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DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TELEORMAN 

 

Pietele alimentare  / Targuri agro-alimentare: 

- cele care au o forma de organizare care nu este inregistrata la Registrul Comertului se 

autorizeaza sanitar in baza declaratiei pe propria raspundere; 

- cele care au o forma de organizare inregistrata la Registrul Comertului  functioneaza in 

baza Certificatului nconstatator emis de aceasta institutie si se pot notifica la cerere, 

DSP emite o notificare de certificare a conformitatii atunci cand obiectivul este 

functional 

Conditii de functionare: 

1. Pietele alimentare sunt destinate numai comercializarii produselor agroalimentare 

si de uz gospodaresc. 

2.  Administratia pietelor va acorda vânzare libera producatorilor numai în limita 

posibilitatilor de asigurare a spatiului de vânzare.  

3. Pietele alimentare din localitatile care dispun de retele de apa si de canalizare vor 

fi prevazute cu: - platou impermeabilizat dotat cu fântâni arteziene, hidranti si 

cu guri de canalizare; - WC public cu compartimente separate pentru femei si 

barbati; - boxa cu paviment si cu pereti din ciment sclivisit, racordata la reteaua 

de apa si de canalizare, pentru pastrarea recipientelor în care se colecteaza 

reziduuri solide; - bazine compartimentate pentru spalarea legumelor si a 

fructelor; - chioscuri, baraci sau pavilioane compartimentate; - vitrine, mese 

fixe, grupate pe categorii de alimente, prevazute cu acoperisuri; - gratare sau 

suprafete din lemn, cu o înaltime de 10 - 15 cm de la sol, pentru depozitarea 

alimentelor (nu este permisa asezarea acestora direct pe sol sau pe platou, chiar 

daca sunt ambalate). La pietele alimentare din localitatile fara retele de apa 

si/sau de canalizare, aprovizionarea cu apa si evacuarea reziduurilor lichide se 

vor face conform prevederilor legale . Locul de stationare a vehiculelor la 

aprovizionarea cu alimente va fi impermeabilizat, amplasat la cel putin 20 m 

distanta de ultimul loc de desfacere a alimentelor si supus aceluiasi regim de 

întretinere si curatenie ca si restul pietei. 

4.  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.  

5. Mesele de prezentare si desfacere a alimentelor vor fi confectionate din beton 

sclivisit, mozaic sau din scândura groasa, bine încheiata. Mesele amplasate în 
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exteriorul cladirii vor avea acoperisuri care vor depasi marginile meselor cu cel 

putin 0,75 cm.  

6. Este interzisa oricarei persoane particulare sau oricarui angajat al pietei sa 

locuiasca ori sa doarma (ziua sau noaptea) în încaperile ori pe mesele din piata, 

care sunt folosite la desfacerea alimentelor.  

7.  (1) Vânzatorii si producatorii vor asigura întretinerea curateniei, evitând 

împrastierea deseurilor, a furajelor, raspândirea de ape reziduale, etc. (2) 

Reziduurile provenite în timpul vânzarii se vor strânge în recipiente cu capac, 

care vor fi evacuate de catre lucratorii administratiei pietei, pe masura ce se 

umplu, în spatiile de colectare a gunoiului pietei. (3) Administratia pietei este 

obligata sa asigure îndepartarea reziduurilor solide din zona pietei cel putin o 

data la 24 de ore si functionarea în bune conditii a instalatiilor de apa curenta si 

de c analizare; va asigura combaterea si distrugerea insectelor si a rozatoarelor.  

8. Locul de desfacere a carnii crude si a produselor de macelarie trebuie sa 

îndeplineasca urmatoarele conditii: - paviment impermeabilizat, usor lavabil, 

prevazut cu sifoane de pardoseala; - pereti impermeabilizati pâna la înaltimea de 

1,80 m; - racord de apa rece curenta si de apa calda curenta; - racord la 

canalizare; - sa fie prevazut cu camere sau dulapuri frigorifice; - transarea se va 

face pe butuci, spalati si dezinfectati dupa încetarea vânzarii; - pentru toate 

produsele (carne cruda si produse de macelarie), înainte de a le vinde, 

producatorul va prezenta dovada controlului sanitar-veterinar.  

