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DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TELEORMAN 

 

Tipurile de pieţe care pot fi organizate în zone publice sunt: 

a) pieţe agroalimentare: ansambluri sau, în unele cazuri, numai locuri special 

amenajate, organizate pentru aprovizionarea populaţiei cu legume, fructe, lapte şi 

produse lactate, carne şi preparate din carne, miere, produse conservate, peşte, 

flori, seminţe, cereale, păsări şi animale mici şi altele asemenea, precum şi unele 

articole de uz gospodăresc, realizate de mica industrie sau de micii meşteşugari, 

precum şi cu alte articole nealimentare de cerere curentă; 

b) târguri: zone publice unde se vând şi se cumpără legume, fructe, vite, 

lână, produse artizanale şi meşteşugăreşti, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, 

materiale de construcţii, furaje etc.; 

c) oboare: zone publice destinate comerţului cu ovine, caprine, porcine, 

bovine, bubaline, cabaline, precum şi cu furaje; 

d) bâlciuri: zone publice destinate comercializării produselor agroalimentare, 

artizanale, meşteşugăreşti, în asociere cu activităţi de prestare de servicii destinate 

petrecerii timpului liber (jocuri distractive sau de noroc autorizate, unităţi de 

alimentaţie publică cu servire rapidă); 

e) pieţe mixte: zone publice destinate comerţului specific în târguri şi oboare. 

În cazul organizării unui bâlci, târg,obor cu funcționare pentru o perioadă 

limitată primarul  va numi o comisie pentru funcţionarea târgurilor, bâlciurilor şi a 

oboarelor, formată din 2-3 persoane de specialitate, în funcţie de mărimea şi de 

durata târgului, bâlciului şi oborului, cu sarcini concrete pentru buna funcţionare a 

acestora. 

Gestionarea activităţilor care se desfăşoară în perimetrul unde se desfășoară 

această activitate se realizează de către administraţia pieţei sau comisia numită de 

primar. Pe raza unei localităţi, funcţionarea fiecărui târg, bâlci şi obor va fi 

supravegheată de către primar. 

 

Organizatorul va asigura:  

- birou administrativ 

- rezervarea unui spaţiu suficient pentru desfăşurarea întregii activităţi; 

- asigurarea de legături cu arterele principale ; 

- asigurarea locurilor de parcare pentru autovehicule şi a semnalizărilor 

corespunzătoare. 

- spaţiu sau locuri pentru depozitarea mărfurilor şi ambalajelor;  

- surse de apă potabilă; 

- locuri pentru păstrarea materialelor de întreţinere şi curăţenie 

- platformă pentru colectarea deşeurilor rezultate din activitatea comercială, dotată 

cu pubele şi racord canalizare;  

- W.C.-uri publice cu dotări specifice;  
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Obligaţiile utilizatorilor 

Comercianţii: persoane fizice, asociaţii familiale, persoane casnice ocazionale, 

asociaţii agricole, persoanele juridice precum şi producătorii agricoli individuali, sunt 

obligaţi să respecte sectoarele pe destinaţii de produse.  De asemenea, alţi utilizatori 

de piaţă sunt obligaţi să deţină documentele care atestă calitatea de producător, 

comerciant, conform legislaţiei în vigoare . 

Toate unitatile alimentare care produc, prelucreaza, servesc, depoziteaza, 

transporta si desfac alimente functioneaza pe baza de autorizatie sanitara. 

Toate unitatile alimentare trebuie sa fie dotate si aprovizionate, dupa 

necesitate si în cantitate suficienta, cu utilaje, ustensile si materiale specifice pentru 

întretinerea igienica corespunzatoare (spalare si dezinfectie). 

 

Unitățile de alimentație publică 

Unitatile alimentare trebuie sa aiba asigurata si sa foloseasca permanent în 

activitatea lor apa potabila curenta, rece si calda, în cantitate suficienta si 

corespunzatoare calitativ conditiilor înscrise în actele normative în vigoare. 

