
 Anexa nr. 2 la H.C.L. .................

METODOLOGIE

pentru desfășurarea activității operatorilor economici în spațiul public, în perioada
sărbătorilor de iarnă

1. INFORMAȚII GENERALE privind desfășurarea activității operatorilor economici în
spațiul public:  

1.1 .Cu prilejul sărbătorilor de iarnă Primăria Municipiului Braşov emite abonamente de ocupare a
domeniului public în zonele prevăzute în Anexa nr. 1, operatorilor economici interesați să își
desfășoare activitatea în acele zone, în perioada 30 noiembrie 2022 – 3 ianuarie 2023.
1.2. Persoanele care doresc să participe, ca expozant/comerciant, la zona/zonele de comerț stradal din

perioada sărbătorilor de iarnă Brasov 2022 pot fi entități juridice, precum: SRL, PFA, PFI, IF, II,
Asociații și fundații.            
 1.3. Pentru desfășurarea activității, operatorii economici vor putea închiria până la 46 căsuțe de lemn
achitand tariful de utilizare, așa cum sunt ele prezentate la pct. 4 al prezentei metodologii.
 1.4. Agenţii economici sunt obligați să se încadreze în urmatorul orar de funcționare:

Luni – Joi                 14:00 – 22:00 
Vineri – Duminica  (și zilele de sărbătoare națională) 10:00 – 22:00 

 1.5. Se vor comercializa produse realizate de micii meșteșugari, articole nealimentare cu tematica
sărbătorilor de iarnă, produse alimentare preambalate și produse alimentare preparate la fața locului,
conform prevederilor pct. 1.10.  
1.6. Agenţii economici au obligaţia de a folosi numai căsuțele închiriate sau propriile food-trucks, în
zonele permise. 
1.7. Fiecare agent economic va respecta normele P.S.I. în vigoare.
1.8. Fiecare agent economic va respecta toate normele în vigoare pentru activități comerciale, va
suporta consecințele nerespectării acestora și va deține toate avizele/acordurile necesare desfășurării
activității.
1.9. Toate căsuţele vor fi deschise şi aprovizionate corespunzător la ora şi în ziua deschiderii,
respectiv în data de 30 noiembrie, conform programului. Începând cu această dată operatorii
economici vor respecta orarul de funcționare.
1.10. Afișarea prețurilor produselor se va face în mod obligatoriu lizibil, în limba română şi în
moneda națională la loc vizibil.Se interzice prepararea in aer liber a tuturor sortimentelor culinare
(mici, gratar, frigarui, etc ).
Categoriile de produse acceptate pentru comercializare sunt:

I. Categoria A – cuprinde produse alimentare si bauturi preparate, preambalate, gata de vanzare
(ex.: turta dulce, branzeturi, carnati, miere, produse tip vrac, etc.);
II. Categoria B – cuprinde produse non-alimentare;
III. Categoria C – cuprinde produse alimentare si bauturi preparate la fața locului;
IV. Categoria D – cuprinde Food-Trucks in Piata Sfantul Ioan.sau alte piațete/parcuri (la cerere)
 

Calendarul desfășurării procesului de atribuire

1. Depunere dosare: 2 noiembrie – 7 noiembrie 2022;
2. Analiza dosarelor: 8 – 11 noiembrie 2022;
3. Publicarea rezultatelor: 14 noiembrie 2022, până la ora 16:00;
4. Depunere contestații: de la momentul publicării rezultatelor până la data de 15 noiembrie

2022, ora 16:00;
5. Publicare rezultate finale: 17 noiembrie 2022, până la ora 16:00; 
6. Semnarea contractelor, efectuarea platii si depunere cererilor pentru ocupare domeniu

public: pana la 25 noiembrie 2022;
7. Repartizarea căsuțelor: 28 - 29 noiembrie 2022, începând cu ora 9:00



1. ETAPA I - DEPUNEREA  SOLICITĂRILOR 
 Solicitările se vor depune:

● on line prin formularul disponibil pe www.brasovcity.ro – Evenimente
 – până în data de 07.11.2022, ora 23:59

sau
●  fizic la Primăria Municipiului Brașov, b-dul Eroilor nr.8 - Centrul de Informare pentru

Cetățeni
 - până în data de 07.11.2022, ora 14:00.

