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Descriere:
Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvolt rii analizei ocupa ionale pentru aria
ocupa ional Administratori (intenden i) grup COR 5121 .
Ocupa iile avute în vedere în stabilirea ariei ocupa ionale sunt:
Administrator pie e #i târguri
Informa-ii generale de interes privind practicarea ocupa iilor la care s-a f cut referire.
Ocupa ia de Administrator pie e #i târguri apar ine grupei de baz Administratori (intenden i) care,
conform descrierii din COR, recruteaz , instruiesc, concediaz , organizeaz #i distribuie materiale #i
accesoriile necesare, supravegheaz cura enia #i ordinea în hoteluri, cluburi, întreprinderi #i
institu ii.Realizeaza activit i de ob inere a unor produse agricole pentru realizarea preparatelor
naturale, tradi ionale, cât #i de între inere a spa iilor de cazare #i a amenaj rilor, de servire
corespunz toare a turi#tilor.
Administratorul de pie e #i târguri asigur desf #urarea activit ii de comercializare a produselor #i
serviciilor în pie e #i târguri organizate în zone publice, în condi iile impuse de legisla ia specific în
domeniu #i cu respectarea normelor de igien , sanitar-veterinare, protec ia mediului #i a s n t ii #i
securit ii în munc .
Administratorul de pie e #i târguri desfa#oar , în principal, urmatoarele activit i :
elaboreaz #i afi#eaz regulamentul de func ionare a pie ei / târgului, verificând respectarea
acestuia;
stabile#te #i afi#eaz orarul de func ionare #i tarifele practicate în pie e #i târguri;
ob ine #i reactualizeaz autoriza iile de func ionare;
asigur eviden a locurilor de vânzare #i le repartizeaz utilizatorilor;
încaseaz tarifele pentru serviciile prestate utilizatorilor;
asigur încheierea #i derularea contractelor cu furnizorii de utilit i, aparatura de cânt rire #i
echipamentul comercial mobil;
verific îndeplinirea de c tre utilizatori a cerin elor pentru comercializarea produselor #i
serviciilor în pie e #i târguri #i urm re#te respectarea condi iilor de comercializare;
asigur desf #urarea activit ii de comercializare în condi iile respect rii normelor de igien ,
sanitar-veterinare #i de protec ia mediului, precum #i de s n tate #i securitate în munc .
Mediul de activitate al administratorului de pie e #i târguri îl reprezint pie ele #i târgurile organizate
în zone publice, respectiv pie e agroalimentare (permanente, volante), târguri(generale, specializate),
bâlciuri, pie e mixte, pie e volante, talciocuri.
Aceast ocupa ie necesit un nivel de preg tire #i cultur / civiliza ie corespunz tor pentru a putea
comunica cu persoane foarte diferite cu care intr în contact în activitatea desfa#urat .
Nivelul de #colarizare minim acceptat pentru practicarea ocupa iei de administrator pie e #i târguri este
cel mediu, liceal.
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Lista unit&-ilor de competen-&
Unit&-i de competen-& cheie
Titlul unit&-ii 1: Comunicare în limba oficial
Titlul unit&-ii 2: Comunicare în limbi str ine
Titlul unit&-ii 3: Competen e de baz în matematic ,#tiin , tehnologie
Titlul unit&-ii 4: Competen e informatice
Titlul unit&-ii 5: Competen a de a înv a
Titlul unit&-ii 6: Competen e sociale #i civice
Titlul unit&-ii 7: Competen e antreprenoriale
Titlul unit&-ii 8: Competen a de exprimare cultural
Unit&-i de competen-& generale
Titlul unit&-ii 1: Aplicarea normelor de igien , sanitar-veterinare #i de protec ia
mediului în pie e #i târguri
Titlul unit&-ii 2: Aplicarea normelor de s n tate #i securitate în munc (NSSM)
în pie e #i târguri
Unit&-i de competen-& specifice
Titlul unit&-ii 1:Organizarea activit ii de comercializare a produselor #i serviciilor
în pie e #i târguri
Titlul unit&-ii 2:Repartizarea locurilor de vânzare în pie e #i târguri
Titlul unit&-ii 3:Încasarea tarifelor în pie e #i târguri
Titlul unit&-ii 4:Asigurarea utilit ilor, aparaturii de cânt rire #i echipamentului
comercial mobil în pie e #i târguri
Titlul unitatii 5: Verificarea comercializ rii produselor #i serviciilor în pie e #i
târguri
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Aplicarea normelor de igien&, sanitar-veterinare <i de protec-ia mediului în
pie-e <i târguri
(unitate de competen general )

Nivelul de
responsabilitate
<i autonomie
3

Elemente de
competen-&

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit&-ii descrise de
elementul de competen-&

1.1 Autoriza iile se ob in #i se actua1. Ob ine autoriza iile
lizeaz având în vedere legisla ia
de func ionare.
specific în domeniu.

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activit&-ii
descris& de elementul de
competen-&
Ob inerea autoriza iilor se face cu
operativitate, corectitudine #i
responsabilitate.

1.2 Autoriza iile se ob in #i se actualizeaz ori de câte ori este necesar.
1.3 Autoriza iile se ob in în func ie
de tipul pie ei / târgului.
2. Aplic normele de
protec ie a mediului în
pie e / târguri.

2.1 Normele de protec ia mediului
sunt aplicate conform legisla iei
specifice #i în toate activit ile desf #urate în pie e / târguri.
2.2 Normele de protec ia mediului se
aplic luând m suri împotriva oric ror surse de poluare identificate, conform reglement rilor specifice locului
de munc .

Aplicarea normelor de protec ie a
mediului se realizeaz permanent, cu
responsabilitate, promptitudine #i
rigurozitate.
.

