
 

 

 

 REGULAMENT PENTRU ORGANIZARE  
ȘI DESFĂȘURARE TÂRG PENTRU 
PRODUCĂTORI ȘI MEȘTEȘUGARI 

2019 
PIAȚA SFÂNTUL IOAN  

 
 
 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL 
TÂRGULUI 
Organizatorul evenimentelor este Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov în 
parteneriat cu Primăria Municipiului Brașov și Consiliul Local Brașov. 
 
Participanții la acest târg sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial prezentate 
mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”).  
 
Regulamentul Oficial va fi disponibil oricărui solicitant în mod gratuit și va fi afișat pe site-ul 
www.metropolabrasov.ro. 

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A TÂRGULUI  
Târgul se desfășoară în Municipiul Brașov – Piața Sfântul Ioan) conform HCL nr. 90 /2019. Târgul este 
organizat în principal pentru promovarea producătorilor și meșteșugarilor din Zona Metropolitană Brașov.  
 
Localitățile care alcătuiesc Zona Metropolitană Brașov sunt Brașov, Codlea, Ghimbav, Săcele, Predeal, 
Râșnov, Zărnești, Tărlungeni, Prejmer, Hărman, Sânpetru, Bod, Hălchiu, Feldioara, Vulcan, Cristian, 
Budila 
 
În cazul în care există solicitări și din partea altor producători din județul Brașov, acestea vor fi 
soluționate favorabil în funcție de locurile disponibile din Piața Sfântul Ioan. 

 
În situația în care numărul solicitărilor depășește spațiul disponibil, organizatorul va planifica participarea 
solicitanților prin rotație, asigurând concomitent varietatea produselor disponibile în fiecare zi de 
desfășurare a târgului.  
  
Organizatorul pune la dispoziția participanților următoarele: 

 Stand producător agricol – 8 bucăți 

 5 spații pentru vehicule/standuri mobile adaptate vânzării directe de produse agro – alimentare 

 Stand meșteșugar – 7 bucăți 



 

 

 Accesul la rețeaua de alimentare cu energie electrică în vederea organizării evenimentelor 

 Toalete ecologice 

 Servicii de salubritate pe perioada derulării și la finalul evenimentelor 

 Paza asigurată de Poliția Locală 

 
SECŢIUNEA 3. DURATA TÂRGULUI 
 
Târgul producătorilor și meșteșugarilor se va realiza în perioada mai - octombrie 2019. Târgul va fi 
organizat săptămânal în fiecare zi de vineri, sâmbătă și duminică. Principiile care stau la baza organizării 
târgului sunt următoarele: 

 Promovarea produselor locale în rândul locuitorilor din Brașov și a turiștilor 

 Asigurarea accesului prin rotație al producătorilor locali la spatiile de expunere /vânzare ce vor fi 
organizate în cadrul târgului  

 Asigurarea unui portofoliu cât mai divers de produse locale alimentare și ne-alimentare la fiecare 
sfârșit de săptămână în cadrul târgului 

 
Pe baza colaborării cu producătorii expozanți se vor putea organiza evenimente tematice în cadrul târgului 
precum demonstrații culinare, evenimente de informare privind realizarea produselor oferite spre vânzare, 
degustări de produse, ateliere de creație meșteșugărească, demonstrații/testări ale calității produselor, etc.  
 
În zilele în care sunt programate alte evenimente culturale, organizatorul și expozanții programați pentru 
ziua respectivă vor identifica soluții de comun acord pentru asigurarea derulării în bune condiții a tuturor 
evenimentelor programate.  

 
SECȚIUNE 4. SELECȚIA PRODUCĂTORILOR / MEȘTEȘUGARILOR  
Procesul de selecție a producătorilor / meșteșugarilor care vor expune în cadrul târgului se va realiza în 2 
etape. 

 
ETAPA 1 
În cadrul acestei etape de selecție, persoanele care doresc să participe la târg se vor înscrie într-o 
bază de date gestionată de organizatorul târgului.  
 
Înscrierea în baza de date se realizează prin completarea unui chestionar disponibil on-line și 
transmiterea prin email la adresa targ@metropolabrasov.ro a documentelor suport solicitate de 
organizator. 
 
Chestionarul împreună cu documentele suport vor putea fi transmise și prin poștă / curier la adresa  
 
Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov 
Bd Eroilor nr 8, cam 200 



 

 

Cod 500007, Mun Brașov 
Jud Brașov 
 
În urma transmiterii documentelor, solicitantul va primi un email de confirmare a înregistrării.  
 
