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1 Condiții obligatorii 

1.1 Producătorii 
- să provină din județul Sibiu 

- să demonstreze calitatea de producător cu documente: 

- să fie inregistrat în una din următoarele forme: persoană fizică, PFA, II, IF, Cooperativă, asociatie, 

societate comercială 

- să nu dețină o structură de vânzare permanentă: chioșc, magazin. 

1.2 Produsele 
- să fie produse în Sibiu 

- să provină din unități înregistrate/autorizate sanitar veterinar (în funcție de situație) 

- să fie obținute în ferma sau gospodăria proprie 

- să fie produse prin prelucrarea materiei prime din ferma proprie sau de la producători din județul 

Sibiu.  

1.3 Materia primă 
- obținută în ferma/gospodăria proprie sau, 

- de la alți producători din județul Sibiu (cu documente doveditoare) 

2 Documente necesare 
În vederea admiterii în piață a producătorilor din județul Sibiu, aceștia vor depune începând din data de 

27.04.2017    un dosar cu șină cuprinzând următoarele documente: 

2.1 Persoană fizică:  
- cerere conform modelului de la Anexa 1 

- copie buletin de identitate/carte de identitate 

- copie a atestatului de producător valid vizat conform cu originalul (Anexa 2) 

- copie  a primei file a Carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 

(Anexa 3) 

- copie vizată conform cu originalul după Fișa de sănătate pentru animalele, 

păsările,familiile de albine de la care se valorifică produse de origine animală (Anexa 6) 

- adeverința medicală pentru personalul care manipulează produsele 
- grafic de disponibilitate a produselor conf modelului de la Anexa 9 

2.2 Persoana Fizica Autorizată (PFA), Intreprindere Individuală (II), Intreprindere 
Familială (IF) 

- cerere conform modelului de la Anexa 1 

- copie buletin de identitate/carte de identitate 

- copie a certificatului de înregistrare de la Registrul comerțului Anexa 4 

- copie certificat constatator de la Registrul comerțului - Anexa 5 

- copie a documentului de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor 

pentru activitatea de vânzare directă de produse primare și/ sau vânzare cu amănuntul a 

produselor alimentare, conform Ordinului ANSVSA nr. 111/ 2008 și Ordinului 

ANSVSA nr. 34/ 2008 – Anexa 7;.  

- copie vizată conform cu originalul după Fișa de sănătate pentru animalele, păsările, 

familiile de albine de la care se valorifică produse de origine animală – Anexa 6  

- copie a registrului agricol completat la zi (Anexa 8), emis de primăria în a cărei rază 

administrativ-teritorială se află ferma/ gospodăria proprie, din care să rezulte suprafața 

de teren agricol și/sau efectivele de animale pe care le deține/ exploatează 

adeverință medicală pentru persoana care vinde/manipulează produsele 
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- grafic de disponibilitate a produselor conf modelului de la Anexa 9 

 

2.3 Cooperative agricole 
- cerere conform modelului de la Anexa 1 

- copie buletin de identitate/carte de identitate 

- copie a actului constitutiv,  

- copie a statutului  

- copie a listei anexă cu terenurile și animalele membrilor cu care participă aceștia în 

cooperativa agricolă  
- copie a documentul de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru 

activitatea de vânzare directă de produse primare și/ sau vânzare cu amănuntul a produselor 

alimentare, conform Ordinului ANSVSA nr. 111/ 2008 și Ordinului ANSVSA nr. 34/ 2008;.  

- copie vizată conform cu originalul după Fișa de sănătate pentru animalele, păsările, familiile 

de albine de la care se valorifică produse de origine animală ca materie primă 

- copie a registrului agricol emis de primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se află 

ferma/ gospodăria proprie, din care să rezulte suprafața de teren agricol și/sau efectivele de 

animale de la care provine materia primă sau 

- adeverință medicală pentru persoana care vinde/manipulează produsele 

- grafic de disponibilitate a produselor conf modelului de la Anexa 9 

2.4 Societăți comerciale 
- cerere conform modelului de la Anexa 1 

- copie buletin de identitate/carte de identitate 

- copie a certificatului de înregistrare de la Registrul comerțului Anexa 4 

- copie certificat constatator de la Registrul comerțului - Anexa 5 

- copie a documentului de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru 

activitatea de vânzare directă de produse primare și/ sau vânzare cu amănuntul a produselor 

alimentare, conform Ordinului ANSVSA nr. 111/ 2008 și Ordinului ANSVSA nr. 34/ 2008 – 

Anexa 7;.  