Solicitarea va cuprinde următoarele documente: 
● certificat de atestare fiscală, fără datorii la bugetul local-solicitat prin PMBV; 
● copie după Codul Unic de Înregistrare ( CUI ) al agentului economic, respectiv CIF ;
● copie după actul de identitate al reprezentantului legal;
● certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului / Certificat de

inregistrare in Registrul asociatiilor si fundatiilor;
● descrierea detaliata a produselor ce urmează a fi comercializate;
● reprezentarea grafică a produselor comercializate(fotografii, planșe);
● dovada deținerii POS bancar (acolo unde este cazul);
● declaratie pe proprie raspundere privind utilizarea in procesul de productie de materii prime

de origine locala in proportie de peste 50% (acolo unde este cazul) si/sau materiale 100%
naturale (acolo unde este cazul);

● in cazul producatorilor organizati in asociatie, se va mentiona denumirea asociatiei care ii va
reprezenta in relatia contractuala.

 
Dosarele care nu conțin documentele solicitate vor fi respinse.

Se vor atribui căsuțe/locuri conform punctajelor si zonelor de categorii de produse, în ordine
descrescătoare, pastrand principiul diversitatii, în conformitate cu opțiunea de zonă aleasă.   

1. ETAPA II - STABILIREA PUNCTAJELOR PENTRU DOSARELE DECLARATE
ELIGIBILE 

Criterii de selecție și punctaj maxim 

CASUTA CATEGORIA  A:

 CAT. A Criteriu evaluat puncta
j

Dovada sediului social sau punctului
de lucru

Sediul social sau punct de lucru în Brașov 20p

Sediul social sau punct de lucru în județul
Brașov 10p

Transparenta procesului de
productie

Productia sau utilizarea in procesul de
productie de materii prime de origine locala in
proportie de peste 50%

30p

Utilizarea in procesul de productie
de materii prime si materiale 100%
naturale

Fara adaos de conservanti, coloranti, aditivi
etc. in cazul produselor alimentare, bauturilor
sau cosmeticelor

40p

http://www.brasovcity.ro


Dotare cu P.O.S Accepta plati cu cardul 10p
  

CASUTA CATEGORIA  B:

 CAT. B Criteriu evaluat puncta
j

Dovada sediului social sau punctului de
lucru

Sediul social sau punct de lucru în Brașov 20p

Sediul social sau punct de lucru în județul
Brașov 10p

Materiale traditionale cat mai apropiate
de istoricul mestesugului

Utilizarea materialelor traditionale 20p

Utilizarea materialelor moderne sau
inlocuitor in locul celor traditionale 10p

Predominarea tehnicilor manuale
doar operatiuni manuale 20p
50% operatiuni manuale 10p
mai putin de 50% operatiuni manuale 5p

Motive sarbatori de iarna 20p
Unicitatea şi originalitatea produselor 0-10p
Dotare cu P.O.S Accepta plati cu cardul 10p

CASUTA CATEGORIA  C:

 CAT. C Criteriu evaluat puncta
j

Dovada sediului social sau punctului
de lucru

Sediul social sau punct de lucru în Brașov 20p

Sediul social sau punct de lucru în județul
Brașov 10p

Transparenta procesului de
productie

Productia sau utilizarea in procesul de
productie de materii prime de origine locala in
proportie de peste 50%

30p

Utilizarea in procesul de productie
de materii prime si materiale 100%
naturale

Fara adaos de conservanti, coloranti, aditivi
etc. in cazul produselor alimentare, bauturilor
sau cosmeticelor

40p

Dotare cu P.O.S Accepta plati cu cardul 10p



FOOD – TRUCK CATEGORIA  D:

 CAT. D Criteriu evaluat puncta
j

Dovada sediului social sau punctului
de lucru

Sediul social sau punct de lucru în Brașov 20p

Sediul social sau punct de lucru în județul
Brașov 10p

Transparenta procesului de
productie

Productia sau utilizarea in procesul de
productie de materii prime de origine locala in
proportie de peste 50%

30p

Utilizarea in procesul de productie
de materii prime si materiale 100%
naturale

Fara adaos de conservanti, coloranti, aditivi
etc. in cazul produselor alimentare, bauturilor
sau cosmeticelor

40p

Dotare cu P.O.S Accepta plati cu cardul 10p

FOOD – TRUCK:
- In ordinea punctajului.

În caz de egalitate la puncte diversitatea produselor comercializate va constitui criteriu de
departajare. 

  În data de 14 noiembrie 2022 comisia va publica pe site-ul Primăriei www.brasovcity.ro și
la avizierul instituției lista solicitărilor admise. Totodată, lista solicitarilor admise va fi
transmisa si prin e-mail catre agenții economici a caror solicitare a fost admisă.