2.3 Normele de protec ia mediului se
aplic respectând circuitul de#eurilor
#i reziduurilor conform legislatiei
specifice.
3. Asigur
salubrizarea pie ei /
târgului.

3.1 Salubrizarea pie ei/târgului este
asigurat prin folosirea utilit ilor
necesa-re, respectând legisla ia în
domeniu #i/sau hot rârile autorit ilor
locale.

Asigurarea salubriz rii pie ei /
târgului se face cu responsabilitate,
operativitate #i promptitudine.

3.2 Salubrizarea pie ei / târgului este
asigurat prin aprovizionarea cu
materiale , unelte #i instrumente
necesare, conform reglement rilor
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specifice în domeniu.
3.3 Salubrizarea pie ei / târgului este
asigurat zilnic #i ori de câte ori este
necesar
3.4 Salubrizarea pie ei / târgului este
asigurat prin men inerea permanent
în stare de func ionare a utilit ilor
necesare.
4. Asigur
desf #urarea activit ii
de comercializare în
condi iile respect rii
normelor de igien ,sanitar-veterinare

4.1 Desf #urarea activit ii de comercializare în condi iile respect rii normelor de igien ,sanitar-veterinare este
asigurat prin comercializarea
produse-lor #i serviciilor conform
legisla iei specifice, numai în
structuri de vânzare special amenajate
#i dotate corespunz tor.

Asigurarea desf #urarii activit ii de
comercializare în condi iile respect rii normelor de igien ,sanitarveterinare se realizeaz permanent #i
cu responsabilitate.

4.2 Desf #urarea activit ii de comercializare în condi iile respect rii normelor de igien ,sanitar-veterinare este
asigurat prin comercializarea
produse-lor în sectoare distincte pe
platoul pie ei / târgului, dotate
corespunz tor legisla iei specifice.
Contexte
Activit ile de comercializare a produselor #i serviciilor în pie e #i târguri se desfa#oar în: pie e
agroalimentare (permanente, volante), târguri (generale, specializate), bâlciuri, pie e mixte, pie e
volante, talciocuri
Gama de variabile
Tipuri de autoriza ii: sanitare, sanitar-veterinare, mediu;
Tipuri de utilit i asigurate în pia : ap , canal, fose septice, energie electric , gaze, grupuri sanitare,
salubrizare,puncte de colectare a de#eurilor, punct de control veterinar, spa iu pentru animale / p s ri
suspecte de a fi bolnave, containere speciale pentru animale moarte, parc ri;
Tipuri de materiale, unelte #i instrumente pentru salubrizare : hidran i, furtun, g le i, m turi, f ra#e,
lope i, cazmale, co#uri gunoi, pubele fixe #i mobile, containere gunoi, ma#ini pentru înc rcat gunoi,
aparatur pentru dezinsec ie #i deratizare, etc.;
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Tipuri de surse de poluare:scrugeri de lichide toxice,inflamabile,eman ri de gaze toxice,reac ii fizicochimice ce au ca rezultat poluarea mediului,scurgeri/împr #tieri de substan e solide (pulberi, praf, etc.);
Tipuri de de#euri #i reziduuri : rezultate din vânzarea m rfurilor în vrac, scurgeri, cas ri de m rfuri,
mijloace fixe, obiecte de inventar; produse cu termen de garan ie / valabilitate expirat, de#euri #i
reziduuri rezultate în urma activit ilor de igienizare, repara ii , etc.
Tipuri de pie e #i târguri organizate în zone publice: pie e agroalimentare (permanente, volante),
târguri (generale, specializate), bâlciuri, pie e mixte, pie e volante, talciocuri;
Tipuri de produse #i servicii ce se comercializeaz în structuri de vânzare special amenajate #i dotate
corespunz tor: lapte #i produse lactate, carne #i produse din carne, pe#te, ou , servicii de alimenta ie
public , etc.
Tipuri de produse ce se comercializeaz în sectoare distincte pe platoul pie ei/târgului : p s ri #i
animale vii.
Tipuri de dot ri ale sectoarelor de comercializare a p s rilor #i animalelor vii : cu#ti, arcuri, ad p tori,
ru#i pentru legarea animalelor, punctul de control veterinar,spa iul special amenajat pentru animalele /
p s rile suspecte de a fi bolnave.

Cuno<tin-e
Legisla ie specific #i norme interne în domeniul comercializ rii produselor #i serviciilor de pia ,
sanitar-veterinar #i igien , mediu, protec ia consumatorilor .
Tipuri de produse #i servicii comercializate în pie e / târguri.
Modalit i , procedee #i metode de salubrizare.
Tipuri de materiale, unelte #i instrumente folosite pentru salubrizare.
Tipuri de surse de poluare în pie e/târguri.
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Aplicarea normelor de s&n&tate <i securitate în munc& (NSSM) în pie-e <i
târguri
(unitate de competen general )

Nivelul de
responsabilitate
<i autonomie
3

Elemente de
competen-&

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit&-ii descrise de
elementul de competen-&

1. Identific riscurile 1.1. Riscurile în munc sunt identificate în func ie de specificul locului de
în munc .
munc .

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activit&-ii
descris& de elementul de
competen-&
Identificarea riscurilor în munc , se
face cu promptitudine, responsabilitate #i operativitate.

1.2. Riscurile în munc sunt identificate conform prevederilor legale.
1.3. Riscurile în munc sunt identificate conform cu prevederile produc torului.
2. Aplic prevederile
legale referitoare la
securitatea #i s n tatea în munc .

2.1 Prevederile legale referitoare la
securitatea #i s n tatea în munc sunt
aplicate în func ie de particularit ile
locului de munc .

Aplicarea prevederilor legale
referitoare la securitatea #i s n tatea
în munc se face cu responsabilitate,
corectitudine, grij #i operativitate.