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care vor dori să se înscrie în baza de date în 
vederea participării la târg sunt următoarele: 

 Sunt persoane juridice (Persoană Fizică Autorizată, Întreprindere Individuală, 
Întreprindere Familială, Societate cu Răspundere Limitată, etc.) înregistrată conform 
normelor legale. Categoriile de persoane juridice enumerate mai sus sunt orientative. Sunt 
acceptate și alte forme de organizare juridică cu condiția ca acestea să respecte prevederile 
legale valabile în România.  

 Au un număr de maxim 9 angajați (echivalent nivel micro-întreprindere) 

 Nu înregistrează datorii la bugetul de stat respectiv bugetul local 

 Domeniul de activitate corespunde profilului târgului respectiv producția / vânzarea de 
produse agro-alimentare sau articole meșteșugărești 

 
Depunerea chestionarelor disponibile on line și transmiterea documentelor suport se va face în 
perioada 17-24 aprilie 2019.  
 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente: 

 Chestionar de înscriere – disponibil on line 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzPYvE5guaF6o38G7u_Gu-
nkiRFV90klmW0FukA68RRGojxw/viewform) . Chestionarul poate fi completat on line 
sau poate fi tipărit și transmis prin poștă sau curier la sediul Agenției Metropolitane Brașov 

 Copie după certificatul de înregistrare  fiscală a  persoanei juridice sau documente 
echivalente care atestă sediul persoanei juridice 

 Certificat de atestare fiscală de la bugetul local  

 Certificat de atestare fiscală de la bugetul de stat  

 Document din care să reiasă numărul total de angajați al solicitantului (extras revisal, bilanț 
pe anul fiscal anterior, etc) 

 Extras certificat constatator emis de ONRC sau document echivalent din care reiese 
domeniul de activitate  - codul CAEN pentru activitatea de producție 

 Câteva fotografii cu produsele realizate (maxim 5) 

 Alte documente suport, după caz (descriere stand mobil, fotografii stand mobil, certificări 
ale produselor propuse pentru vânzare, apartenența la un parteneriat finanțat prin PNDR 
2014 - 2020 , măsura 16,4) 



 

 

După depunerea dosarului, în termen de 3 zile lucrătoare, solicitanții vor primi o confirmare a înregistrării. 
Dacă este cazul, odată cu confirmarea va fi transmisă și solicitarea de documente suplimentare.  
 
Dosarele primite vor fi evaluate de către organizator și prioritate pe baza următoarelor criterii: 
 

Nr. 

Cert 
Criteriu de selecție  Punctaj 

Observații / Documente pe baza cărora se 

realizează evaluarea și acordarea punctajului 

1  Localizarea sediului 

 

Sediul solicitantului este în Zona 

Metropolitană  Brașov  (Brașov, 
Codlea,  Ghimbav,  Săcele,  Predeal, 

Râșnov,  Zărnești,  Tărlungeni,  Prejmer, 

Hărman,  Sânpetru,  Bod,  Hălchiu, 

Feldioara, Vulcan, Cristian, Budila) 

 

Sediul  solicitantului  este  în 

Județul  Brașov  (în  afara  zonei 

metropolitane Brașov) 

 

Sediul solicitantului este în afara 

Județului Brașov  

 

 

20p 

 

 

 

 

 

 

5p 

 

 

 

0p 

În  cadrul  târgului  se  urmărește  promovarea 

producătorilor locali. În cazul în care solicitările vor 

depăși  numărul  locurilor  disponibile  se  are  în 

vederea programarea prin rotație a solicitanților.  

 

În cazul  în care  locurile disponibile nu se acoperă 

cu producători din Zona Metropolitană Brașov, vor 

fi invitați să participe producătorii care s‐au înscris 

în  baza  de  date  și  care  au  domiciliul  în  județul 

Brașov  în alte  localități decât cele care  fac parte 

din Zona Metropolitană Brașov.  

 

Documentul  pe  baza  căruia  se  acordă  punctajul 

este Certificatul de Înregistrare Fiscală sau orice alt 

document echivalent care atestă sediul persoanei 

juridice care dorește înscrierea în baza de date.  

 

Pentru  acordarea  punctajului  se  va  lua  în  calcul 

sediul  principal  sau  locația  unui  punct  de  lucru 

fiscal.  

2  Logistică  pentru  expunerea  și 

vânzarea produselor 

 

Solicitantul dispune de stand de 

vânzare  mobil.  Standul 

corespunde normelor de  igienă 

și siguranță alimentară necesare 

pentru  vânzarea  produselor 

(dacă este cazul) 

 

 

 

5p 

Organizatorul  dispune  de  un  număr  limitat  de 

standuri – 8 standuri pentru vânzarea produselor 

agroalimentare  și  7  standuri  pentru  vânzarea 

produselor meșteșugărești.  