 
Contestațiile se vor depune până în data de 15 noiembrie 2022, la ora 10.00 . Depunerea

contestațiilor se poate face prin email la adresa cicbv@brasovcity.ro sau la sediul Primăriei
Municipiului Brașov, b-dul Eroilor nr.8 - Centrul de Informare Cetățeni.

 Repartizarea casutelor alocate conform solicitarii se va realiza in perioada 28 - 29
noiembrie, incepand cu ora 9.00.

Condiţii generale:
- expozantul are obligația să termine amenajarea / construcția standului până în miercuri, 30.11.2022,
ora 10:00. De asemenea, standul trebuie eliberat până pe 04.01.2023, ora 18.00;
- se va respecta suprafaţa înscrisă în abonamentul de ocupare domeniu public;
- se vor comercializa strict produsele prezentate la procedura de selectie si pentru care a fost eliberat
abonamentul;
- se va respecta orarul de funcţionare cuprins între orele 14:00 – 22:00 (luni-joi) si 10:00 – 22:00
(vineri-duminica si zilele de sarbatoare nationala);
- se interzice subînchirierea căsuţei;
- titularul abonamentului are obligaţia să doteze căsuţa cu stingător de incendiu;
- agentii economici au obligatia de a folosi pungi, tacamuri, farfurii/barcute, caserole to go, pahare sau
orice alte ambalaje, realizate din materiale biodegradabile si compostabile, certificate conform
EN/3432;
- este permisă vânzarea en-detail cu respectarea legislației în vigoare în România;
- respectarea legislației cade în sarcina expozantului;
- standul va fi amenajat astfel încât vânzarea să se facă din stand, nu din fața acestuia;
- prezentarea produselor trebuie să confere un aspect plăcut standului. Expozanții pot utiliza numai
spațiile de expunere alocate;
- este interzisă amenajarea de dispozitive de expunere sau alte construcții în afara standului, montarea
de umbrele, stendere și alte elemente similare (ex. pavilioane) cu exceptia celor acceptate de catre
organizator, solicitate o data cu depunerea dosarului;
Nerespectarea acestei obligații dă dreptul Autorității Locale să rezilieze unilateral Acordul.
- standul trebuie decorat festiv în interiorul căsuței, cu produsele expozantului, în specificul
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sărbătorilor;
- expozanții nu pot monta geamuri sau elemente asemănătoare pe zona deschisă a căsuței. Eventuale
deteriorări vor fi constatate de către reprezentanții Autorității Locale și suportate de expozant;
- expozanții sunt obligați să păstreze curățenia în jurul propriului stand și să pună la dispoziția
clienților un coș de gunoi;
- in spațiile dintre standuri, în spatele sau în fața acestora nu pot fi puse/depozitate elemente, cutii,
marfă etc. de niciun fel, se interzice depozitarea oricăror mărfuri sau ambalaje în afara căsuţei;
- expozanții fără activitate alimentară pot consuma curent electric în limita unei puteri instalate de 2
kW. Din motive de siguranță, această limită nu poate fi crescută. Este permisă utilizarea exclusivă a
aparatelor de încălzire cu cuarț sau infraroșu. Pe perioada zilei și a nopții este interzisă funcționarea
nesupravegheată a aparatelor de încălzire. Aparatele de încălzire cu rezistență (reșouri, aeroterme,
calorifere cu ulei) sunt interzise!
- este interzisă utilizarea surselor de sunet și/sau lumină care deranjează alți expozanți sau atmosfera
generală a evenimentului;
- deszăpezirea a 1,5 m în jurul propriului stand este obligația expozanților. Expozanții nu vor împinge
zăpada în locații care să deranjeze alți expozanți sau traficul pietonilor;
- in perioada de desfășurare a comerțului stradal din perioada sărbătorilor de iarnă, autovehiculele
expozanților sau de aprovizionare au acces în perimetrul evenimentului până la ora 9:00 sau dupa ora
22:00, conform avizului comisiei de ciculatie. Accesul in Piata Sfatului este permis doar
autovehiculelor cu minim EURO 5 sau EURO 4, cu acordul comisiei tehnice de eliberare permise de
liberă trecere
- este permisă Afișare materialelor publicitare care  reprezintă numele firmei / brandului prezent doar
pe suport de lemn, de dimensiuni maxime 50x20 cm, pozitionat deasupra ferestrei de vânzare. Sunt
interzise afișele,bannerele, mesh-urile, hârtia plastifianta, samd.
- Autoritatea Locală are dreptul să înlăture, fără acordul agentului, inscripționările, reclamele și alte
forme de publicitate dacă deranjează ceilalți participanți sau dacă nu au fost aprobate în scris de către
Autoritatea Locală;
- Autoritatea Locală nu este răspunzătoare de paza și integritatea bunurilor și materialelor
participanților;
- agenții economici care comercializează produse alimentare sunt obligați să dețină toate avizele
specifice de la autoritățile competente din domeniu (DSP, DSV etc.) în vederea desfășurării activității
comerciale în perioada sărbătorilor de iarnă 2022 – 2023;
- agentii economici se obligă să respecte în totalitate legile în vigoare, locale și naționale,
incluzându-le pe cele care se referă la industria alimentară, fiscalitate sau prevenție de orice fel. În
acest sens, partenerul va exonera pe Municipiu de orice prejudicii, reclamaţii sau acţiuni în justiţie ce
au legătură cu organizarea evenimentului.
IMPORTANT:

