loc vizibil şi în mod lizibil regulamentul-cadru, orarul de funcţionare, precum 

şi tarifele practicate în piaţă. 

5. Sprijină organele de control autorizate. 

6. Nu admite în piaţă un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare 

existente în sectorul de piaţă destinat desfacerii produselor oferite de aceştia. 

7. Stabileşte tarifele pentru serviciile prestate şi asigură afişarea acestora. 

8. Asigură evidenţa solicitărilor locurilor de vânzare şi asigură atribuirea acestora 

producătorilor agricoli şi comercianţilor produselor de uz gospodăresc în ordinea solicitărilor. 

9. Controlează dacă mijloacele de măsurare proprietatea utilizatorilor pieţei sunt verificate 

din punct de vedere metrologic şi interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale 

în domeniu. 

10. Asigură verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le 

oferă spre închiriat utilizatorilor pieţei. 
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11. Asigură un număr de cântare în stare de funcţionare egal cu cel al locurilor de vânzare 

din piaţă destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor 

şi seminţelor. 

12. Asigură gratuit cântare de control pentru verificarea de către cumpărători a 

corectitudinii cântăririlor. 

13. Asigură salubrizarea pieţei zilnic şi ori de câte ori este necesar. 

14. Asigură, în mod gratuit, funcţionarea unor cântare tip balanţă sau basculă cu capacitate 

de peste 30 kg la o singură cântărire, necesare mărfurilor vândute în cantitate mare de către 

utilizatorii pieţei. 

15. Alte drepturi şi obligaţii cuprinse în prevederile HG nr. 348/2004. 

 

Obligaţiile utilizatorilor pieţei: 

1. Afişarea preţurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale. 

2. Respectarea legislaţiei privitoare la desfacerea produselor. 

3. Etalarea instrumentelor de măsură. 

4. Folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic. 

5. Inscripţionarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau asociaţiei 

familiale la loc vizibil, uşor de citit, care să nu poată fi ştearsă. 

6. Menţinerea permanentă a curăţeniei la locul de vânzare şi în jurul acestuia şi 

transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieţei, ori de câte ori este cazul. 

7. Să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat. 

8. Să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers. 

9. Să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieţei şi după închiderea 

acesteia. 

10. Alte obligaţii. 

 

Instituţiile cu atribuţii de control, competente conform legislaţiei în vigoare, vor veghea la 

respectarea drepturilor şi obligaţiilor utilizatorilor pieţei, aşa cum sunt prevăzute în regulamentul-

cadru. 

Astfel, la piețele din localitățile fără rețele de apă și/sau canalizare, aprovizionarea cu apă 

și evacuarea reziduurilor lichide se vor face în conformitate cu prescripțiile autorităților locale de 

sănătate publică.(DSP) 

Piețele vor fi dotate cu punct cu mijloace inițiale de intervenție pentru P.S.I., WC-uri 

publice, fântâni cu jeturi de apă potabilă, fose septice pentru reziduuri de natură organică, alte 

dotări prevăzute de legislația veterinară (doar pentru piețele în care se comercializează animale 

vii). 

Activitatea de prestări de servicii de alimentație publică, ce se realizează în incinta pieței, 

se organizează numai în structuri de vânzare specializate, cu respectarea prevederilor privind 
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condițiile igenico-sanitare și de protecție a vieții, sănătății și intereselor economice ale 

consumatorilor.(DSP, ANPC) 

Administratorul pieței va asigura salubrizarea acesteia zilnic și ori de câte ori este 

necesar.(DSP) 

Utilizatorii piețelor sunt obligați să respecte legislația în vigoare în domeniul comercializării 

produselor și a serviciilor de piață, precum și în domeniul protecției consumatorilor.(ANPC) 

Este interzisă vânzarea în piață a substanțelor toxice, inflamabile sau explozive, precum 

și a armelor de foc și a muniției.(IPJ) 

Administrația pieței va sprijini organele de control autorizate în activitatea acestora. 

Organele cu atribuții de control sunt obligate să consemneze în registrul unic de control 

constatările și măsurile dispuse, cu stabilirea de responsabilități și termene precise de remediere 

a neregulilor constatate. 

Controale de prevenire a incendiilor în piețe.(ISU) 

ANSVSA verifică modul în care operatorii din sectorul alimentar respectă măsurile privind 

combaterea pestei porcine africane (PPA), a condiţiilor sanitare veterinare şi de siguranţa 

alimentelor referitoare la trasabilitatea, ambalarea, transportul, depozitarea și comercializarea 

cărnii proaspete de porc, precum și a modului de marcare şi certificare a cărnii proaspete, a cărnii 

tocate, a cărnii preparate şi a produselor din carne de porc, sau care conţin carne de porc. În 

acest sens, la nivelul DSVSA judeţene vor fi constituite echipe, care, în colaborare cu reprezentanţii 

Inspectoratelor de Poliţie judeţene, vor efectua controale oficiale având drept scop:  

1. Verificarea modului de sacrificarea porcilor care se va realiza în unităţi de abatorizare, 

autorizate sanitar veterinar pentru sacrificarea de porcine.  