2.2 Prevederile legale referitoare la
securitatea #i s n tatea în munc sunt
aplicate conform reglement rilor în
vigoare.

3. Raporteaz pericolele care apar la locul
de munc .

3.1 Pericolele sunt raportate, conRaportarea pericolelor care apar la
form instruc iunilor/ normelor interne. locul de munc se face prompt.
3.2 Pericolele sunt raportate prin
procedura specific locului de munc .

4. Intervine în caz de
urgen .

4.1 În caz de urgen se ac ioneaz
conform reglement rilor în vigoare.
4.2 În caz de urgen se ac ioneaz
conform procedurilor specifice.

Interven ia în caz de urgen se face
cu promptitudine, operativitate #i
responsabilitate.

Contexte
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Activit ile de comercializare a produselor #i serviciilor în pie e #i târguri se desfa#oar în: pie e
agroalimentare (permanente, volante), târguri (generale, specializate), bâlciuri, pie e mixte, pie e
volante, talciocuri;
Gama de variabile
Tipuri de echipament de lucru #i de s n tate #i securitate a muncii : halate, combinezoane, cizme
cauciuc, bocanci, m nu#i, etc.;
Tipuri de pericole care pot ap rea la locul de munc : accidente diverse produse prin lovire, c dere,
tamponare, stropire sau inhalare de substan e toxice, inunda ii, incendii, etc.;
Tipuri de servicii de urgen alertate în caz de accident / incident : salvare, pompieri, etc.;
Tipuri de materiale sanitare specifice acord rii primului ajutor : solu ii desinfectante, bandaje #i
comprese sterile, atele, garouri, etc.
Tipuri de reglement ri specifice în domeniul NSSM : legi, norme interne, proceduri, planuri de
evacuare, etc.

Cuno<tin-e
Legisla ie specific în domeniul s n tatii #i securit ii în munc .
Riscul de accidentare la executarea diferitelor opera iuni.
Condi ii de exploatare #i depozitare a utilajelor, aparatelor #i echipamentelor de lucru.
Caracteristici ale echipamentului de lucru, ale celui de s n tate #i securitate în munc .
Instruc iuni, norme #i proceduri de ac iune în caz de pericol #i urgen .
No iuni de acordare a primului ajutor în caz de accident.
Materiale sanitare utilizate la acordarea primului ajutor.
Planul de evacuare a pie ei / târgului în caz de urgen .
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Organizarea activit&-ii de comercializare a produselor <i serviciilor în pie-e <i
târguri
(unitate de competen specific )

Nivelul de
responsabilitate
<i autonomie
3

Elemente de
competen-&

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit&-ii descrise de
elementul de competen-&

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activit&-ii
descris& de elementul de
competen-&

1. Elaboreaz regulamentul de func ionare
a pie ei / târgului.

1.1 Regulamentul de func ionare a
pie ei/ târgului este elaborat având în
vedere legisla ia specific în domeniu

Elaborarea regulamentului de
func ionare a pie ei/ târgului se realizeaz cu responsabilitate #i utilizând modelul - cadru.

1.2 Regulamentul de func ionare a
pie ei/ târgului este elaborat prin
includerea tuturor categoriilor de
informa ii esen iale pentru func ionarea pie ei / târgului.
2. Stabile#te
func ionarea pie ei

2.1 Orarul de func ionare este stabilit conform legisla iei în vigoare.
2.2.Tarifele practicate sunt stabilite
conform legisla iei în vigoare

Stabilirea orarului de func ionare #i
a tarifelor practicate se face cu
responsabilitate, corectitudine, operativitate #i cu vizibilitate.

2.3 Orarul de func ionare #i tarifele
practicate se afi#eaz , conform legisla iei în vigoare la punctele principale
de acces în pia / târg.
Contexte
Activitatea de comercializare a produselor #i serviciilor în zone publice se desf #oar în pie e #i târguri:
pie e agroalimentare (permanente, volante), târguri (generale, specializate), bâlciuri, pie e mixte, pie e
volante, talciocuri;
Gama de variabile
Tipuri de pie e #i târguri organizate în zone publice: pie e agroalimentare (permanente, volante),
târguri (generale, specializate), bâlciuri, pie e mixte, pie e volante, talciocuri;
Tipuri de produse comercializate în pie e / târguri: legume, fructe, lapte #i produse lactate, carne #i
produse din carne, ou , miere #i produse apicole, produse conservate, pe#te, flori-inclusiv artificiale #i
articole pentru acestea, semin e, cereale, p s ri #i animale vii, inclusiv articole necesare acestora, lân ,
furaje, produse artizanale #i me#te#ug re#ti, articole de uz gospod resc, produse alimentare ambalate,
articole nealimentare de cerere curent , produse fito-sanitare, medicamente #i articole de uz veterinar,
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materiale de construc ii, ma#ini auto, obiecte personale ale persoanelor fizice, etc.
Tipuri de informa ii con inute în regulament: denumirea pie ei, sediul, hotarârea consiliului local
privind localizarea pie ei #i a specificului acesteia, autoriza ia de func ionare, tipul pie ei #i categoria de
produse comercializate, planul pie ei, prezentarea ansamblului pie ei #i a platoului, serviciile prestate
utilizatorilor pie ei, drepturile #i obliga iile utilizatorilor pie ei, drepturile #i obliga iile administratorului
pie ei,etc.
Cuno<tin-e
Cerin ele legisla iei în domeniul comer ului cu produse #i servicii de pia .
Cerin ele legisla iei în domeniul comercializ rii produselor #i serviciilor în zone publice.
Acte normative ale autorit ilor publice locale.
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Repartizarea locurilor de vânzare în pie-e <i târguri
(unitate de competen specific )
Elemente de
competen-&

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit&-ii descrise de
elementul de competen-&

Nivelul de
responsabilitate
<i autonomie
3

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activit&-ii
descris& de elementul de
competen-&

1. Identific locurile de 1.1 Locurile de vânzare sunt identifi- Identificarea locurilor de vânzare se
realizeaz cu promptitudine,
cate conform prevederilor regulavânzare
responsabilitate #i operativitate.
mentului de func ionare a pie ei /
târgului.
1.2 Locurile de vânzare identificate
sunt înregistrate conform procedurilor
specifice.
2. Înregistrez solicit rile pentru locurile
de vânzare.