 

În  vederea  asigurării  condițiilor  de  igienă  și 

siguranță alimentară  în  special pentru produsele 

perisabile (brânzeturi,  lactate, produse din carne, 

panificație, etc) vor fi puse la dispoziție și 5 spații 

pentru standuri de vânzare mobile.  

 

Punctajul va fi acordat pe baza descrierii standului 

de vânzare din chestionarul de înscriere precum și 



 

 

Nr. 

Cert 
Criteriu de selecție  Punctaj 

Observații / Documente pe baza cărora se 

realizează evaluarea și acordarea punctajului 

pe  baza  documentelor  suport  transmise  (ex. 

fotografii,  o  descriere  dimensiunilor  standului,  a 

dotărilor,  eventuale  certificări  din  partea 

instituțiilor  de  sănătate  publică  /  siguranță 

alimentară, etc. ) 

3.   Produsele comercializate dispun 

de  certificări  de  calitate  / 

autenticitate 

 

Certificări  emise  de  instituții 

publice din România sau UE 

 

Certificări  emise  de  organisme 

private  în  baza  unor  standarde 

de  certificare  recunoscute  prin 

lege 

 

Certificări  emise  de  organisme 

private  (asociații  profesionale, 

federații de producători, etc) 

 

 

 

 

5 p 

 

 

3 p 

 

 

 

1 p 

Târgul  urmărește  promovarea  produselor  locale 

care  nu  se  regăsesc  în mod  uzual  în  rețelele  de 

magazine. În acest sens vor fi prioritate solicitările 

care  propun  vânzarea  produselor  certificate  (ex: 

produse înscrise în registrul național al produselor 

tradiționale, produse incluse în registrul național al 

rețetelor  consacrate,  certificare de produse  ECO 

(agricultură ecologică). 

 

Acordarea  punctajului  se  face  pe  baza 

documentelor anexate la chestionarul de înscriere.  

4  Solicitantul  face  parte  dintr‐un 

parteneriat destinat promovării 

lanțurilor  alimentare  agricol  și 

pomicol aferent măsurii 16.4 din 

Programul  Național  de 

Dezvoltare Rurală 2014‐2020 

5 p  La nivel național Programul Național de Dezvoltare 

Rurala  2014‐2020  promovează  lanțurile 

alimentare integrate.  

 

Acordarea punctajului pentru acest criteriu se face 

pe  baza  documentelor  care  atestă  includerea 

solicitantului  într‐un  parteneriat  care  a  obținut 

finanțare  prin  intermediul  PNDR  2014‐2020, 

măsura 16.4 

 
Toate documentele prezentate trebuie să fie emise înainte de 31 martie 2019. Nu vor fi luate în calcul 
documente emise după data de 1 aprilie 2019 (ex. documente privind mutarea sediului / domiciliului, 
documente privind certificarea produselor pentru care solicitarea de certificare a fost depusă după 1 aprilie 
2019, etc. ). Această prevedere nu se aplică certificatelor de atestare fiscală care trebuie să fie valabile la 
momentul transmiterii către Agentia Metropolitană Brașov.  
 

În urma acordării punctajelor conform descrierii de mai sus se va finaliza etapa 1 de selecție a 
participanților la târg.  



 

 

 
 

ETAPA 2 
Baza de date cu producători locali constituită în cadrul etapei 1 de selecție și punctajele acordate 
vor sta la baza programării expozanților pentru fiecare sfârșit de săptămână în care va fi organizat 
târgul.  
 
În această etapă, producătorii vor fi invitați, pe baza punctajelor obținute să își exprime opțiunile 
privind datele când doresc participarea la târg.  
 
Agenția Metropolitană Brașov va centraliza solicitările și va atribui spațiile de expunere / vânzare 
cu respectarea următoarelor principii: 

 Promovarea produselor locale în rândul locuitorilor din Brașov și a turiștilor 

 Asigurarea accesului prin rotație al producătorilor locali la spatiile de expunere /vânzare 
ce vor fi organizate în cadrul târgului  

 Asigurarea unui portofoliu cât mai divers de produse locale alimentare și ne-alimentare la 
fiecare sfârșit de săptămână în cadrul târgului 
 

Planificarea finală va fi comunicată producătorilor la adresele de contact menționate în cadrul 
chestionarelor de înscriere in termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de solicitare a 
programărilor de către producătorii selectați.  
Participanții admiși la târg vor ocupa locurile desemnate de către organizator.  
Pentru participarea la târg nu este prevăzută nici o taxă, locul urmând să fie primit de producători 
în mod gratuit 
 
Mai mulți producători se pot asocia pentru a utiliza în comun un stand de vânzare. În această 
situație, la completarea chestionarului on-line se vor menționa producătorii care vor utiliza standul 
de vânzare precum și liderul asocierii. Organizatorul va evalua asocierea ca un singur producător 
pe baza documentelor depuse. Utilizarea în comun a unui stand de vânzare nu va afecta principiul 
rotației producătorilor.  
 