- copie vizată conform cu originalul după Fișa de sănătate pentru animalele, păsările, familiile 

de albine de la care se valorifică produse de origine animală – Anexa 6  

- copie a registrului agricol completat la zi (Anexa 8), emis de primăria în a cărei rază 

administrativ-teritorială se află ferma/ gospodăria proprie, din care să rezulte suprafața de 

teren agricol și/sau efectivele de animale pe care le deține/ exploatează 

- adeverință medicală pentru persoana care vinde/manipulează produsele 

- grafic de disponibilitate a produselor conf modelului de la Anexa 9 

3 Evaluare 
În condițiile în care numărul de candidați eligibili (care respectă condițiile unumerate mai sus) 

depășește numărul de locuri disponibile conform sectorizării descrise la art. 13, alin(1) din 

Regulamentul de Funcționare al pieței, comisia  aplică următoarele criterii de evaluare în ordinea 

enunțată cu următorul punctaj: 

1. Lanț scurt: Producătorul comercializează produse obținute prin cultivarea propriilor culturi 

și/sau procesarea materiei prime provenite în totalitate de la propriile animale.  10 puncte 

2. Producător autentic: Producătorul este organizat conform prevederilor de la art.4 alin (2) lit. a) 

adică persoană fizică ce deține atestat de producător și carnet de comercializare. 10 puncte 
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3. Ecologic: Producătorul care comercializează produse proprii, înregistrate ca produse ecologice 

conform prevederilor legale în vigoare. 10 puncte 

4. Calitate: Producătorii care comercializează produse purtând alte mărci de calitate: produs 

DOC, produs IGP, produs tradițional, produs montan. 10 puncte 

5. Durata: se acorda prioritate producătorilor care pot produce și aduce la vânzare produse o 

perioadă cât mai lunga de timp. 1 punct/lună. Pentru stabilirea cantității se va ține cont de 

numărul de animale sau suprafața de teren cultivată pe care o deține solicitantul. 

(7) Fiecare producător admis ca utilizator în cadrul pieței va fi evaluat, cel puțin trimestrial, 

urmărindu-se cel puțin următorii indicatori:  

1. Calificativul clienților (doar în cazul în care un mecanism automat este disponibil) 

2. Conformare: alocarea de punct de vânzare și neprezentarea comerciantului, ne înapoierea 

mobilierului sau restituirea în condiții insalubre, nerespectarea programului:.  

3. Igiena și siguranță alimente: nerespectarea cerințelor privind igiena: punct de vânzare 

insalubru, lipsă echipament protecție sau inadecvat, produse alterate, vitrine oprite, temperatură 

neafișată:  

4. Mod de prezentare: produse insuficiente, aranjare dezorganizată, lipsă informațiilor despre 

producător 

5. Etichetare: lipsă etichete, etichete deteriorate sau informații incomplete pe etichetă  

6. Fraudă: informații neadevărate, incomplete despre producător sau produse. – pierde calitatea 

de utilizator. 

(8) Evaluarea prevăzută la alin. (7) se realizează de către personalul cu atribuții in domeniu din 

cadrul Consiliului Județean Sibiu cu consemnarea rezultatelor într-un raport cuprinzând cel puțin 

indicatorii descriși.      

 

ATENȚIE!  

Informațiile incomplete, greșite sau false prezentate la depunerea dosarului de selecție sau ulterior la 

evaluarea comercianților, atrage anularea contractului și pierderea calității de operator în cadrul Pieței 

Volante Transilvania.  

4 Comunicare 
Producătorii ai căror dosare au fost selectate în vederea semnării contractului de operator în cadrul Pieței 

Transilvania se vor contacta telefonic și vor fi invitați pentru semnarea documentelor. De asemenea, în cazul 

producătorilor admiși dar care nu au fost selectați pentru semnarea contractelor se vor întocmi liste de 

rezervă din care vor fi selectati producătorii atunci când un loc devine vacant. 

