
PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE AL PIEȚEI AGRO-ALIMENTARE „DACIA” 
DIN MUNICIPIUL SEBEȘ 

 
Ținând cont de evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României în contextul apariției și 
răspândirii Coronavirusului, având în vedere prevederile legislative în vigoare, Piața agro-
alimentară „Dacia” din Municipiul Sebeș funcționează după următorul program:  
 

 

IMPORTANT: Întreaga Piață agro-alimentară „Dacia” este dezinfectată zilnic prin grija 
Serviciului Public Administrarea Patrimoniului Sebeș! 
 
Alte măsuri de precauție în funcționarea pieței: 
 

 Limitarea accesului în Piața „Dacia”, Sebeș a maxim 50 producători/comercianți, astfel încât să 
fie respectat numărul maxim de 100 de persoane în incinta pieței; 

 Se interzice comercializarea produselor lactate în spațiul destinat în acest scop din Piața 
„Dacia” Sebeș în zilele de joi și sâmbătă ale săptămânii; 

 Comercializarea produselor lactate în Piața „Dacia” Sebeș se poate desfășura în zilele de luni, 
marți, miercuri și vineri, în spațiul destinat în acest scop, fără a se depăși un număr de 20 de 
producători, iar publicul în limita a maxim 10 persoane, pentru asigurarea distanței de minim 1,5 
m; 

 Se interzice comercializarea florilor și arbuștilor în Piața „Dacia” Sebeș, acestea putând fi 
comercializate în zilele de luni, marți, miercuri și vineri în Piața de cereale;  

 Se va delimita distinct zona industrială din Piața „Dacia” de zona de legume și de zona de 
lactate; 

 Limitarea accesului în zona industrială a Pieței „Dacia” la un număr maxim de 100 persoane, 
comercianți și public; 

 Se interzice comercializarea și servirea produselor alimentare și a băuturilor în zona cuptoarelor 
de mici și alte spații destinate în acest scop; 

 Comercianții și producătorii agricoli au obligația să adopte măsuri de protecție împotriva 
răspândirii Covid-19, respectiv să poarte mănuși și măști. 

 

Ziua 
săptămânii 

ZONA LEGUME 
FRUCTE 

ZONA LACTATE ZONA CUPTOARE 
MICI 

ORAR 

LUNI DESCHIS / 
NR. MASĂ PAR 

DESCHIS / 
NR MASĂ PAR 

ÎNCHIS 7.00-15.00 

MARȚI DESCHIS /   
 NR. MASĂ IMPAR   

DESCHIS /   
 NR MASĂ IMPAR   

ÎNCHIS 7.00-15.00 

MIERCURI DESCHIS / 
NR. MASĂ PAR 

DESCHIS 
NR MASĂ PAR 

ÎNCHIS 7.00-15.00 

JOI DESCHIS INCHIS ÎNCHIS 7.00-15.00 

VINERI DESCHIS / 
NR. MASĂ IMPAR 

DESCHIS 
NR MASA IMPAR 

ÎNCHIS 7.00-15.00 

SÂMBĂTĂ DESCHIS ÎNCHIS ÎNCHIS 7.00-15.00 

DUMINICĂ ÎNCHIS ÎNCHIS ÎNCHIS --- 