Situațiile artificiale create de solicitanți pentru obținerea unui punctaj suplimentar nu vor fi 
evaluate.   
 
Producătorii selectați pentru a participa la târg sunt răspunzători de respectarea normelor legale în 
vigoare privind sănătatea publică, siguranța alimentară și normele fiscale pe parcursul derulării 
activității de expunere / vânzare a produselor proprii în cadrul târgului.  
 



 

 

SECȚIUNEA 5. CODUL DE CONDUITĂ AL PARTICIPANȚILOR LA 
TÂRG 

1. Participanții la târg trebuie să respecte următoarele reguli cu ocazia  evenimentelor: 

 amenajarea standurilor se realizează între orele 7.30 și 9.30 în zilele de sâmbătă 
și duminică respectiv 14.00 – 16.00 în zilele de vineri  

 supravegherea și funcționarea standului se realizează intre orele 10.00 și 18.00 
în zilele de sâmbătă și duminică respectiv 16.30 – 20.00 în zilele de vineri  

2. Accesul în Piața Sf. Ioan cu autoturismele este permis exclusiv în intervalul orar 7.30 – 
9.30 sâmbăta și duminica respectiv 14.00 – 16.00 vinerea.  

3. Participanții la târg răspund pentru conservarea standurilor asigurate de către organizator 
în starea lor avută la primirea în folosință. În cazul distrugerii standului, participantul va 
plăti integral valoarea acestuia sau costurile de reparații după caz.  

4. Locurile ocupate de către participanți vor fi lăsate curate, deșeurile produse în timpul 
târgului vor fi depuse la punctele special de colectare ale deșeurilor asigurate de 
organizator.  

5. Participanții au obligația de a înlătura orice fel de murdărie produse în urma desfășurării 
activității proprii pe pavajul zonei pietonale. În caz contrar aceștia sunt obligați să suporte 
cheltuielile legate de curățarea suprafeței utilizate.  

6. Participanții care nu respectă codul de conduită (reguli de igienă, îmbrăcăminte, 
comportament respectuos față de client) nu vor fi admiși la târguri desfășurate și vor fi 
introduși pe lista participanților excluși de la târgurile desfășurate de către organizator. 

7. Pe lângă echipamentele puse la dispoziție de organizator, producătorii își pot aduce propria 
logistica pentru a-și desfășura activitatea în condiții optime si de respectare a cadrului legal 
(vitrine frigorifice, cantare autorizate metrologic).  

8. Transportul produselor de origine animala se va face cu mașini echipate cu instalații 
frigorifice si autorizate DSVSA  

9. Participanții au obligația de a pune la dispoziția clienților informații de identificare a 
vânzătorului (persoana juridică), tipurile de produse expuse / oferite la vânzare, ingrediente 
folosite, etc.  

10. Pe parcursul derulării târgului, organizatorul va pune a dispoziția clienților chestionare 
pentru evaluarea satisfacției clienților. Concluziile chestionarelor vor fi analizate împreună 
cu producătorii pentru a remedia eventuale aspecte negative semnalate de clienți.  

11. În cazul unor situații speciale, producătorii au obligația de a anunța organizatorul cu minim 
48 de ore în avans faptul că nu va participa la târg la data planificată. În aceste condiții, 
organizatorul poate apela la alți producători din baza de date constituită în cadrul etapei 1 
de selecție. În cazul a 2 anulări neanunțate a participării, organizatorul poate decide 
excluderea completă a producătorului respectiv din planificarea evenimentelor ulterioare.  

 

 SECŢIUNEA 6. PROTECŢIA DATELOR  PERSONALE 



 

 

Tuturor participanților la proiect le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 
677/2001privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la 
accesul la date, dreptul de intervenție, de opoziție, de a se adresa instanței competente și de 
plângere către autoritatea de supraveghere.  

SECŢIUNEA 7. LITIGII 
În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator și participanţii la evenimente, acestea vor 
fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, pârțile 
implicate în litigiu se vor adresa pentru soluționare instanțelor competente române în jurisdicția 
cărora se află Organizatorul. Prin înscrierea la aceste evenimente, participanţii sunt de acord să 
respecte prevederile, termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial. 

 
 

 
 
 
 
 