2.1 Solicit rile pentru locurile de
vânzare sunt înregistrate conform
regulamentului de func ionare a pie ei
/ târgului.

Înregistrarea #i eviden a solicit rilor
locurilor de vânzare se realizeaz
corect #i cu responsabilitate.

2.2 Eviden a solicit rilor locurilor de
vânzare se asigur conform legisla iei
specifice, prin completarea registrului special întocmit.
3. Repartizeaz locuri
de vânzare .

3.1 Locurile de vânzare sunt repartizate în conformitate cu legislatia specific în domeniu.

Repartizarea locurilor de vânzare se
efectueaz corect #i prompt.

Contexte
Locurile de vânzare în pie e #i târguri sunt pentru comercializare de:legume #i fructe,lapte #i produse
lactate,carne #i produse din carne,ou ,miere #i produse apicole,produse conservate,pe#te,flori, semin e,
cereale,p s ri #i animale vii,produse artizanale #i me#te#ug re#ti,articole de uz gospod resc,produse alimentare ambalate,articole nealimentare de cerere curent ,produse fito-sanitare, medicamente #i articole
de uz veterinar,materiale de construc ii,ma#ini auto, obiecte personale ale persoanelor fizice, etc.
Gama de variabile
Tipuri de produse comercializate în pie e / târguri: legume, fructe, lapte #i produse lactate, carne #i
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produse din carne, ou , miere #i produse apicole, produse conservate, pe#te, flori-inclusiv artificiale #i
articole pentru acestea, semin e, cereale, p s ri #i animale vii, inclusiv articole necesare acestora, lân ,
furaje, produse artizanale #i me#te#ug re#ti, articole de uz gospod resc, produse alimentare ambalate,
articole nealimentare de cerere curent , produse fito-sanitare, medicamente #i articole de uz veterinar,
materiale de construc ii, ma#ini auto, obiecte personale ale persoanelor fizice, etc.
Tipuri de utilizatori ai locurilor de vânzare în pie e / târguri : persoane juridice care efectueaz comer
cu am nuntul, asocia ii familiale, persoane fizice autorizate, inclusiv me#te#ugari, produc torii agricoli
individuali #i asocia iile acestora, care î#i comercializeaz propriile produse agricole #i agroalimentare,
persoanele fizice care î#i vând ocazional bunurile proprii în pie e organizate în acest scop;
Tipuri de criterii pentru eviden ierea #i se repartizarea locurilor de vânzare: în ordinea solicit rii , în
limita celor existente în sectorul de pia destinat desfacerii fiec rei categorii de produse .
Interdic ii privind activitatea de vânzare în pie e #i târguri : vânzarea produselor din mers, cedarea de
c tre utilizatori a folosin ei locurilor / structurilor de vânzare c tre ter i etc.
Cuno<tin-e
Regulamentul de func ionare a pie ei / târgului.
Cerin ele legisla iei în domeniul comercializ rii produselor #i serviciilor în zone publice.
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Nivelul de
responsabilitate
<i autonomie

Încasarea tarifelor în pie-e <i târguri
(unitate de competen specific )
Elemente de
competen-&

1. Întocme#te documentele de încasare a
tarifelor.

3

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit&-ii descrise de
elementul de competen-&

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activit&-ii
descris& de elementul de
competen-&

1.1 Documentele de încasare a tarifelor sunt întocmite în conformitate
cu legisla ia specific .

Întocmirea documentelor de încasare
a tarifelor se face cu aten ie, corect #i
prompt.

1.2 Documentele de încasare a tarifelor sunt întocmite utilizând tarifele
corespunz toare celor stabilite #i
afi#ate.
2. Încaseaz tarifele.

2.1 Tarifele sunt incasate respectând normele interne .

Încasarea tarifelor se efectueaz cu
aten ie, responsabilitate #i cu grij .

2.2. Tarifele sunt incasate în totalitate, potrivit sumelor înscrise în documentele de încasare.
3. Întocme#te situa ia
încas rilor #i monetarul.

3.1 Situa ia încas rilor este întocmit respectând normele interne.
3.2 Situa ia încasarilor este întocmit
înregistrând toate documentele de
încasare.

Întocmirea situa iei încas rilor #i a
monetarului se face cu aten ie, corect , prompt #i cu responsabilitate.

3.3 Monetarul este întocmit potrivit
normelor legale .
4. Depune banii la
casierie.

4.1 Banii sunt depu#i respectând legisla ia specific #i normele interne.
4.2 Banii sunt depu#i la casierie asigurând transportul acestora cu respectarea legisla iei specifice #i a
normelor interne.

Depunerea banilor la casierie se face
cu aten ie, corectitudine #i
responsabilitate.
.

4.3 Banii sunt depu#i în totalitate,
conform situa iei încas rilor #i a
monetarului.
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4.4 Preluarea documentului care
atest predarea banilor .
Contexte
Se încaseaz tarifele pentru utilizarea locurilor de vânzare #i a cântarelor în pie e #i târguri: pie e
agroalimentare (permanente, volante), târguri (generale, specializate), bâlciuri, pie e mixte, pie e
volante, talciocuri;
Gama de variabile
Tipuri de documente de încasare a tarifelor : facturi, chitan e, etc.
Tipuri de tarife pentru utilizarea locurilor de vânzare : tarif / tarab , tarif / mp, tarif / spa iu amenajat,
tarif / cantitatea de produse pentru vânzare, etc.
Tipuri de documente utilizate la depunerea încas rilor : borderou, situa ie, monetar, etc.
Tipuri de defecte ale banilor : rup i, ar#i, p ta i, f r serie, etc.
Tipuri de bani necorespunz tori : ie#i i din circula ie, bani ai altor state, etc.
Modalit i de întocmire a documentelor de încasare #i a situa iei încas rilor: scrise de mân sau în
format electronic
Modalit i de încasare a tarifelor : la locul de vânzare sau la locul de închiriere, personal de
administrator sau de casieri colectori,etc.