9. Locul de desfacere a pestelui proaspat trebuie sa îndeplineasca urmatoarele 

conditii: - sa aiba amenajat un spatiu separat cu paviment din material 

impermeabil si usor lavabil, prevazut cu sifon de pardoseala; - peretii sa fie 

impermeabilizati pâna la 1,80 m; - sa aiba apa curenta rece si calda si 

canalizare; - pestele va fi pastrat în vase din material usor lavabil (inox, material 

plastic alimentar) si acoperit cu bucati de gheata; - pestele adus spre vânzare va 

fi prezentat pentru control organelor sanitar-veterinare din piete. 

10.  (1) Locul de desfacere a laptelui si a derivatelor din lapte: vânzarea laptelui si a 

produselor lactate se va face în locuri speciale, pe mese acoperite cu material 

impermeabil, usor lavabil si prevazute cu vitrine. (2) Ambalajele cu produse 

lactate vor fi acoperite cu tifon curat, hârtie alba, capac din metal. (3) 

Producatorul va avea asupra sa dovada controlului sanitar-veterinar si carnetul 

de sanatate, conform prevederilor Ministerului Sanatatii, înainte de a-si vinde 

produsele.  

11. Vânzarea legumelor si fructelor se va face în spatii separate, curate, în lazi sau 

în navete.  
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12. Vânzarea animalelor si a pasarilor vii se va face numai în zone special amenajate 

din teritoriul pietei si separate de locul de desfacere a celorlalte produse 

alimentare; zonele respective vor fi astfel dotate: - solul va fi impermeabilizat si 

prevazut cu gura de captare a apelor de spalare; - va exista sursa de apa rece; - 

vor exista pubele pentru colectarea reziduurilor si dejectiilor.  

13. Se permite patrunderea în zona de vânzare a pasarilor vii si a animalelor vii a 

vehiculelor cu tractiune animala, cu conditia sa li se asigure o zona 

impermeabilizata cu posibilitati de spalare, la o distanta de cel putin 20 m de 

locuinte sau de alte locuri de vânzare. 

14.   Norme de igienă pentru unităţile de folosinţă publică referitoare la 

aprovizionarea cu apa potabila si la evacuarea apelor uzate menajere aplicabile 

si in cazul pietelor si targurilor: 

    - Unităţile vor fi racordate la sistemele publice de alimentare cu apă potabilă sau 

la surse proprii de apă care să corespundă condiţiilor de calitate pentru apa potabilă 

din legislaţia în vigoare. Acestea vor fi prevăzute cu instalaţii interioare de 

alimentare cu apă, în conformitate cu normativele de proiectare, execuţie şi 

exploatare.  

   - Unităţile vor fi racordate la sistemele publice de canalizare a apelor uzate; în 

lipsa unor sisteme publice de canalizare accesibile, unităţile sunt obligate să îşi 

prevadă instalaţii proprii pentru colectarea, tratarea şi evacuarea apelor uzate, care 

se vor executa şi exploata astfel încât să nu provoace poluarea solului, a apelor sau 

a aerului.  

   - Instalaţiile interioare de distribuţie a apei potabile şi de evacuare a apelor uzate, 

sifoanele de pardoseală, obiectele sanitare, precum W.C.-uri, pisoare, lavoare, băi, 

duşuri, vor fi menţinute în permanentă stare de funcţionare şi de curăţenie. În acest 

sens, conducerile unităţilor au următoarele obligaţii:  

   a) să asigure repararea imediată a oricăror defecţiuni apărute la instalaţiile de 

alimentare cu apă, de canalizare sau la obiectele sanitare existente;  

   b) să controleze starea de curăţenie din anexele şi din grupurile sanitare din unitate, 

asigurându-se spălarea şi dezinfecţia zilnică ori de câte ori este necesar a acestora;  

   c) să asigure materialele necesare igienei personale pentru utilizatorii grupurilor 

sanitare din unitate (hârtie igienică, săpun, mijloace de ştergere sau zvântare a mâinilor 

după spălare etc.); în grupurile sanitare comune nu se admite folosirea prosoapelor 

textile, ci se vor monta uscătoare cu aer cald sau distribuitoare pentru prosoape de 

unică folosinţă, din hârtie;  

   d) să asigure pentru personalul de îngrijire a grupurilor sanitare echipament de lucru 

de culoare diferită faţă de cel destinat altor activităţi.  

 


