
REGULAMENT

Târgul Producătorilor Locali
organizat cu ocazia evenimentului de Sărbătoare a Junilor

în perioada 29.04.2022 – 01.05.2022

Art. 1. Denumirea evenimentului: Târgul Producătorilor Locali

Art. 2. Organizatorul evenimentului: Primăria Brașov în parteneriat cu comunitatea
“ROMO: De la Producător Direct la Consumator”

Art. 3. Perioada de desfășurare: 29.04.2022 – 01.05.2022

a. miercuri, 20 aprilie 2022 – luni, 25 aprilie 2022 Perioada de înscriere

b. marți, 26 aprilie Afișarea rezultatelor

c. miercuri, 27 aprilie Termen limită pentru depunerea contestațiilor la adresa
admin@romo.ro - d. Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: joi, 28 aprilie

e. Desfășurarea evenimentului:

vineri 29.04.2022 – între orele 12:00 – 20:00

sâmbătă 30.04.2022 – între orele 10:00 – 20:00

duminică 01.05.2022 – între orele 10:00 – 18:00

Art. 4. Locul de desfășurare al evenimentului: Piața Sfatului

Art. 5. Categorii de participanți: Producători locali / artizani de produse alimentare.

Art. 6. Locuri disponibile: 20 de pavilioane

Art. 7. Procedură de înscriere:

La târg se pot înscrie producătorii de alimente care își desfășoare activitatea în deplină
legalitate, atât din punct de vedere fiscal cât și sanitar-veterinar;

Procesul de selecție va a avea în prim plan satisfacția consumatorilor brașoveni prin oferirea
unei game variate de produse locale de cea mai bună calitate, din segmentul alimentar iar
selecția participanților se va face după următoarele criterii:

● Calitatea produselor (Se va stabili prin degustare / testare și/sau analiza
recomandările/ recenziilor din partea clienților (web și social media);

● Notorietatea brandului (număr de like / follow pe Facebook, apariții în presă, istoric);
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● Transparența procesului de producție (întrebări dedicate în formularul online de
preselecție);

● Proximitatea locației de producție/procesare față de Brașov;
● Certificări / atestări (ex. Produs Montan, Produs Tradițional etc.) și/ sau

premii/distincții obținute;
● Să contribuie la o diversitate cât mai mare de produse de calitate în cadrul

evenimentului, fără ca un segment să fie reprezentat disproporționat față de cererea
estimată a publicului

● Revânzarea de produse de la producători terți este permisă atâta timp cât acționează
principiul agregator care poate crea plus valoare pentru consumatori (prin
diversitatea ofertei) și pentru producătorii pe care îi reprezintă (care altfel nu ar putea
participa din motive financiare sau de disponibilitate).

● Ținând cont de cele de mai sus, vor avea prioritate în procesul de selecție
producătorii care:

○ își comercializează propriile produse și care își procesează propria materie
primă (integrare verticală)

○ au un istoric de participare anterioară la târguri de profil.
○ comercializează produsele cu specific tradițional / local
○ pot încasa cu cardul (POS)

Înscrierea se va face prin completarea formularului online de preselecție disponibil la
următorul link -> https://tinyurl.com/targdejuni

Art. 10. Taxa de participare:

Taxele de participare la târg sunt următoarele :

a) Taxa pentru ocuparea domeniului public 9 lei / zi (3 lei / mp x 9mp / pavilion);

b) Contravaloarea chiriei pentru pavilion (130 de lei / pavilion / zi)

c) Pentru organizarea și promovarea evenimentului, Farm to Fork S.R.L. (neplătitoare de
T.V.A.) va solicita participanților o contribuție în valoare de 150 de lei  / eveniment (50,00 de
lei / zi) sau 5,00% din încasări, oricare dintre aceste valori este mai mare, în baza unui
contract de prestări de servicii (marketing și organizare de eveniment);

Art. 11 Reguli de conduită

a) se va respecta suprafaţa înscrisă în abonamentul de ocupare a domeniului public;

b) se vor comercializa strict produsele pentru care a fost eliberat abonamentul;

c) se va respecta orarul de funcţionare;

d) se interzice subînchirierea pavilionului;

g) Agenţii economici sunt obligaţi să se încadreze în orarul de maxim de funcţionare: 10.00 –
21.00 şi cel de aprovizionare 7:00 – 10:00

f) Agenţii economici vor comercializa doar produsele prezentate în formularul de preselecție

https://tinyurl.com/targdejuni


g) Agenţii economici au obligaţia de a folosi numai pavilionele închiriate  pe care le preiau/
predau în baza unui proces-verbal, în ordinea clasamentului stabilit prin procedura de
selecţie;

h) Fiecare agent economic va respecta normele P.S.I. în vigoare şi va suporta consecinţele
nerespectării acestora.

i) Fiecare agent economic va respecta toate normele în vigoare pentru activități comerciale,
va suporta consecinţele nerespectării acestora și va deține toate avizele/acordurile necesare
desfășurării activității.

j) Fiecare agent economic poate folosi echipament electric de iluminat şi prize pentru casa
de marcat, POS și vitrină frigorifică

k) pavilionele vor fi aprovizionate corespunzător la ora şi în ziua deschiderii oficiale a
Târgului, respectiv în data de 29 aprilie 2022, de la ora 12.00.

l) Afişarea preţurilor produselor se va face în mod obligatoriu lizibil, în limba română şi în
moneda naţională la loc vizibil.

m) Comercianții își vor aduce propriile dotări necesare pentru a comercializa produsele
(mese, scaune, vitrină frigorifică) și le vor putea lasă la fața locului la sfârșitul zilei doar
acoperite cu o prelată, pe răspundere proprie.

Nerespectarea acestor prevederi atrage după sine anularea abonamentului şi evacuarea din
locaţie iar pavilionul va fi atribuit altui agent de pe lista de preselecție.

Art. 12 Alte mențiuni

Operatorii selectați vor avea posibilitatea să-și promoveze produsele pe grupul de Facebook
ROMO Brașov (>18.000 de membrii) unde vor putea oferi consumatorilor posibilitatea de a
comanda în avans produsele disponibile la târg. Publicarea ofertelor online se va putea face
în urma unui acord de respectare a liniilor directoare ale grupului Romo Brașov iar detaliile
legate de procedura specifică vor fi prezentate operatorilor selectați.

Informații suplimentare legate de procesul de selecție și/sau organizare a evenimentului
puteți solicita pe email, către admin@romo.ro sau telefonic, la numărul +40724552200.

https://www.facebook.com/groups/reko.brasov
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