Cuno<tin-e
Legislatie specific #i norme interne privind încasarea tarifelor #i depunerea încas rilor.
Modul de completare a documentelor de încasare a tarifelor.
Tipuri de bancnote #i monezi în circula ie.
Întocmirea situa iei / borderoului de încas ri #i a monetarului .
Legisla ie specific #i norme interne privind transportul #i depunerea banilor la casierie.
Documente privind eviden a banilor depu#i.
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Asigurarea utilit&-ilor, aparaturii de cânt&rire <i echipamentului comercial
mobil în pie-e <i târguri
(unitate de competen specific )

Nivelul de
responsabilitate
<i autonomie
3

Elemente de
competen-&

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit&-ii descrise de
elementul de competen-&

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activit&-ii
descris& de elementul de
competen-&

1. Încheie / deruleaz
contractele cu
furnizorii de utilit i.

1.1 Contractele cu furnizorii de utilit i se încheie / deruleaz coform
legisla iei specifice în domeniu #i
normelor interne.

Încheierea / derularea contractelor cu
furnizorii de utilit i se realizeaz cu
aten ie #i responsabilitate.

1.2. Contractele cu furnizorii de utilit i se încheie / deruleaz în func ie
de necesarul de utilit i.
2. Asigur aparatura
de cânt rire si
echipamentul
comercial mobil.

2.1 Aparatura de cânt rire #i echipamentul comercial mobil se asigur
prin punerea acestora la dispozi ia
utilizatorilor #i consumatorilor conform legisla iei specifice în domeniu.

Asigurarea aparaturii de cânt rire #i
a echipamentului comercial mobil se
face cu responsabilitate, operativitate, aten ie #i respect .

2.2 Aparatura de cânt rire se asigur verificând cântarele puse la dispozi ia comercian ilor /aflate în proprietatea acestora conform legisla iei
specifice în domeniu.
2.3 Echipamentul comercial mobil
se asigur în conformitate cu
legisla ia specific în domeniu.
Contexte
Utilit ile, aparatura de cânt rire #i echipamentul comercial mobil se asigur în pie e #i târguri : pie e
agroalimentare (permanente, volante), târguri (generale, specializate), bâlciuri, pie e mixte, pie e
volante, talciocuri;
Gama de variabile
Tipuri de pie e #i târguri organizate în zone publice: pie e agroalimentare (permanente, volante),
târguri (generale, specializate), bâlciuri, pie e mixte, pie e volante, talciocuri;
Tipuri de utilit i: ap , canal, fose septice, energie electric , gaze, grupuri sanitare, salubrizare,puncte
de colectare a de#eurilor, punct de control veterinar, spa iu pentru animale / p s ri suspecte de a fi
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bolnave, containere speciale pentru animale moarte, parc ri;
Tipuri de aparatur de cânt rire : cântare, cântare tip bascul > 30 kg, cântare de control pentru
verificarea corectitudinii cânt ririlor;
Tipuri de echipament comercial mobil: tarabe, tonete, platforme, umbrele , etc.
Cuno<tin-e
Legisla ia specific privind comercializarea produselor #i serviciilor în zone publice.
Legisla ia specific privind comercializarea produselor #i serviciilor de pia .
Legisla ia specific privind verificarea metrologic a aparaturii de cânt rire.
Norme interne #i atribu iuni de serviciu.
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Verificarea comercializ&rii produselor <i serviciilor în pie-e <i târguri
(unitate de competen specific )

Nivelul de
responsabilitate
<i autonomie
3

Elemente de
competen-&

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit&-ii descrise de
elementul de competen-&

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activit&-ii
descris& de elementul de
competen-&

1. Identific respectarea regulamentului de
func ionare a pie ei/
târgului.

1.1 Respectarea regulamentului de
func ionare a pie ei/ târgului este
identificat conform legisla iei specifice în domeniu.

Identificarea respect rii regulamentului de func ionare a pie ei /
târgului se face permanent #i cu
responsabilitate.

1.2 Respectarea regulamentului de
func ionare a pie ei/ târgului se identific prin urm rirea aplic rii întocmai
a prevederilor acestuia .
2.1 Îndeplinirea cerin elor pentru co2. Analizeaz
mercializarea produselor / serviciilor
îndeplinirea cerin elor
este analizat respectând legisla ia în
pentru comercializarea
produselor / serviciilor. domeniu.
2.2 Îndeplinirea cerin elor pentru comercializarea produselor / serviciilor
este analizat pe baza documentelor
prezentate.

Analizarea îndeplinirii cerin elor
pentru comercializarea produselor /
serviciilor se face permanent, cu
responsabilitate #i corect.
.

2.3 Îndeplinirea cerin elor pentru
comercializarea produselor / serviciilor se analizeaz în func ie de tipul
produselor / serviciilor comercializate.
2.4 Îndeplinirea cerin elor pentru
comercializarea produselor / serviciilor se analizeaz în func ie de tipul
structurilor de vânzare #i al sectoarelor amenajate.
2.5. Îndeplinirea cerin elor pentru
comercializarea produselor #i
serviciilor este analizat urm rind
existen a condi iilor de probare a produselor industriale, în conformitate cu
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legisla ia specific în domeniu
3. Raporteaz
comercializarea
produselor #i
serviciilor.