Listele cu producătorii selectați, lista de asteptare, orarul de funcționare precum și alte informații utile vor fi 

publicate pe pagina de internet a Consiliului Județean Sibiu la secțiunea Piața Transilvania incepșnd cu data 

de 15 mai.  
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5 Întrebări și răspunsuri 

5.1 Cum să fac să vând în Piața Volantă Transilvania?  
 

5.2 A cui este piața? Cine asigură funcționrea? 
Piața aparține  locuitorilor din județul Sibiu reprezentați de Consiliul  Județean Sibiu. Costurile legate de 

funcționarea pieței sunt suportate de la bugetul județului Sibiu de aceea prioritate au producătorii din județul 

Sibiu. 

Serviciul Public Sala Transilvania asigură funcționarea săptamânală a pieței. 

 

5.3 Ce trebuie să fiu? firmă (SC)? gospodărie? PFA? 

 Producător persoana fizică cu Atestat și Carnet de comercializare  

sau 

 PFA, II, IF – cu activitate principala cultivare/producție conform  

sau 

 Cooperativa Agricola sau alte forme asociative înregistrate 

sau 

 Societate Comerciala (SC) cu activitate principala cultivare/producție  

5.4 Cine are întâietate? 
Se acorda prioritate producătorilor persoană fizică cu Atestat și Carnet de comercializare și producătorilor 

care obțin produse din procesarea materiei prime din ferma proprie 

5.5 Ce marfă pot aduce în piață? 
a) marfă produsă în ferma proprie sau produse rezultate din procesarea materiei prime produse în ferma 

proprie 

b) produse obținute din prelucrarea materiei prime locale (din județul Sibiu)  

exemplu:paine din făină obținută din grâu cultivat în județul Sibiu, cârnați din carne de porc crescut în 

județul Sibiu  

5.5 Dacă nu sunt producător din județul Sibiu pot vinde în Piața Transilvania? 
DA, dacă rămân locuri libere după distribuâia locurilor producătorilor din județul Sibiu  

5.6 Cine elibereaza documentele din dosar? 
Anexa 1 Cererea – se completeaza de către producător după modelul aprobat 

Anexa 2 - Atestat de producător, se eliberează de către primaria din comună 

Anexa 3 –Carnet de comercializare, se eliberează de către primaria din comună 

Anexa 4 –Certificat înregistrare fiscală se eliberează de către, Oficiul Registrului Comertului Sibiu 

Anexa 5 – Model Certificat Constatator se eliberează de către, Oficiul Registrului Comertului Sibiu 

Anexa 6 – Model de Fișă de sănătate animale – medicul veterinar din comună vizat de medicul oficial 
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Anexa 7 – Model de Document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor se 

eliberează de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu 

Anexa 8 – Model de registru agricol – copie eliberata de primăria unde sunt înregistrate animalele și 

terenurile cultivate 

Anexa 9 – Model de grafic de disponibilitate a produselor – completat de către pproducător după 

modelul publicat, conținând toate produsele propuse spre comercializare și corelate cu atestatul de 

producător. 
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ANEXA 1- Model de cerere  
 

 

Nr. cerere Data 

Numele şi prenumele funcţionarului care 

primeşte cererea 

Semnătura funcţionarului care primeşte 

cererea 

  

 

 

CERERE PENTRU PARTICIPARE 

 „PIAȚA VOLANTĂ TRANSILVANIA 

 

I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT  

PERSOANE FIZICE şi FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ: 

*) 
01. Nume persoană fizică / administrator formă de 

asociere simplă *) 
02. Prenume*) 

 

  

03. CNP*)              

04. Denumire formă de asociere simplă*) 

05. Atestat serie   06. Atestat nr.        

 

PERSOANE JURIDICE şi PFA / ÎI/ ÎF:*) 

07. Denumire exploataţie/ PFA/ ÎÎ/ ÎF*) 

 

08. Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF)*)           

09. Nume administrator/ reprezentant*) 10. Prenume administrator/ reprezentant*) 

 

  

11. CNP administrator/ reprezentant*)              

12. Tip de organizare*)    

 

SEDIUL EXPLOATAŢIEI/ADRESA DE DOMICILIU:*) 

 

13. Cod exploatație (ANSVSA)  14. Localitate*) 

R O            

15. Strada 16. Nr. 17. Cod poştal*) 18. Bl. 19. Sc. 20. Ap 

      

21.Telefon 22. Pagina web 23. E-mail 

 

   

 

 

24. Total suprafață agricolă cultivată*) ,ha 

25. Total suprafață agricolă cultivată cu produse comercializate in piață*) ,ha 

 

ANIMALE  

26. Dacă dețineți 

animale *) 

 Bovine Ovine  Caprine  Porci 
 

Găini 

ouătoare 

 

Alte păsări 

curte 
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Număr       

 

 

Notă: Câmpurile notate cu „* ” sunt OBLIGATORII de completat. 

