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ORDIN nr. 335/4.225/2.078/1.730/2020
pentru aprobarea  privind desfăşurarea activităţii pieţelor agroalimentare, inclusiv a pieţelor Regulamentului
volante, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României, cu stabilirea măsurilor care se aplică 
pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 335 din 4 decembrie 2020
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI Nr. 4.225 din 4 
decembrie 2020
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 2.078 din 4 decembrie 2020
MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE Nr. 1.730 din 4 decembrie 2020

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1178 din 4 decembrie 2020

Data intrării în vigoare 04-12-2020
Văzând Referatul de aprobare al DGAMM UPSP NT 13.276 din 4.12.2020,
în temeiul:
–   la  privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul art. 12 alin. (2) din anexa nr. 3 Hotărârea Guvernului nr. 967/2020
României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 1 alin. (1) şi art. 3 din  al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 Regulamentul (CE) nr. 178/2002
ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii 
Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare;
–   privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017
Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea  privind art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014
organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a 
Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
–   şi  privind organizarea şi funcţionarea art. 4 alin. (1) pct. 54 art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010
Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
–   privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei;
–   privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020
Protecţiei Sociale,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, ministrul sănătăţii şi 
ministrul muncii şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Articolul 1
Se aprobă  privind desfăşurarea activităţii pieţelor agroalimentare, inclusiv a pieţelor volante, pe Regulamentul
perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României, cu stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prevăzut în  care face parte integrantă din anexa
prezentul ordin.

Articolul 2
Prezentele dispoziţii se aplică fără a aduce atingere altor prevederi specifice aplicabile activităţilor de comercializare 
a produselor agroalimentare, de protecţie a consumatorului, precum şi regulamentelor de organizare şi funcţionare a 
pieţelor agroalimentare aprobate de autorităţile administraţiei publice locale.

Articolul 3
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Ministerul 
Sănătăţii şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, conform 
competenţelor.

Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare de la data publicării.

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Aurel Simion,

secretar de stat

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,



Pagina 2 din 3

Ion Ştefan

Ministrul sănătăţii,

Nelu Tătaru

Ministrul muncii şi protecţiei sociale,

Victoria Violeta Alexandru

ANEXĂ

REGULAMENT din 4 decembrie
privind desfăşurarea activităţii pieţelor agroalimentare, inclusiv a pieţelor volante, pe perioada stării de 
alertă instituite pe teritoriul României, cu stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Notă
Aprobat prin  publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1178 din 4 ORDINUL nr. 335/4.225/2.078/1.730/2020
decembrie 2020.

Articolul 1
(1) Prin prezentul regulament se stabilesc regulile generale de desfăşurare a activităţii pieţelor agroalimentare, 

inclusiv a pieţelor volante, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României, precum şi măsurile care 
trebuie respectate de către toţi utilizatorii structurilor de vânzare destinate comercializării legumelor, fructelor, 
laptelui şi produselor lactate, cărnii şi produselor din carne, ouălor, mierii şi produselor apicole, produselor 
conservate, peştelui, florilor, inclusiv artificiale, şi a articolelor pentru acestea, seminţelor, cerealelor, păsărilor şi 
animalelor mici, inclusiv a articolelor pentru acestea, precum şi a unor articole de uz gospodăresc, realizate de 
mica industrie sau de micii meşteşugari, precum şi a unor articole nealimentare de cerere curentă.
(2) Utilizatorii sunt:
a) orice persoană juridică care desfăşoară activitate de comercializare cu amănuntul a produselor;
b) asociaţiile familiale, precum şi persoanele fizice autorizate, inclusiv meşteşugarii;
c) producătorii/procesatorii din sectorul agroalimentar individuali şi asociaţiile acestora, care îşi comercializează 

propriile produse agricole şi alimentare;
d) persoanele fizice care îşi vând ocazional bunurile proprii în pieţe organizate în acest scop;
e) consumatorii.