2. Verificarea respectării normelor în vigoare privind comercializarea ouălor şi produselor 

din ouă, a  laptelui şi a produselor lactate, precum și peştelui şi produselor din pescuit. 

DSP Acțiunile de control urmăresc respectarea condițiilor igienico-sanitare privind 

comercializarea produselor alimentare în piețe și prevenirea îmbolnăvirilor populației. 

DSVSA: 

Targuri de animale si piete agro-alimentare:  

- verificarea respectarii conditiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind 

functionarea targurilor de animale; 

- autorizarea sanitara veterinara; 

- imprejmuire (gard fara discontinuitati care sa asigure imprejmuirea completa a incintei in 

asa fel incat accesul si iesirea din targ sa se faca printr-un singur loc); 

- dezinfectoare rutier sau instalatii de dezinfectie mobile la poarta de intrare / iesire 

- starea de intretinere a targului (incinta care sa asigure drenarea apelor pluviale, fara baltiri 

de apa sau zone mlastinoase, etc.); 

- asigurarea unui spatiu destinat desfasurarii activitatii sanitare veterinare; 

- identificarea zonelor pe specii de animale; 

- asigurarea apei potabile pentru adaparea animalelor; 
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- asigurarea de tarcuri, boxe sau facilitati pentru legarea animalelor de talie mare; 

- boxe de izolare pentru animalele suspecte de boala sau retive; 

- contract cu medicul veterinar imputernicit; 

- modul cum sunt respectate restrictiile privind organizarea targurilor prin note emise de 

catre DSVSA, sau interzicerea intrarii in targ a unor specii de animale in functie de evolutia 

epidemiologica a bolilor infectocontagioase la care aceste animale sunt receptive; 

- daca targul este declarat ca utilizator SNIIA, sau daca medicul veterinar contractual cu 

primaria utilizeaza propriul cod SNIIA; 

- verificarea respectarii conditiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind 

functionarea targurilor agroalimentare ocazionale; 

- starea de intretinere a targului (incinta care sa asigure drenarea apelor pluviale, fara baltiri 

de apa sau zone mlastinoase etc.). 

 
 
Aplicare sancțiuni: 
 

1. ÎMPUTERNICIŢII PREFECTULUI ŞI AI PREŞEDINTELUI CONSILIULUI 
JUDEŢEAN, ÎN CAZURILE PREVĂZUTE LA ART. 32 LIT. a)-j) ŞI m)-o); 

a) funcţionarea pieţei fără autorizaţie de funcţionare eliberată de autorităţile publice locale; 
b) funcţionarea pieţei fără un regulament propriu, în funcţie de tipul acesteia, elaborat de 

administratorul pieţei şi avizat de autoritatea publică locală; 
c) acordarea de către administratorul pieţei cu profil agroalimentar a unui procent mai mare 

de 10% din suprafaţa comercială a platoului pentru comercializarea produselor de uz gospodăresc; 
d) neasigurarea de către administratorul pieţei a unui număr de cântare în stare de 

funcţionare egal cu cel al locurilor de vânzare destinate închirierii pentru micii producători agricoli 
care comercializează legume, fructe, cereale şi seminţe; 

e) neasigurarea de către administratorul pieţei a cântarelor cu capacitate de peste 30 kg la 
o singură cântărire, exceptând piaţa volantă şi talciocul; 

f) neafişarea de către administratorul pieţei a tarifelor pentru serviciile practicate în cadrul 
pieţei; 

m) neafişarea de către administratorul pieţei în locuri uşor accesibile a regulamentului 
propriu pentru funcţionarea pieţei; 

o) nerespectarea de către administratorul pieţei volante a duratei de amplasare şi/sau de 
eliberare a spaţiului care i-a fost atribuit, precum şi neefectuarea igienizării suprafeţei pe care a 
fost amplasată piaţa volantă. 
 

2. ÎMPUTERNICIŢII PRIMARULUI, ÎN CAZURILE PREVĂZUTE LA ART. 32 LIT. a)-
p) 

a) funcţionarea pieţei fără autorizaţie de funcţionare eliberată de autorităţile publice locale; 
b) funcţionarea pieţei fără un regulament propriu, în funcţie de tipul acesteia, elaborat de 

administratorul pieţei şi avizat de autoritatea publică locală; 
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c) acordarea de către administratorul pieţei cu profil agroalimentar a unui procent mai mare 
de 10% din suprafaţa comercială a platoului pentru comercializarea produselor de uz gospodăresc; 

d) neasigurarea de către administratorul pieţei a unui număr de cântare în stare de 
funcţionare egal cu cel al locurilor de vânzare destinate închirierii pentru micii producători agricoli 
care comercializează legume, fructe, cereale şi seminţe; 

e) neasigurarea de către administratorul pieţei a cântarelor cu capacitate de peste 30 kg la 
o singură cântărire, exceptând piaţa volantă şi talciocul; 

f) neafişarea de către administratorul pieţei a tarifelor pentru serviciile practicate în cadrul 
pieţei; 