3.1 Comercializarea produselor #i
serviciilor este raportat conform
legisla iei specifice în domeniu.

Raportarea comercializ rii
produselor #i serviciilor se face
permanent #i cu responsabilitate.

3.2 Comercializarea produselor #i
serviciilor este raportat conform
normelor interne #i regulamentului de
func ionare a pie ei / târgului.
.

4. Înso e#te în activitatea lor organele de
control autorizate.

4.1 Organele de control autorizate
sunt înso ite în conformitate cu
legisla ia specific în domeniu #i
normele interne.

Înso irea organelor de control
autorizate se face prompt #i cu responsabilitate.

4.2 Organele de control autorizate
sunt informate în conformitate cu
legisla ia specific în domeniu .
4.3 Efectuarea controlului de c tre
organele autorizate este adus la
cuno#tin a conducerii pie ei / târgului
conform normelor interne.
Contexte
Activitatea de verificare a comercializ rii a produselor #i serviciilor în zone publice se desf #oar în
pie e #i târguri: pie e agroalimentare (permanente, volante), târguri (generale, specializate), bâlciuri,
pie e mixte, pie e volante, talciocuri; structuri de vânzare : fixe sau mobile, permanente, temporare sau
sezoniere.
Gama de variabile
Tipuri de pie e #i târguri organizate în zone publice: pie e agroalimentare (permanente, volante),
târguri (generale, specializate), bâlciuri, pie e mixte, pie e volante, talciocuri;
Tipuri de produse comercializate în pie e / târguri: legume, fructe, lapte #i produse lactate, carne #i
produse din carne, ou , miere #i produse apicole, produse conservate, pe#te, flori-inclusiv artificiale #i
articole pentru acestea, semin e, cereale, p s ri #i animale vii, inclusiv articole necesare acestora, lân ,
furaje, produse artizanale #i me#te#ug re#ti, articole de uz gospod resc, produse alimentare ambalate,
articole nealimentare de cerere curent , produse fito-sanitare, medicamente #i articole de uz veterinar,
materiale de construc ii, ma#ini auto, obiecte personale ale persoanelor fizice, etc.
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Tipuri de servicii comercializate în pie e: servicii de alimenta ie public , activit i de agrement pentru
petrecerea timpului liber etc.
Tipuri de informa ii con inute în regulament: denumirea pie ei, sediul, hotarârea consiliului local
privind localizarea pie ei #i a specificului acesteia, autoriza ia de func ionare, tipul pie ei #i categoria de
produse comercializate, planul pie ei, prezentarea ansamblului pie ei #i a platoului, serviciile prestate
utilizatorilor pie ei, drepturile #i obliga iile utilizatorilor pie ei, drepturile #i obliga iile administratorului
pie ei,etc.
Modalit i de administrare a pie elor / târgurilor: direct de autorit ile publice locale sau întreprinz tori
priva i.
Tipuri de structuri de vânzare : fixe sau mobile, permanente, temporare sau sezoniere.
Tipuri de cerin e pentru comercializarea produselor #i serviciilor în pie e #i târguri : calitatea de
produc tor / comeciant a utilizatorilor, afi#area numelui / denumirii #i sediului social, afi#area pre urilor
/ tarifelor produselor oferite la vânzare etc.
Tipuri de structuri de vânzare specializate : pentru vânzarea laptelui #i produselor lactate, carne #i
produse din carne, pe#te, ou ;
Tipuri de sectoare distincte amenajate pe platoul târgului : pentru p s ri, animale vii;
Tipuri de produse industriale: aparate electrice, electrocasnice, becuri, baterii,etc.
Tipuri de condi ii de verificare / probare pentru produse industriale: surse de curent electric, aparate /
dispozitive fixe sau mobile de m surat parametrii fizici / tehnici
Tipuri de produse periculoase: substan e toxice, inflamabile sau explozive, arme de foc #i muni ie etc.
Tipuri de servicii auxiliare oferite în pie e pentru buna desf #urare a activit ii : spa ii pentru
depozitarea m rfurilor #i ambalajelor, spa ii pentru p strarea #i închirierea cântarelor #i a
echipamentelor de protec ie, cântare de control, bazine compartimentate pentru sp larea legumelor #i
fructelor, fântâni cu jeturi de ap potabil sau alte surse de ap potabil , locuri de parcare, puncte de
colectare a de#eurilor rezultate din activitatea comercial , WC-uri publice;
Tipuri de acte normative : legi, norme, hot râri ale autorit ilor publice, etc.
Organe de control autorizate : autorit i în domeniile sanitar, sanitar-veterinar, mediu, s n tatea #i
securitatea muncii, protec ia consumatorului, etc;
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Cuno<tin-e
Cerin ele legisla iei în domeniul comer ului cu produse #i servicii de pia .
Cerin ele legisla iei în domeniul comercializ rii produselor #i serviciilor în zone publice.
Acte normative ale autorit ilor publice locale.
Acte normative cu privire la efectuarea controlului în pie e #i târguri de c tre autorit i.
Norme interne #i atribu iuni de serviciu
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Titlul Calific rii: ADMINISTRATOR PIE E

I TÂRGURI

Descriere:
Motiva ie:
Calificarea de Administrator pie e i târguri este solicitat pe pia a muncii i postul acesta va fi
reg sit în organigramele autorit ilor i firmelor care administreaz pie e i târguri, dup
aprobarea standardului.

Condi ii de acces:
Persoana care dore te sa devin Administrator pie e i târguri trebuie s fie absolvent de
liceu i s aib cuno tin e de administrare a pie elor i târgurilor organizate în zone publice.