Articolul 2
Pentru buna desfăşurare a activităţii pieţelor agroalimentare, inclusiv a pieţelor volante, pe perioada stării de alertă 
instituite pe teritoriul României, se vor respecta următoarele măsuri în vederea prevenirii şi combaterii efectelor 
pandemiei de COVID-19:

a) afişarea regulilor de acces, de protecţie individuală, de distanţare fizică şi de igienă în locuri vizibile în piaţa 
agroalimentară/piaţa volantă;
b) accesul în pieţele agroalimentare, inclusiv în pieţele volante, se face cu respectarea de către utilizatori a 

distanţării de minimum 2 m. Se vor monta marcaje pe pardoseli;
c) limitarea accesului consumatorilor astfel încât să fie asigurată o distanţă de minimum 2 m între oricare două 

persoane, dar fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a pieţei;
d) stabilirea unor fluxuri de vizitare unidirecţionale pentru facilitarea menţinerii distanţei fizice. Traseele pentru 

circulaţia în interiorul pieţei vor fi separate: unul dedicat intrării şi unul dedicat ieşirii, astfel încât să se evite 
aglomeraţia, precum şi intersectarea consumatorilor. Vor fi marcate sensuri de circulaţie;
e) uşile de acces se vor bloca în poziţia deschis, dacă uşile nu sunt automate;
f) accesul utilizatorilor va fi permis numai în condiţiile purtării măştii (medicală/nonmedicală) pe toată durata vizitei 

în piaţă. Pentru a oferi o protecţie eficace, masca trebuie să acopere gura şi nasul;
g) utilizatorii îşi vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va fi pus la dispoziţie la 

intrarea în piaţa agroalimentară/piaţa volantă. Totodată vor fi amplasate şi semnalizate recipientele unde se vor 
arunca măştile şi mănuşile folosite;
h) la intrarea în piaţa agroalimentară/piaţa volantă se va efectua un triaj observaţional şi nu se va permite accesul 

persoanelor care prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree);
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i) dezinfecţia zilnică şi ori de câte ori e nevoie a suprafeţelor cu produse dezinfectante avizate de către Ministerul 
Sănătăţii;
j) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră în piaţa agroalimentară/piaţa volantă;
k) utilizatorii care comercializează produse agroalimentare cu care intră în contact direct, precum mezelurile, 

brânzeturile vrac sau salatele, este obligatoriu să poarte mănuşi şi mască de protecţie;
l) produsele agroalimentare vor fi expuse la vânzare, cu asigurarea protecţiei igienico-sanitare, cu folii din plastic 

a căror utilizare în scop alimentar să fie avizată;
m) standurile se vor proteja cu ecrane din material transparent, care să asigure protecţie igienico-sanitară atât 

alimentelor, cât şi vânzătorilor, sau cu folie, pentru o dezinfectare mai uşoară a acestora. Dezinfectarea va viza 
toate suprafeţele pe care sunt amplasate produsele agroalimentare destinate comercializării, inclusiv cântare, 
pardosele, geamuri, rafturi de depozitare, vitrine, şi se va realiza cu soluţii biocide, pe bază de clor sau alcool, atât 
dimineaţa şi seara, cât şi pe parcursul zilei;
n) toţi comercianţii vor fi dotaţi cu măşti şi mănuşi, pe toată durata programului de lucru;
o) verificarea, în permanenţă, a funcţionării în bune condiţii a instalaţiilor de apă curentă şi de canalizare de la 

nivelul bazinelor compartimentate pentru spălarea legumelor şi a fructelor, precum şi din grupurile sanitare, iar în 
cazul apariţiei oricăror defecţiuni să se asigure repararea imediată a instalaţiilor de alimentare cu apă, de 
canalizare sau la obiectele sanitare existente;
p) verificarea, în permanenţă, a stării de curăţenie din anexele şi din grupurile sanitare, asigurând spălarea şi 

dezinfecţia la fiecare oră sau ori de câte ori este necesar a acestora;
q) verificarea, în permanenţă, a materialelor necesare igienei personale, pentru persoanele care folosesc 

grupurile sanitare din incinta toaletelor publice (hârtie igienică, săpun, mijloace de ştergere sau zvântare a mâinilor 
după spălare, substanţe dezinfectante);
r) asigurarea, în permanenţă, a colectării selective şi evacuării zilnice a deşeurilor solide în recipiente de gunoi 

prevăzute cu saci din material plastic, închise etanş, care se vor spăla şi dezinfecta după golire;
s) asigurarea, după finalizarea programului de funcţionare, a verificării mobilierului din piaţă, igienizarea 

grupurilor sanitare prin spălare şi dezinfecţie, spălarea cu jet de apă sub presiune şi dezinfecţia incintei pieţei după 
ce au fost efectuate procedurile de curăţenie;
ş) aprovizionarea cu produse agroalimentare se va realiza, pe cât posibil, înainte de deschiderea programului de 

funcţionare.
----


