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CONFERINŢA DE PRESĂ 

25 Februarie 2015 

 
 În perioada 17-19 februarie 2015, a avut loc la Sibiu, Adunarea Generală a 

membrilor Asociaţiei Administratorilor de Piețe din România. La lucrările Adunării au participat şi 

reprezentanţi ai S.C. Salpitflor Green S.A, societatea fiind membră a Asociaţiei din anul 2013. De 

asemenea, a fost prezent un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care a luat 

act de problemele ridicate de membrii Asociației în legătură cu disfuncționalitățile apărute în aplicarea 

Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, 

probleme pe care le va supune atenției conducerii ministerului. 

Concluziile care s-au desprins cu privire la această lege au fost: 

- actul normativ nu vine în sprijinul producătorilor agricoli și nu încurajează 

comercializarea legumelor și fructelor autohtone în piețele agroalimentare, ci dimpotrivă, încurajează 

comercializarea produselor direct către intermediari care vor veni cu ele în piețe în locul producătorilor; 

- nu este reglementat cum trebuie procedat în situația în care spațiile de vânzare alocate 

producătorilor nu sunt solicitate de aceștia, rămânând neclar dacă aceste spații ar putea fi sau nu 

ocupate temporar de comercianți, existând posibilitate ca în momentul în care există solicitări din 

partea producătorilor, acestea să le fie alocate lor; 

- de la apariția sa din 31.10.2014 și până în prezent nu au fost emise și distribuite 

producătorilor agricoli documentele în baza cărora acesția să își poată desfășura activitatea de comerț, 

respectiv atestatele de producător și carnetele de comercializare. 

În urma acestor aspecte rezultă, fără niciun dubiu, că legea a fost concepută fără 

consultarea specialiștilor ce își desfășoară activitatea în domeniu și fără a avea o aplicabilitate în 

realitățile întâlnite în teren. 

Asociaţia Administratorilor de Piețe din România a apărut ca urmare a necesităţii creării 

unei proceduri unitare şi transparente în vederea exploatării pieţelor agroalimentare, pentru asigurarea 

serviciilor de calitate în concordanţă cu cerinţele europene privind comerţul cu produse agroalimentare, 

valorificării experienţei administrative acumulate şi îmbunătăţirii serviciilor publice oferite. 
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 În perioada 17.02.2015 – 24.02.2015 salariaţii S.C Salpitflor Green S.A au desfăşurat 

activităţi de întreţinere a spaţiilor verzi şi a curăţeniei, respectiv tăieri de reducere la garduri vii şi 

arbuşti, tăieri de corecţie la arbori şi arbuşti izolaţi, greblat peluze, strâns şi încărcat resturi vegetale, 

măturat alei şi scări, degajat teren de corpuri străine, curăţarea aleilor în parcuri. La solicitarea 

Asociaţiilor de Proprietari s-a intervenit pentru toaletarea arborilor. Astfel, în această perioadă au fost 

toaletaţi un număr de  110 arbori. 

 

 În această perioadă în serele S.C. Salpitflor Green se execută lucrarea de divizare a 

rizomilor de Canna indica, o specie extrem de apreciată în parcuri şi grădini, decorativă în primul rând 

prin portul său, frunzele mari, ovale, verzi, purpurii sau dungate, iar florile grupate într-o inflorescenţă 

terminală, cu numeroase flori mari, diferit colorate: galben, roşu-viu, roz, portocaliu, bicolore. 

 Diviziunea rizomilor este cel mai simplu şi rapid sistem de înmulţire. În primul rând 

trebuie cunoscut faptul că această specie nu iernează afară. Astfel, după apariţia primelor brume de 

toamnă, plantele mamă care au asigurat decorul pe timpul verii, se scot. Se ţin câteva zile la adăpost 

pentru uscare după care se depozitează direct pe pământ sub parapeţii din seră. 

 Începând cu a doua jumatate a lunii februarie rizomii se scot, se curăţă de pământ şi se 

face divizarea lor astfel încât fiecare fragment rezultat să aibă câţiva muguri. Se plantează la ghivece cu 

diametrul de 14 cm, într-un pământ uşor (amestec de pământ de ţelină, mraniţă, pământ de frunză şi 

nisip). Ghivecele se vor menţine în seră, până la apariţia conului de frunze, după care se pot muta afară, 

într-un loc adăpostit pentru a fi protejate de brumele târzii sau temeperaturi scăzute, până în a doua 

jumătatea a lunii aprilie când se pot planta la loc definitiv, (parcuri sau grădini), la distanţele de 80/50 

cm. Până la plantare se asigură lucrările specifice de îngrijire: udat, combaterea bolilor şi dăunătorilor, 

plivit, mobilizat sol.  

 

 Angajaţii serelor de la S.C. Salpitflor Green S.A au pregătit pentru zilele de 1 şi 8 martie 

mărţişoare originale, care pot fi achiziţionate de la standul propriu aflat în piaţa Vasile Milea, la 

„Târgul de marţişor”. Astfel, minunatele specii floricole de sezon (lalele, zambile, orhidee, primule) 

vor fi prezentate în vase îmbrăcate în materiale vegetale naturale, în coşuri împletite din corn roşu şi 

galben, răchită, într-o manieră artistică deosebită. Întreaga gamă de accesorii este realizată manual de 

către angajaţii societăţii. 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Georgel - Daniel Dumitrache 

 

 

 

 

 

Întocmit, 
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