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Nr. 335/4.225/2.078/1.730
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Ministerul Sănătății
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Văzând Referatul de aprobare al DGAMM UPSP NT 13.276 din 4.12.2020,
în temeiul:
- art. 12 alin. (2) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe
durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 1 alin. (1) și art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28
ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității
Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor
alimentare;
- art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii
și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014
privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de
Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 4 alin. (1) pct. 54 și art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;
- art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și
Protecției Sociale,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, ministrul 
sănătății și ministrul muncii și protecției sociale emit următorul ordin:

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

Art. 1. -
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dataincarcare:
http://lege5.ro/App/Document/gm4tcobyg43q/hotararea-nr-967-2020-privind-prelungirea-starii-de-alerta-pe-teritoriul-romaniei-incepand-cu-data-de-14-noiembrie-2020-precum-si-stabilirea-masurilor-care-se-aplica-pe-durata-acesteia-pentru-prevenir?pid=327418956&d=2021-03-28#p-327418956
http://lege5.ro/App/Document/gm4tcobyg43q/hotararea-nr-967-2020-privind-prelungirea-starii-de-alerta-pe-teritoriul-romaniei-incepand-cu-data-de-14-noiembrie-2020-precum-si-stabilirea-masurilor-care-se-aplica-pe-durata-acesteia-pentru-prevenir?pid=327418812&d=2021-03-28#p-327418812
http://lege5.ro/App/Document/gi3tenbyhe/regulamentul-nr-178-2002-de-stabilire-a-principiilor-si-a-cerintelor-generale-ale-legislatiei-in-domeniul-alimentar-de-infiintare-a-autoritatii-europene-pentru-siguranta-alimentelor-si-de-stabilire-a-?pid=202432216&d=2021-03-28#p-202432216
http://lege5.ro/App/Document/gi3tenbyhe/regulamentul-nr-178-2002-de-stabilire-a-principiilor-si-a-cerintelor-generale-ale-legislatiei-in-domeniul-alimentar-de-infiintare-a-autoritatii-europene-pentru-siguranta-alimentelor-si-de-stabilire-a-?pid=202432237&d=2021-03-28#p-202432237
http://lege5.ro/App/Document/ge2dimztgaya/hotararea-nr-30-2017-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-agriculturii-si-dezvoltarii-rurale-precum-si-pentru-modificarea-art-6-alin-6-din-hotararea-guvernului-nr-1186-2014-privind-organiz?pid=153117234&d=2021-03-28#p-153117234
http://lege5.ro/App/Document/gqytqmjzha/hotararea-nr-1186-2014-privind-organizarea-si-functionarea-autoritatii-pentru-administrarea-sistemului-national-antigrindina-si-de-crestere-a-precipitatiilor?pid=257338586&d=2021-03-28#p-257338586
http://lege5.ro/App/Document/geztenbwge/hotararea-nr-144-2010-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-sanatatii?pid=56681322&d=2021-03-28#p-56681322
http://lege5.ro/App/Document/geztenbwge/hotararea-nr-144-2010-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-sanatatii?pid=41749765&d=2021-03-28#p-41749765
http://lege5.ro/App/Document/gm3tkmjshezq/hotararea-nr-477-2020-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-lucrarilor-publice-dezvoltarii-si-administratiei?pid=317850687&d=2021-03-28#p-317850687
http://lege5.ro/App/Document/gm2tsojqgaza/hotararea-nr-81-2020-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-muncii-si-protectiei-sociale?pid=309890324&d=2021-03-28#p-309890324
http://lege5.ro/App/Document/gm4timjyheya/regulamentul-privind-desfasurarea-activitatii-pietelor-agroalimentare-inclusiv-a-pietelor-volante-pe-perioada-starii-de-alerta-instituite-pe-teritoriul-romaniei-cu-stabilirea-masurilor-care-se-aplica-?d=2021-03-28


Prezentele dispoziții se aplică fără a aduce atingere altor prevederi specifice aplicabile activităților de
comercializare a produselor agroalimentare, de protecție a consumatorului, precum și regulamentelor de
organizare și funcționare a piețelor agroalimentare aprobate de autoritățile administrației publice locale.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,
Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin,
conform competențelor.

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

p. Ministrul agriculturii și

dezvoltării rurale, 

Aurel Simion, 

secretar de stat

Ministrul lucrărilor publice, 

dezvoltării și administrației, 

Ion Ștefan

Ministrul sănătății, 

Nelu Tătaru

Ministrul muncii și

protecției sociale, 

Victoria Violeta Alexandru

ANEXĂ
REGULAMENT 

privind desfășurarea activității piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, pe perioada stării de
alertă instituite pe teritoriul României, cu stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Art. 2. -

Art. 3. -

Art. 4. -
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http://lege5.ro/App/Document/gm4timjyheya/regulamentul-privind-desfasurarea-activitatii-pietelor-agroalimentare-inclusiv-a-pietelor-volante-pe-perioada-starii-de-alerta-instituite-pe-teritoriul-romaniei-cu-stabilirea-masurilor-care-se-aplica-?d=2021-03-28