g) nerespectarea de către administrator a tipului de piaţă stabilit prin regulamentul pentru 
funcţionarea acesteia; 

h) neatribuirea de către administratorul pieţei a locurilor de vânzare, destinate 
producătorilor agricoli şi comercianţilor produselor de uz gospodăresc, în ordinea solicitărilor şi în 
limita locurilor disponibile existente în sectorul de piaţă destinat produselor oferite spre vânzare 
de către solicitanţi; 

i) neverificarea de către administratorul pieţei a actelor care să ateste dacă cântarele proprii 
ale comercianţilor sunt verificate din punct de vedere metrologic; 

j) neasigurarea de către administratorul pieţei a cântarului de control, verificat metrologic 
conform actelor normative, pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor; 

k) cedarea, prin orice formă de contracte cu terţi, de către comercianţii deţinători prin 
contract de închiriere sau asociere cu administratorul pieţei, a structurilor de vânzare obţinute în 
folosinţă, precum şi a locurilor de vânzare atribuite producătorilor agricoli; 

l) neafişarea la locul de desfăşurare a activităţii din zona publică, de către persoane fizice, 
asociaţii familiale sau persoane juridice, a numelui/denumirii, iar pentru societăţile comerciale şi 
a sediului social, aşa cum au fost înregistrate în registrul comerţului; 

m) neafişarea de către administratorul pieţei în locuri uşor accesibile a regulamentului 
propriu pentru funcţionarea pieţei; 

n) neasigurarea de către administratorul pieţei a condiţiilor de comercializare în piaţă, 
conform prevederilor din regulamentul propriu pentru funcţionarea pieţei; 

o) nerespectarea de către administratorul pieţei volante a duratei de amplasare şi/sau de 
eliberare a spaţiului care i-a fost atribuit, precum şi neefectuarea igienizării suprafeţei pe care a 
fost amplasată piaţa volantă; 

p) neafişarea la loc vizibil a orarului de funcţionare al pieţei, la punctele principale de acces 
în piaţă. 
 

3. REPREZENTANŢII ÎMPUTERNICIŢI AI AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU 
PROTECŢIA CONSUMATORILOR, ÎN CAZURILE PREVĂZUTE LA ART. 32 LIT. l), p), q) 
ŞI r). 

l) neafişarea la locul de desfăşurare a activităţii din zona publică, de către persoane fizice, 
asociaţii familiale sau persoane juridice, a numelui/denumirii, iar pentru societăţile comerciale şi 
a sediului social, aşa cum au fost înregistrate în registrul comerţului; 

q) desfăşurarea, în incinta pieţei, a activităţilor de prestări de servicii de alimentaţie publică 
în structuri de vânzare nespecializate; 
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r) neasigurarea cerinţelor legale pentru produse industriale de a fi probate sau verificate 
pentru produsele comercializate de către persoane fizice autorizate, asociaţii familiale sau 
persoane juridice, în zone publice, în structuri cu locaţie fixă sau temporară. 

 
4. POLIŢIŞTI ANUME DESEMNAŢI, PENTRU CONTRAVENŢIILE PREVĂZUTE LA 

ART. 32 LIT. a), b), d), e), f), i), j), m), o), p) ŞI q). 
a) funcţionarea pieţei fără autorizaţie de funcţionare eliberată de autorităţile publice locale; 
b) funcţionarea pieţei fără un regulament propriu, în funcţie de tipul acesteia, elaborat de 

administratorul pieţei şi avizat de autoritatea publică locală; 
c) acordarea de către administratorul pieţei cu profil agroalimentar a unui procent mai mare 

de 10% din suprafaţa comercială a platoului pentru comercializarea produselor de uz gospodăresc; 
d) neasigurarea de către administratorul pieţei a unui număr de cântare în stare de 

funcţionare egal cu cel al locurilor de vânzare destinate închirierii pentru micii producători agricoli 
care comercializează legume, fructe, cereale şi seminţe; 

e) neasigurarea de către administratorul pieţei a cântarelor cu capacitate de peste 30 kg la 
o singură cântărire, exceptând piaţa volantă şi talciocul; 

f) neafişarea de către administratorul pieţei a tarifelor pentru serviciile practicate în cadrul 
pieţei; 

i) neverificarea de către administratorul pieţei a actelor care să ateste dacă cântarele proprii 
ale comercianţilor sunt verificate din punct de vedere metrologic; 

j) neasigurarea de către administratorul pieţei a cântarului de control, verificat metrologic 
conform actelor normative, pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor; 

m) neafişarea de către administratorul pieţei în locuri uşor accesibile a regulamentului 
propriu pentru funcţionarea pieţei; 

o) nerespectarea de către administratorul pieţei volante a duratei de amplasare şi/sau de 
eliberare a spaţiului care i-a fost atribuit, precum şi neefectuarea igienizării suprafeţei pe care a 
fost amplasată piaţa volantă; 

p) neafişarea la loc vizibil a orarului de funcţionare al pieţei, la punctele principale de acces 
în piaţă; 

q) desfăşurarea, în incinta pieţei, a activităţilor de prestări de servicii de alimentaţie publică 
în structuri de vânzare nespecializate; 


