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CONFERINŢA DE PRESĂ 

8 iulie 2015 

 

Societatea Salpitflor Green S.A respectă prevederile legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte 

organizarea de spaţii de vânzare distincte, care sunt rezervate în exclusivitate producătorilor 

agricoli, persoane fizice deţinătoare ale unui atestat de producător şi ale unui carnet de 

comercializare, pentru valorificarea produselor din sectorul agricol obţinute din gospodăria/ferma 

proprie. 

În toate pieţele din Municipiul Piteşti procentul de alocare a spaţiilor de vânzare pentru 

producători este de minimum 40% din totalul spaţiilor de vânzare existente. 

Astfel pentru luna iulie situaţia privind sectorizarea pieţelor Municipiului Piteşti este 

următoarea: 

1. Piaţa  Ceair dispune 

 în  piaţa exterioară de un număr de 108 mese din care:  

     - 78 mese alocate pentru producători (închiriate pe bază de acord lunar 51 mese) 

     - 30 mese alocate pentru agenţii economici (închiriate pe bază de acord lunar 17 mese) 

 în piaţa interioară de un număr de 37 mese din care:  

     - 17 mese alocate pentru producători (închiriate pe bază de accord lunar 8 mese) 

     - 20 mese alocate pentru agenţii economici (închiriate pe bază de acord lunar 10 mese) 

 

2. Piaţa Găvana dispune de un număr de 132 mese din care: 

          - 55 mese alocate pentru producători (închiriate pe bază de acord lunar 36 mese) 

          - 77 mese alocate pentru agenţii economici (închiriate pe bază de acord lunar 64 mese) 

 

3. Piaţa Războieni dispune de un număr de 42 mese din care: 

          - 20 mese alocate pentru producători (închiriate pe bază de acord lunar 2 mese) 

          - 22 mese alocate pentru agenţii economici (închiriate pe bază de acord lunar 5 mese) 

 

4. Piaţa Smârdan dispune de un număr de  117 mese din care: 

          - 50 mese alocate pentru producători (închiriate pe bază de acord lunar 27 de mese) 

          - 67 mese alocate pentru agenţii economici (închiriate pe bază de acord lunar 21 mese) 
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5. Piaţa Traian dispune de un număr de 45 mese din care: 

     - 18 mese alocate pentru producători  

     - 27 mese alocate pentru agenţii economici (închiriate pe bază de acord lunar 11 mese) 

 

6. Piaţa Trivale dispune 

 la Complexul 1 de un număr de 74 mese din care:  

           - 33 mese alocate pentru producători (închiriate pe bază de accord lunar 28 de mese) 

           - 41 mese alocate pentru agenţii economici (închiriate pe bază de acord lunar 14 mese) 

 la Complexul 2 de un număr de  13 mese din care:  

           -  6 mese alocate pentru producători  

           - 7 mese alocate pentru agenţii economici (închiriate pe bază de acord lunar 6 mese) 

 

Comercializarea produselor din sectorul agricol obţinute din gospodăria/ferma proprie de 

către producătorii agricoli persoane fizice se face pe baza documentului de identitate, a 

atestatului de producător şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. 

Producătorii agricoli au obligaţia afişării la locul de vânzare a atestatului de producător. 

Spaţiile de vânzare din pieţele Municipiului Piteşti respectă cerinţele legislaţiei sanitare 

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.  

Societatea urmăreşte permanent crearea unui cadru de desfăşurare a activităţilor de 

comercializare a bunurilor şi produselor care să respecte principiile concurenţei loiale, de 

protejare a vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a 

mediului. 
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