
 
 

Extras din Regulamentul Complexului Agroalimentar Delfinului 

 Persoanelor din incinta Complexului Agroalimentar Delfinului le este interzis cu 

desavarsire de a arunca pe jos deseuri, gunoaie, resturi de ambalaje, produse sau 

alimente. 

 Interzisa intrarea cu animale de companie, fumatul, cersetoria si fotografierea pe teritoriul 

Complexului. 

  

Comerciantii au obligatia de a asigura curatenia in incinta pe o raza de un metru in afara 

perimetrului inchiriat, precum  si in spatiul inchiriat pentru expunerea marfurilor, iar 

depozitarea ambalajelor goale din lemn, plastic si carton se face in locuri special 

amenajate. 

 Este interzisa curatarea si spalarea legumelor si fructelor in piata. 

  

Agentii economici si producatorii trebuie sa aiba o imbracaminte decenta, un 

comportament civilizat  si o atitudine corespunzatoare fata de client precum si fata de 

personalul Complexului. 

 Clientii sunt obligati sa nu efectuieze nici o plata fara document fiscal, precum si sa 

pastreze bonul fiscal pana la iesirea din complexul comercial. 

  

Orice situatie deosebita: solicitare de plati suplimentare, limbaj trivial, amenintari, se 

comunica urgent Administratiei Complexului sau agentului de paza. 

 Agentii economici sunt obligati sa amplaseze cantarele la vedere pentru a putea fi citite 

cu usurinta de  clienti. 

 In zilele care lipsesc de la vanzare, Agentii Economici si Producatorii au obligatia sa lase 

in locul lor  la taraba doar persoanele trecute in carnetul de producator. 

 In zilele cand nu vin la vanzare acestia sunt obligati sa depoziteze marfa in cuseta, iar 

masa sa ramana goala. Este interzisa lasarea marfurilor pe taraba. 

 Agentii Economici si producatorii sunt obligati sa acopere marfa pe tarabe cu prelate. 

Este interzisa acoperirea marfurilor cu paturi, cearceafuri sau alte materiale. 

 Dupa inchirierea tarabei este interzis mutarea pe alta taraba fara acordul Incasatorului din 

Complex. 

 Agentii Economici si producatorii care detin tarabe in incinta Complexului 

Agroalimentar Delfinului au obligatia de a afisa la vedere urmatoarele:  

   Agentii Economici: copie certificat de inmatriculare societate, ecuson vanzator, 

preturile produselor, tara de origine a produselor si calitatea produselor. 

   Producatorii: talon de identificare, ecuson, preturile produselor 

 

 




