
GHID PENTRU PRODUCATORII LOCALI 
Pentru a vinde în piață trebuie completată o cerere tip la sediul societății, iar 

ca și documente este nevoie de următoarele: 

- copie C.I. 
- copie atestat de producător 
- copie carnet de producător 
- după caz, autorizația sanitar-veterinară 

Un producător poate să vândă în piață doar produsele care sunt trecute pe 
carnetul de comercializare. 

În ceea ce privește modalitatea de plată în piețe, societatea oferă mai multe 
variante: 

A. Pentru piețele agroalimentare care funcționează L-D, pentru sectorul 
legume și fructe: 
 
1. Plata zilnică – pentru producătorii care vin ocazional la piață, 

administratorul de piață îi va taxa cu plata la zi. 
2. Rezervare masă + taxa zilnică – pentru producătorii care nu vin în 

fiecare zi la piață, dar doresc să iși păstreze masa, se plătește rezervarea 
mesei, iar când vin la piață, plătesc și taxa zilnică. 

3. Pe bază de abonament lunar – se plătește doar abonamentul lunar. 

Producătorii care vând lapte și produse din lapte, carne și produse din carne 
trebuie să vândă în spații care trebuie să fie autorizate din punct de vedere sanitar- 
veterinar. 

 

B. Pentru piețele volante – care funcționează 2-3 zile/săptămână – cei care 
vând: legume și fructe + lapte și produse lactate + carne și produse din carne 
+ flori, în limita locurilor disponibile pot vinde pe bază de contract, cu plata 
lunară. 

De precizat faptul că, cei care vând carne și produse din carne, lapte și produse 
din lapte în piețele volante  trebuie să aibă rulote autorizate din punct de vedere 
sanitar-veterinar. 

 

 

 



În piețe mai pot fi vândute produse cu specif:  

- 1-8 martie (mărțișoare, aranjamente florale) 
- 1 noiembrie (Ziua Morților) 
- în preajma Crăciunului (brazi)  
- de Paști (miei)  

Și în situațiile de mai sus, toți producătorii trebuie să completeze o cerere tip, 
la care trebuie atașate aceleași documente menționate mai sus.  

Taxele pot fi plătite în piețe la administratorii de piață, la sediul central la 
caseria societății sau prin virament bancar. 

 