Rute de progres:
Dupa activarea unei anumite perioade în aceast func ie, administratorul de pie e i târguri
poate accede în func ia de "ef serviciu administratori pie e i târguri.
Cerin e legislative specifice:
-
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Titlu calific rii: Administrator pie e i târguri
Codul calific rii:
Nivelul calific rii: 3

LISTA COMPETEN ELOR
Nivelul calific rii :
Codul

Denumirea competen7ei
Organizarea activit ii de comercializare a produselor i serviciilor în pie e i târguri
Repartizarea locurilor de vânzare în pie e i târguri
Încasarea tarifelor în pie e i târguri
Asigurarea utilit ilor, aparaturii de cânt rire i
echipamentului comercial mobil în pie e i târguri
Verificarea comercializ rii produselor i serviciilor
în pie e i târguri
Aplicarea normelor de igien , sanitar-veterinare i
de protec ia mediului în pie e i târguri
Aplicarea normelor de s n tate i securitate în
munc (NSSM) în pie e i târguri

Nivel
3

Credite

3
3
3
3
3
3
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Competen7a: Organizarea activit ii de comercializare a produselor i serviciilor în
pie e i târguri
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
Cuno8tin7e
1. Elaboreaz regulamentul de func ionare - Legisla ia privind comercializarea produselor
a pie ei / târgului cu responsabilitate, i serviciilor în zone publice
respectând legisla ia specific
în - Legisla ia privind comer ul cu produse i
servicii de pia
domeniu si utilizând modelul-cadru.
- Acte normative ale autorit ilor publice locale,
2. Stabile te func ionarea pie ei cu res- - Tipuri de pie e i târguri organizate în zone
ponsabilitate i corectitudine, respec- publice
tând legisla ia specific în vigoare i - Tipuri de produse comercializate în pie e /
târguri
hot rârile autorit ilor publice locale.
- Tipuri de informa ii con inute în regulament
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast4 competen sunt urm toarele:
Deprinderi
Cuno tin e
• Test scris
• Observarea candida ilor îndeplinind
cerin ele de la locul de munc
• Întreb ri orale
• Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de c tre candida i
• Portofoliu
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Competen7a: Repartizarea locurilor de vânzare în pie e i târguri
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
1. Identific i înregistreaz locurile de
vânzare cu promptitudine, responsabilitate i operativitate, respectând regulamentul de func ionare i procedurile
specifice.
2. Înregistreaz solicit rile pentru locurile de vânzare corect i cu responsabilitate, în conformitate cu regulamentul de func ionare i legisla ia
specific .

Cuno8tin7e
- Regulamentul func ionare a pie ei / târgului
- Proceduri specifice de înregistrare a locurilor
de vânzare
- Legisla ia privind comercializarea produselor
i serviciilor în zone publice
- Tipuri de produse comercializate în pie e /
târguri
- Tipuri de utilizatori ai locurilor de vânzare
- Tipuri de criterii pentru eviden ierea locurilor
de vânzare

3. Repartizeaz locurile de vânzare corect
i prompt, respectând legisla ia specific în domeniu
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast4 competen sunt urm toarele:
Deprinderi
Cuno tin e
• Test scris
• Observarea candida ilor îndeplinind
cerin ele de la locul de munc
• Întreb ri orale
• Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de c tre candida i
•
Portofoliu
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Competen7a: Încasarea tarifelor în pie e i târguri
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
1. Întocme te documentele de încasare a
tarifelor cu aten ie, corect i prompt,
conform legisla iei specifice i utilizând
tarifele corespunz toare celor stabilite
i afi ate.
2. Încaseaz tarifele în totalitate, cu grij i
responsabilitate, respectând normele
interne.
3.

Întocme te situa ia încas rilor
i
monetarul cu aten ie, corect, prompt i
cu responsabilitate, respectând legisla ia
specific i normele interne

4. Depune banii la casierie în totalitate, cu
aten ie,corectitudine i responsabilitate,
conform
legisla iei
specifice
i
normelor interne

Cuno8tin7e
- Legisla ia specific în domeniu i norme
interne
- Modul de completare a documentelor de
încasare a tarifelor
- Tipuri de documente de încasare a tarifelor,
- Tipuri de tarife pentru utilizarea locurilor de
vânzare
- Modalit i de întocmire a documentelor de
încasare)
- Tipuri de defecte ale banilor
- Tipuri de bani necorespunz tori
- Modalit i de încasare a tarifelor
- Tipuri de bancnote i monezi în circula ie
- Modalit i de întocmire a situa iei încas rilor
i a monetarului
- Legisla ie specific i norme interne privind
transportul i depunerea banilor la casierie
- Documente privind eviden a banilor depu i
- Tipuri de documente utilizate la depunerea
încas rilor

Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast4 competen sunt urm toarele:
Deprinderi
Cuno tin e
• Test scris
• Observarea candida ilor îndeplinind
cerin ele de la locul de munc
• Întreb ri orale
• Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de c tre candida i
• Portofoliu
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Competen7a: Asigurarea utilit ilor, aparaturii de cânt rire i echipamentului
comercial mobil în pie e i târguri
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
1. Încheie / deruleaz contractele cu furnizorii de utilit i cu aten ie i responsabilitate,conform legisla iei specifice i
normelor interne, având în vedere
necesarul de utilit i.