Toate unitatile alimentare vor fi dotate, dupa caz, cu spatii suficiente de 

depozitare a produselor finite si semifabricate, a materiilor prime si auxiliare, precum 

si a ambalajelor, încât sa nu se permita degradarea, impurificarea sau contaminarea. 

Dotarea de ustensile si utilaje se face tinându-se seama de natura, volumul si 

de profilul unitatii de alimentatie . 

Pentru pastrarea materiilor prime, a semifabricatelor si produselor finite usor 

alterabile vor fi dotate cu spatii frigorifice, compartimentate (separat produsele crude 

de cele care au suferit preparare termica, separat cele care emana mirosuri specifice 

de cele care împrumuta mirosuri), cu volum stabilit în functie de natura, durata de 

pastrare si de cantitatea produselor destinate a fi depozitate, si prevazute cu 

posibilitati de control si înregistrare a temperaturii. 

Functionarea instalatiilor frigorifice trebuie asigurata în permanenta, iar 

temperatura realizata în interior va fi înregistrata.  

Substantele dezinfectante folosite în concentratiile corespunzatoare trebuie sa 

fie numai cele avizate de Ministerul Sanatatii.  

Încaperile unitatilor alimentare vor fi astfel amenajate si dotate, încât sa nu 

permita accesul insectelor si al rozatoarelor. 

Unitatile care folosesc în cursul activitatii produse congelate vor avea încaperi 

si instalatii care sa asigure efectuarea corecta a operatiunilor de decongelare 

Spatiile destinate depozitarii alimentelor vor fi pastrate permanent în stare de 

curatenie, iar periodic vor fi curatate, reparate, dezinsectizate si deratizate. 

 

Vânzarea înghetatei este permisa  în urmatoarele conditii: 

- prin sistem automat (aparat de înghetata), care trebuie sa fie amplasat în 

vecinatatea unitatii care o prepara, racordat la apa rece curenta si calda, prevazut cu 
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spatiu frigorific, cu echipament de protectie si cu casete închise pentru pastrarea 

vafelor, cornetelor si a paharelor de unica folosinta;  

- înghetata neambalata, servita prin portionare cu clesti speciali, va fi pastrata în 

caserole din material inoxidabil sau din alte materiale avizate sanitar de Ministerul 

Sanatatii în conservatoare frigorifice si va fi servita numai în interior. Transportul de 

la furnizor se va face în caserole închise ermetic si cu masini izoterme;  

- înghetata preambalata va fi pastrata în congelator, protejata de caldura si de ploi; -  

este interzisa recongelarea înghetatei dupa topire sau amestecarea în aceeasi 

caserola. 

 

Bauturile racoritoare la dozator vor fi servite în urmatoarele conditii:  

- sa existe racord la apa potabila si la canalizare, efectuat numai de unitati de 

specialitate; 

- sa aiba dispozitive de spalare a paharelor cu apa; 

- sa aiba tejghea cu suprafata impermeabilizata, prevazuta cu tavi din metal cu gauri 

de scurgere, pentru asezarea paharelor spalate cu gura în jos;  

- prepararea bauturilor se va face la punctul de desfacere prin adaugare de apa si 

CO2, concentratul fiind livrat în doze sigilate. 

 

Chioscurile si rulotele de desfacere a alimentelor 

Vor fi dotate cu chiuvete, sifoane de scurgere, recipiente pentru colectarea 

reziduurilor solide, dulapuri sau vestiare pentru îmbracamintea de protectie sanitara 

a alimentelor si pentru cea individuala si cu materialul necesar pentru întretinerea 

curateniei. Cele în care se desfac alimente de origine animala usor perisabile vor fi 

înzestrate cu utilaje frigorifice. 

 

Vânzarea legumelor si fructelor se va face în spatii separate, curate, în 

lazi sau în navete. 

 

 

Conform: 

- Regulamentului cadru organizare si functionare piete târguri și oboare  din HG nr. 

19/1996, cu modificările și completările ulterioare; 

- OMS nr. 976/1998; 

- OMS nr. 119/2014, modificat și completat cu OMS nr. 994/2018. 