Se interzice prepararea tuturor sortimentelor culinare în a căror proces de producție se
produce fum (mici, gratar, frigarui, etc ).

Autoritatea își rezervă dreptul de a face selecția comercianților înscriși, conform criteriilor
mai sus menționate şi, în funcţie de solicitările depuse, de a stabili locația (zona) și numărul agenților
economici, în funcție de specificul perioadei.
         De asemenea, autoritatea locală își rezervă dreptul de a completa tipurile de produse /activități
/servicii care se pot desfășura în cadrul târgului, altele decât cele stabilite de prezenta metodologie.

Nerespectarea acestor prevederi atrage după sine anularea abonamentului şi evacuarea din
locație.

1. TARIF DE PARTICIPARE MAGIA IERNII LA BRASOV, perioada 30 noiembrie 2022 -3
ianuarie 2023:

Piata Sfatului - pachet zona non-food:

Pachet I– casuta lemn 3x2m, curent electric 2kw, colectarea gunoi menajer, permise libera
trecere - 3900 lei



Pachet II - casuta lemn 3x2m, curent electric 5kw, colectarea gunoi menajer, permise libera
trecere - 4900 lei

Piata Sfatului - pachet zona food:

   Pachet III - căsuța lemn 3x2m, curent electric 5kw, colectarea gunoi menajer, permise libera
   trecere - 6900 lei

Piata Unirii / Parc Titulescu / Pietonal Astra / Parc Tractoru / Parc Trandafirilor - pachet zona
non-food:

Pachet IV– casuta lemn 3x2m, curent electric 2kw, colectarea gunoi menajer, permise libera
trecere - 3100 lei

Pachet V - casuta lemn 3x2m, curent electric 5kw, colectarea gunoi menajer, permise libera
trecere - 4000 lei

Piata Unirii / Parc Titulescu / Pietonal Astra / Parc Tractoru / Parc Trandafirilor  - pachet zona
food:

Pachet VI - căsuța lemn 3x2m, curent electric 5kw, colectarea gunoi menajer, permise libera trecere -
5300 lei

Piața Sfântul Ioan / Parc Titulescu / Pietonal Astra / Parc Tractoru / Parc Trandafirilor -
truck-uri:
Pachet VII - curent electric 5kw, colectarea gunoi menajer, permise libera trecere - 4800 lei

La tariful mentionat se adauga taxe pentru folosirea (ocuparea temporară) a locurilor publice:
- Piata Sfatului - 3 lei /mp/zi ocupare domeniu public;   
- Piata Sf. Ioan - 3 lei /mp/zi ocupare domeniu public;
- Piata Unirii – 2.4 lei /mp/zi ocupare domeniu public;

● după realizarea Selecției participanților la târg, se vor semna contracte între comercianți și
municipiul Brasov in care se vor specifica perioada, locul de desfășurare, tariful, obligațiile
părților si metodologia prezentă, în anexă. 

● În cazul în care mai mulți producători care au îndeplinit punctajul minim de 50 de puncte, 
doresc să fie reprezentați contractual de o Asociație în care sunt membri, asociația are
obligația de a depune o cerere în scris la adresa de e-mail protocol@brasovcity.ro, până la
data de 17.11.2022 în care să specifice numele fiecărui producător reprezentat și numărul total
de căsuțe pentru care se solicită încheierea contractului 

Dispozițiile finale:

● Prezenta metodologie poate fi schimbată, dacă condițiile o impun, de către serviciile de
specialitate ale Primăriei Brașov, cu obligația de a aduce la cunoștința publicului prin afișarea
pe website-ul Municipiului, la sediul Primăriei și prin anunț trimis presei locale, a
modificărilor intervenite.  
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