Cuno8tin7e
- Legisla ia privind comercializarea produselor
i serviciilor în zone publice
- Legisla ie specific i norme interne privind
încheierea / derularea contractelor cu furnizorii
de utilit i
- Tipuri de utilit i
- Legisla ia privind comer ul cu produse i
servicii de pia
- Tipuri de aparatur de cânt riere
- Tipuri de echipament comercial mobil

2. Asigur aparatura de cânt rire i
echipamentul comercial mobil cu
aten ie, responsabilitate i operativitate,
conform
legisla iei
specifice
în
domeniu.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast4 competen sunt urm toarele:
Deprinderi
Cuno tin e
• Test scris
• Observarea candida ilor îndeplinind
cerin ele de la locul de munc
• Întreb ri orale
• Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de c tre candida i
•
Portofoliu
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Competen7a: Verificarea comercializ rii produselor i serviciilor în pie e i târguri
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
Cuno8tin7e
1. Identific respectarea regulamentului de - Legisla ia privind comercializarea produselor
func ionare a pie ei / târgului permanent i i serviciilor în zone publice
cu responsabilitate, conform legisla iei - Legisla ia privind comer ul cu produse i
servicii de pia
specifice.
- Acte normative ale autorit ilor publice locale
2. Analizeaz îndeplinirea cerin elor pen- - Tipuri de pie e i târguri organizate în zone
tru comercializarea produselor / serviciilor, publice
permanent , cu responsabilitate i corect, - Tipuri de produse comercializate în pie e /
conform legisla iei specifice i documen- târguri
telor prezentate.
- Tipuri de informa ii con inute în regulament
- Tipuri de structuri de vânzare
3. Raporteaz comercializarea produselor - Tipuri de cerin e pentru comercializarea
i serviciilor permanent i cu respon- produselor i serviciilor în pie e i târguri
sabilitate, conform legisla iei specifice, - Tipuri de structuri de vânzare specializate
normelor interne i regulamentului de - Tipuri de sectoare distincte
- Tipuri de produse industriale
func ionare a pie ei / târgului.
- Tipuri de condi ii de verificare / probare
4. Înso e te în activitatea lor organele de - Tipuri de acte normative
control
autorizate
prompt
i
cu - Organe de control autorizate
responsabilitate,
conform
legisla iei
specifice i normelor interne.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast4 competen sunt urm toarele:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• Test scris
cerin ele de la locul de munc
• Întreb ri orale
• Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de c tre candida i
• Portofoliu

Sector Comert, Calificare Administrator pie e !i târguri, Q_COM_1

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri ”

Competen7a: Aplicarea normelor de igien , sanitar-veterinare i de protec ia mediului
in piete si târguri
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
1. Ob ine autoriza iile de func ionare cu
operativitate, corectitudine i responsabilitate ori de câte ori este necesar,
respectând legisla ia specific
în
domeniu.
2. Aplic normele de protec ie a mediului
în pie e / târguri permanent, cu responsabilitate, promptitudine i rigurozitate,
conform legisla iei specifice i în toate
activit ile desf urate în pie e/târguri.
3. Asigur salubrizarea pie ei / târgului cu
operativitate, promptitudine i responsabilitate, respectând legisla ia în
domeniu
i hot rârile autorit ilor
locale.
4. Asigur desf urarea activit ii de
comercializare în condi iile respect rii
normelor de igien ,sanitar-veterinare cu
responsabilitate i permanent, conform
legisla iei specifice.

Cuno8tin7e
- Legisla ia privind comer ul cu produse i
servicii de pia
- Legisla ia în domeniul sanitar-veterinar i
igien , mediu, protec ia consumatorului
- Tipuri de pie e i târguri organizate în zone
publice
- Tipuri de produse i servicii comercializate în
pie e / târguri
- Tipuri de autoriza ii
- Reglement ri specifice locului de munc
- Tipuri de surse de poluare
- Tipuri de de euri i reziduuri
- Circuitul de eurilor i reziduurilor
- Tipuri de utilit i asigurate în pia
- Tipuri de materiale, unelte i instrumente
pentru salubrizare
- Modalit i , procedee i metode de salubrizare
- Tipuri de produse i servicii ce se
comercializeaz în structuri de vânzare special
amenajate i dotate corespunz tor
- Tipuri de produse ce se comercializeaz în
sectoare distincte pe platoul pie ei/târgului
- Tipuri de dot ri ale sectoarelor de
comercializare a p s rilor i animalelor vii

Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast4 competen sunt urm toarele:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• Test scris
cerin ele de la locul de munc
• Întreb ri orale
• Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de c tre candida i
•
Portofoliu
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Proiectul Phare Ro 2006 “Infiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri ”

Competen7a: Aplicarea normelor de s n tate i securitate în munc (NSSM) în pie e i
târguri
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
1. Identific riscurile în munc cu promptitudine, responsabilitate i operativitate
conform prevederilor legale, în func ie
de specificul locului de munc
i
conform prevederilor produc torului.
2. Aplic prevederile legale referitoare la
securitatea i s n tatea în munc cu
responsabilitate, corectitudine, grij i
operativitate, conform reglement rilor
în vigoare i în func ie de particularit ile locului de munc .
3. Raporteaz prompt pericolele care apar
la locul de munc utilizând procedura
specific , conform
instruc iunilor/
normelor interne.

Cuno8tin7e
- Norme de s n tate i securitate în munc
- Echipament de protec ia muncii
- Riscul de accidentare la executarea diferitelor
opera iuni
- Tipuri de pericole care pot ap rea la locul de
munc
- Legisla ie specific în domeniul s n t ii i
securit ii în munc
- Norme interne
- Instruc iuni, norme i proceduri de ac iune în
caz de pericol i urgen
- No iuni de acordare a primului ajutor în caz
de accident
- Tipuri de materiale sanitare utilizate la
acordarea primului ajutor
- Planul de evacuare a pie ei / târgului în caz de
urgen
- Servicii de urgen alertate în caz de accident /
incident

4. Intervine în caz de urgen cu promptitudine, operativitate i responsabilitate
conform reglement rilor în vigoare i
procedurilor specifice.
5. Asigur aplicarea procedurilor în situa ii
de urgen i evacuare.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast4 competen sunt urm toarele:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• Test scris
cerin ele de la locul de munc
• Întreb ri orale
• Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de c tre candida i
• simularea
• Portofoliu
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