II. DATE referitoare la produsele primare destinate comercializării in piața volantă (fructe, 

legume, flori) 

Nr. 

Crt. 

Denumire produs Cantitate 

(estimată / an) kg 

Localitate Suprafață 

cultivată/animale  

ha 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

III. DATE referitoare la produsele procesate destinate comercializării in piața volantă (brânză, 

mezeluri, pâine, conserve, etc ) 

Nr. 

Crt. 

Denumire produs 

(se completează 

pentru fiecare 

sortiment) 

Cantitate 

(estimată/ 

an) kg 

Materie 

primă  

Sursa materiei prime:  Copie 

atestat/copie 

extras 

registru 

agricol 

DA/NU 

Nume Prenume 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

IV. Perioada pentru care se solicită punct de vânzare  …… luni 
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V. ANEXE – copii documente vizate de către depunător ”CONFORM CU ORIGINALUL” 

 

A. Pentru PERSOANE FIZICE: 

1. Copie a atestatului de producător       

2. Copie după buletin/carte de identitate      

3. Copie  a primei file a Carnetului de comercializare    

4. Copie a documentului de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța 

alimentelor pentru activitatea de vânzare directă de produse primare și/ sau vânzare 

cu amănuntul a produselor alimentare, conform Ordinului ANSVSA nr. 111/ 2008 și 

Ordinului ANSVSA nr. 34/ 2008 (in funcție de caz)    

5. copie vizată conform cu originalul după Fișa de sănătate pentru animalele, păsările, 

familiile de albine de la care se valorifică produse de origine animală 

6. Adeverința medicală pentru personalul care manipulează produsele  

 

B. Pentru PERSOANE JURIDICE: 

(carmangerii, produse de panificație, patiserie etc.) 

1. Dovada înregistrării la Registrul Comerțului       

2. Copie a certificatului de înregistrare de la Registrul comerțului    

3. Copie după buletin/carte de identitate       

4. Copie a documentului de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor 

pentru activitatea de vânzare directă de produse primare și/ sau vânzare cu amănuntul a 

produselor alimentare, conform Ordinului ANSVSA nr. 111/ 2008 și Ordinului ANSVSA 

nr. 34/ 2008;.            

5. Copie vizată conform cu originalul după Fișa de sănătate pentru animalele, păsările, 

familiile de albine de la care se valorifică produse de origine animală    

6. Copie a registrului agricol completat la zi, emis de primăria în a cărei rază administrativ-

teritorială se află ferma/ gospodăria proprie, din care să rezulte suprafața de teren agricol 

și/sau efectivele de animale pe care le deține/ exploatează     

7. Adeverință de sănătate eliberată de medicul de familie      

 

Subsemnatul, cunoscând dispozițiile art. 325 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe 

proprie răspundere că datele prezentate mai sus și documentele anexate la prezenta sunt reale și 

solicit prin prezenta, aprobarea pentru a participa la „Piața Volantă Transilvania”. 

 

 

 

DATA       SEMNĂTURA 

 

 

______________________     ______________________ 
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ANEXA 2- Model de Atestat de producător 
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ANEXA 3 – Model de Carnet de comercializare 
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ANEXA 4 – Model Certificat înregistrare fiscală 
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ANEXA 5 – Model Certificat Constatator 
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ANEXA 6 – Model de Fișă de sănătate animale 
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ANEXA 7 – Model de Document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru 
siguranţa alimentelor 
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ANEXA 8 – Model de registru agricol 
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ANEXA 9 – Model de grafic de disponibilitate a produselor 
 Cantitatea disponibilă in kg 

Denumirea produsului ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec 

             

             

             

             

             

 


